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ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

مقرر مجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن ميزانية السلطة للفترة المالية 2022-2021
إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يضع في اعتباره التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية للسلطة الدولية لقاع البحار(،)1
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يوصيييي بأن توافق جمعية الس ل لللطة الدولية لقاع البحار علا ميزانية الس ل لللطة لليترة المالية

 2022-2021بمبلغ  19 411 280دوالرا ،علا نحو مللا ارتر لله األمين العللال وعللدللله ،ومق م ارعللاة ارتراح
رئيس مجلس السلطة الدولية لقاع البحار()2؛
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يوصي أيضا بأن تعتمد الجمعية مشروع المقرر التالي:

إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
-1

توافق علا ميزانيل للة السل ل ل ل ل ل لللطل للة لليترة المل للاليل للة  2022-2021بمبلغ

 19 411 280دوالرا ،علا نحو ملا ارتر له األمين العلال وعلدلله ،ومق م ارعلاة ارتراح رئيس
مجلس السلطة الدولية لقاع البحار()2؛
-2

__________

تأذن لألمين العال بأن يضل ل ل للق جدول األنرل ل ل للبة المقررة لعامي 2021

و  2022علا أس للال الجدول المس للت دل في اعداد الميزانية العادية لألمح المتحدة لألعوال

* أعيد اصدارها ألسباب فنية في  29تموز/يوليه .2021
** التواريخ األصلية .ورد أرجئ االجتماع الا أجل غير مسما.
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من  2019الا  ،2021مق م ارعلاة أن يوون الحلد األررل ل ل ل ل ل للا لمعلدل النرل ل ل ل ل ل ليل
 22في المائة و دُّه األدنا  0,01في المائة؛
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المقرر

تيأذن أيضيييييييييا لألمين العلال ،في للل من علامي  2021و  ،2022أن

ينقل بين أبواب االعتمادات وأبوابها اليرعية والبرامج نسل ل للبة ترل ل للل الا  20في المائة من

مبلغ لل باب وباب فرعي وبرنامج؛
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تحث أعضاء السلطة علا أن يسددوا في أررب ورت ممون اشتراكاتهح

المقررة في الميزانية في الموعد المقرر وبالكامل؛

تالحظ بقلق تزايد مبالغ االش للتراكات غير المس للددة ،وتناش للد مرة أ ر
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أعض ل للاء الس ل لللطة أن يس ل ل تلددوا في أررب ورت ممون اش ل للتراكاتهح غير المس ل للددة في ميزانية
الس ل لللطة عن الس ل للنوات الس ل للابقة ،وتطل

الا األمين العال أن يواص ل للل ،في ا ار س ل لللطته

التقديرية ،بذل جهوده لتحريل تلك المبالغ؛
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تحيث األعض ل ل ل ل ل ل للاء وغيرهح من الجهللات المللانحللة المحتملللة علا تقللديح

تبرعلات لرل ل ل ل ل ل لنلدوا الهبلات للبحو العلميلة البحريلة في المنطقلة وصل ل ل ل ل ل لنلدوري التبرعلات
االستئمانيين التابعين للسلطة؛
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تعرب عن بالغ قلقها من استنياد رصيد صندوا التبرعات االستئماني

ال اص بتغطية تكاليف مش ل ل ل ل للارلة أعض ل ل ل ل للاء اللجنة القانونية والتقنية المنتمين الا البلدان

النامية وأعضل ل للاء اللجنة المالية المنتمين الا البلدان النامية في اجتماعات اللجنة القانونية

والتقنية واللجنة المالية؛
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تقرر اعمل للال ل للد مل للات الترجمل للة الشل ل ل ل ل ل لليويل للة المتزامنل للة عن بعل للد في

جميق اجتمللاعلات أجهزة السل ل ل ل ل ل لللطللة للحجراء مفرلت في رلل جلائحللة مر

فيرول لورونلا

(كوفي للد )19-و تا نه للاي للة اليترة الم للالي للة  .2022-2021ويتعين ات للال القرار المتعلق
با تمال استمرار هذه الممارسة برورة منيرلة.
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