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ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

مشرررررروع رار مجلس السرررررلطة الدولية لقاع البحار مشررررر ن ميزانية السرررررلطة لل رة المالية

2022-2021

إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ ي خذ في اع باره التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية للسلطة الدولية لقاع البحار(،)1
-1

يوصرررررررري بأن تعتمد جمعية الس ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار ميزانية الس ل ل ل ل لللطة للةترة المالية

-2

يوصي أيضا بأن تعتمد الجمعية مشروع القرار التالي:

 ،2022-2021ومقدارها  20 301 362دوال اًر ،وفق ما اقترحه وعدله األمين العام؛
إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
-1

تع مد ميزانية الس ل ل ل ل ل لللطة للةترة المالية  2022-2021ومقدارها 20 301 362

-2

ت ذن لألمين العام بأن يض ل ل للا جدول األنق ل ل للبة المقررة لعامي  2020و 2021

دوال اًر ،وفق ما اقترحه وعدله األمين العام ؛
( )2

بللاالن ل ل ل ل ل للتنللاد دل الجللدول المس ل ل ل ل ل للتألللدم في دعللداد الميزانيللة العللاديللة لألم المتحللدة لألعوام 2019

__________
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دل  ،2021ما مراعاة أن يكون الحد األققل ل ل ل لمعدل النق ل ل للي

األدن  0,01في المائة؛
-3

المقرر هو  22في المائة ،وحده

ت ذن أيضرررررررررا لألمين العام ،في كل من عامي  2021و  ،2022بأن ينقل بين

أبواب االعتمادات وأبوابها الةرعية والبرامج نس للبة تق للل دل  20في المائة من مبلغ كل باب وباب

فرعي وبرنامج؛
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تحث أعضللاء السلللطة عل أن يسللددوا في أقرب وقت ممكن اشللتراكاته المقررة
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تالحظ مقلق تزايد مبالغ االشل للتراكات غير المسل للددة ،وتناشل للد مرة أ ر أعضل للاء

دل الميزانية في الموعد المقرر وبالكامل؛

السل لللطة أن يسل ل ألددوا في أقرب وقت ممكن اش ل لتراكاته غير المسل للددة من السل للنوات السل للابقة لميزانية
الس ل ل ل لللطة ،وتطل

تلك المبالغ؛
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دل األمين العام أن يواص ل ل ل للل ،وفقاً لس ل ل ل لللطته التقديرية ،ب ل جهوده لتحق ل ل ل لليل
تحرث األعضل ل ل ل ل ل للاء وغيره من الجهللات المللانحللة المحتملللة عل تقللدي تبرعللات

لقل ل ل ل ل ل لنللدو الهبللات للبحو العلميللة البحريللة في المنطقللة وصل ل ل ل ل ل لنللدوقي التبرعللات االن ل ل ل ل ل للت مللانين

التابعين للسلطة؛
-7

تعرب عن مالغ لقها من انللتنةاد رصلليد صللندو التبرعات االنللت ماني الألاص

بتغطية تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة القانونية والتقنية المنتمين دل البلدان النامية وأعضاء اللجنة
المالية المنتمين دل البلدان النامية في اجتماعات للجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية؛
-8

تطبق تدابير انللتعمال دمات الترجمة الشللةوية المتزامنة عن بعد من أجل عقد

جميا اجتماعات األجهزة التابعة للسلطة.
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