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البند  19من جدول األعمال المؤقت*

مسائل أخرى

مقرر لجمعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن تطبيق نهج برنامجي في مجال
َّ
تنمية القدرات
إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
مقررها المؤرخ  26تموز/يوليه  2018الذي اعتمدته في دورتها الرابعة والعشر ر ر ررر ن
إذ تشيييييير إلى َّ

()1

أقرت بموجبه الخطة االستراتيجية للسلطة للفترة ،2023-2019
وّ

وإذ تشيييييييير أ

مقررها المؤرخ  24تموز/يوليه  2019الذي اعتمدته في دورتها الخامسر ر ر ر ررة
يييييييا إلى َّ

()2
أقرت بموجبه خطة العمل الرفيعة المس ررتول للس ررلطة للفترة  2023-2019ومؤش ررات األداك ل ل
والعش ررر ن و ّ
توجه من التوجهات االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية،

وإذ تشيييييييييير

السر ررادسر ررة والعشر ررر ن

()3

مقررها المؤرخ  17كانون األول/ديسر ر ر ر ر ر ررمبر  2020الذي اعتمدته في دورتها
ل إلى َّ

وطلبت بموجبه إلى األمين العام أن يضر ررن و نفذ اسر ررتراتيجية ممرسر ررة لتنمية القدرات،

من م ارعراة العنرا ر ر ر ر ر ر ررر المحرددة في الفقرة  36من تقر ره( ،)4وأن يقردم تقر ار عن للرإ إلى الجمةيرة في دورتهرا
السابعة والعشر ن،
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وقيد نررت في تقر ر األمين العرام

استراتيجية لتنمية القدرات،

()5

الرذي قردَّم فيره المعلومرات ال زمرة بش ر ر ر ر ر ر ر ن و ر ر ر ر ر ر ررن مشر ر ر ر ر ر ررروع

وإذ تأخ في االعتبار أولو ات تنمية القدرات التي حددها أعضاك السلطة،
وإذ تلتزم بموا ر ر ررلة دناك قدرات الدول النامية ،وال سر ر رريما الدول المتضر ر ررررة جغرافيا وأقل البلدان نموا

والبلدان النامية غير الس ر ر رراحلية والدول الجصر ة ال ر ر ررغيرة النامية ،و ر ر ررمان مش ر ر رراركتها المت املة ت ام تاما

في األنشطة المنجصة في المنطقة،

وإذ تشييييييد على أهمية و ر ر ر ررن اسر ر ر ررتراتيجية ممرسر ر ر ررة لتنمية القدرات تلبي االحتياجات التي يحددها

أعضاك السلطة،
-1

تحيط علما دتقر ر األمين العام؛

ترحب دتعيين أعضر رراك السر ررلطة لجهات ات ر ررال وطنية سم َّلفة بالتنسر رري من األمانة بش ر ر ن
-2
المس رراال المتعلقة دتنمية القدرات ،من مراعاة اخت ررا ررات جهات االت ررال هذه على النحو المبين في مرف

مقرر الجمةية المؤرخ  17كانون األول/ديسمبر 2020؛
َّ
-3

قر اس ر ررتراتيجية الس ر ررلطة الدولية لقاع البحار لتنمية القدرات ،ب ر رريغتها الواردة في المرف
تُ ّ

-4

تطلب إلى األمين العام تنفيذ االسر ر ر ر ررتراتيجية والحري على المضر ر ر ر رري دتحديد المؤش ر ر ر ر ررات

األول لتقر ر األمين العام ،والتي تتضمن اإلطار ال زم لتطبي نهج درنامجي في مجال تنمية القدرات؛
الرايسية لر د التقدم؛

تطلب أ يا إلى األمين العام أن يوا رل تق ّ ري خيارات لحشرد موارد إ رافية تسوّلفر الدع
-5
المالي لتنفيذ االستراتيجية؛
-6

تشييج أعضرراك السررلطة على المشرراركة ال املة في تنفيذ االسررتراتيجية ،بسرربل منها و ررن

-7

تدعو المتعاقدين والقطاع الخاي والمجتمن المدني واألوسرراا األكاديمية والمؤسرسررات إلى

درامج ومشار ن وأنشطة

من الفئات الرايسية األربن لوالية السلطة؛

اإلسر ر ررهام في تنفيذ االسر ر ررتراتيجية ،كل في مجال اخت ر ر ررا ر ر رره ،وبما يتسر ر ر من األولو ات التي تحددها الدول

النامية األعضاك في السلطة.
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