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 الدورة الخامسة والسبعون
 من جدول األعمال 141البند 

 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
   

 2020كانون األول/ديسمبر   31قرار اتخذته الجمعية العامة في   
  

 ([63، الفقرة A/75/682تقرير اللجنة الخامسة )]بناء على   
 

 2021النفقات غير المنظورة واالستثنائية لعام  - 75/255 
 

 إن الجمعية العامة 
ــول على   تأذن - 1  ــ ون لألمين العام، بعد الحصــ ــارية لؤــ ــتؤــ ــبقة من اللجنة ااســ الموافقة المســ

أدنـا،، بـالـدخول  3وأحكـام الفقرة  ( 1) اإلدارة والميزانيـة وم  مراعـاة النمـام المـالل والقواعـد المـاليـة لألمم المتحـدة
لتغطية النفقات غير المنمورة وااسـتننايية الناؤـية اما خ ل العام أو بعد،، على  2021فل التزامات فل عام 

 ا تكون موافقة اللجنة ااستؤارية ضرورية بالنسبة الى ما يلل:أ

م يين دوار من دوارات الوايـات المتحـدة والتل  8االتزامـات التل ا يتجـاوز مجموع ـا  )أ( 
 يؤ د األمين العام أن ا تتعلق بصون الس م واألمن؛

 لق بنفقات نؤأت عما يلل:االتزامات التل يؤ د رييس محكمة العدل الدولية أن ا تتع )ب( 

من النمام األسـاسـل لمحكمة العدل الدولية(، بنفقات  31تعيين قضـاة مخصـصـين )المادة  ‘1’ 
 دوار؛ 100 000ا يتجاوز مجموع ا 

ــاســــــــــــــل( وتعيين   50اســــــــــــــتـــدعـــاء الؤــــــــــــــ ود وتعيين الخبراء )المـــادة  ‘2’  من النمـــام األســــــــــــــ
األســـــــــــــاســـــــــــــل(، بنفقات ا يتجاوز مجموع ا من النمام    30القضـــــــــــــاييين )المادة  الخبراء
 دوار؛ 25 000

_________________ 

 (1) ST/SGB/2013/4 و ST/SGB/2013/4/Amend.1. 
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اســتبقاء القضــاة غير المعاد انتخاب م فل مناصــب م لحين الفصــل فل القضــايا المعروضــة  ‘3’ 
من النمـام األســـــــــــــــاســــــــــــــل(، بنفقـات ا يتجـاوز مجموع ـا   13من المـادة  3علي م )الفقرة 

 دوار؛ 20 000

ــاة  ‘4’  ــديد المعاؤــــات التقاعدية للقضــ المتقاعدين ونفقات ســــفرنم ونقل أنان م ونفقات ســــفر تســ
من النمـام  32من المـادة  7أعضــــــــــــــاء المحكمـة ونقـل أنـان م ومنحـة اســــــــــــــتقرارنم )الفقرة 

 دوار؛ 205 000األساسل(، بنفقات ا يتجاوز مجموع ا 

ــادة  ‘5’  ــا  )المــ ــار  انــ ــا التل تق  خــ ــال دوايرنــ ــة أو أعمــ ــال المحكمــ ــام  22أعمــ من النمــ
 دوار؛ 12 500(، بنفقات ا يتجاوز مجموع ا األساسل

والتل يؤــــــــــــــ ــد   2021دوار فل عــام  500 000االتزامــات التل ا يتجــاوز مجموع ــا  ) ( 
من الجـــــــزء الحاد  عؤر من قرار الجمعية العامة  6األمين العام أن ا ازمة اتخاذ تدابير أمنية عم  بالفقرة 

 ؛2004كانون األول/ديسمبر  23الم رخ  59/276

لى الجمعية العامة فل دورت ا  تقرر  - 2  أن يقدم األمين العام تقريرا الى اللجنة ااســــــتؤــــــارية واا
السابعة والسبعين عن جمي  االتزامات التل يدخل في ا بموجب أحكام نذا القرار، م  بيان المروف المحيطة 

 يقدم تقديرات تكميلية الى الجمعية بؤأن نذ، االتزامات؛ب ا، وأن 

أنه فل حال اتخاذ مجلس األمن قرارا تنؤــــــــــــأ عنه ضــــــــــــرورة دخول األمين العام فل  تقرر - 3 
ــ م واألمن، فل عام  ــون الســــــ م يين دوار لتنفيذ ذلك القرار،  10، بمبلغ يتجاوز 2021التزامات تتعلق بصــــــ

ـية العـامـة أو ـيدعو األمين العـام، اذا كـاـنت أعمـال الجمعـية معلـقة أو كـاـنت تعرض تـلك المســــــــــــــأـلة على الجمع
 المسألة. الجمعية غير منعقدة، الى عقد دورة مستأنفة أو استننايية للجمعية من أجل النمر فل

 )المستأنفة( 48الجلسة العامة 
 2020 ديسمبر/كانون األول 31

 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/276
https://undocs.org/ar/A/RES/59/276

