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الدورة السادسة والعشرون

كينغستون 31-27 ،تموز/يوليه **2020
البند  14من جدول األعمال

اعتماد ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

البند  15من جدول األعمال

اعتماد جدول االشتتتتتتتتتترارا المقررة ة ميزانية الستتتتتتتتتلطة

الدولية لقاع البحار

مقرر جمعيتة الستتتتتتتتتلطتة التدوليتة لقتاع البحتار شتتتتتتتت ت ن ميزانيتة الستتتتتتتتتلطتة للةترة المتاليتة

2022-2021

إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ ت خذ ة اعتبارها توصيات مجلس السلطة الدولية لقاع البحار(،)1
-1

تواةق على الميزانية للفترة المالية  2022-2021بمبلغ  19 411 280دوال ار()2؛

-2

ت ذن لألمين العام بأن يضع ععو جدول األناع ععبة المقررة لعام  2021و  2022على أسع ععاج الجدول

المسع ععتفدم ع دعداد الميزانية العادية لألمم المتحدة لألعوام من  2019دلى  ،2021مو مراعاة أن يكون الحد

األقاى لمعدل النايب المقرر  22ع المائة وحدُّه األدنى  0,01ع المائة؛
-3

ت ذن أيضتتتتتا لألمين العام ،ع كل من عام  2021و  ،2022ع أن ينقل بين أبواب االعتمادات

وأبوابها الفرعية والبرامج نسبة تال دلى  20ع المائة من مبلغ كل باب وباب عرع وبرنامج؛

__________
* أُعيد دصدارها ألسباب عنية ع  29تموز/يوليه .2021

** التواريخ األصلية .وقد أُرجئ االجتماع دلى أجل غير مسمى.
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-4

تحث أعضع ع ععاط السع ع ععلطة على أن يسع ع ععددوا ع أقرب وقا ممكن افع ع ععتراكاتهم المقررة ع الميزانية ع

الموعد المقرر وبالكامل؛

تالحظ قلق تزايد مبالغ االفعتراكات غير المسعددة ،وتنافعد مرة أ رع أعضعاط السعلطة أن يس فيعددوا ع
-5
أقرب وقا ممكن افععتراكاتهم غير المسععددة ع ميزانية السععلطة عن السععنوات السععابقة وتطلب دلى األمين العام
أن يواصل ،ع دطار سلطته التقديرية ،بذل جهوده لتحايل تلك المبالغ؛

-6

تحث األعض ععاط وغيرهم من الجهات المانحة المحتملة على تقديم تبرعات لا ععندوا الهبات للبحو

-7

تعرب عن الغ قلقها من اسع ع ععتنفاد رصع ع ععيد صع ع ععندوا التبرعات االسع ع ععتئمان الفاص بتغطية تكاليف

العلمية البحرية ع المنطقة وصندوق التبرعات االستئمانيين التابعين للسلطة؛

مشع ع ع ععاركة أعضع ع ع ععاط اللجنة القانونية والتقنية المنتمين دلى البلدان النامية وأعضع ع ع ععاط اللجنة المالية المنتمين دلى

البلدان النامية ع اجتماعات اللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية؛
-8

تقرر دعمال دمات الترجمة الش ععفوية المتزامنة عن بعد ع جميو اجتماعات أجهزة الس ععلطة كاجراط

مؤقعا ع لعل جعائحعة مرر عيروج كورونعا (كوعيعد )19-وحتى نهعايعة الفترة المعاليعة  .2022-2021ويتعين

اتفاذ القرار المتعلق باحتمال استمرار هذه الممارسة باورة منفالة.
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