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البند  13من جدول األعمال المؤقت*

اعتماد ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

مقرر لجمعيةة السةةةةةةةةةلطةة الةدوليةة لقةاع البحةار بشةةةةةةةة ة ن المسةةةةةةةةةةا ة المةاليةة
والمتصلة بالميزانية
إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ تضع في اعتبارها توصيات مجلس السلطة الدولية لقاع البحار(،)1
-1

توافق على ميزانيةة التتة المةاليةة  2024-2023بمبلغ  22 256 000دوالر ،على النحو

-2

ت ذن لألمين العام بأن يضةةج جدول األنةةةبة المقةر لعام  2023و  2024على أسةةا

الذي اقتةحه األمين العام()2؛

الجدول المسة ة ة ةةتزدم للميزانية العادية لألمة المتحد للتتة  ،2024-2022مج مةاعا أن يكون الحد األقةة ة ة ةةى

لمعدل األنةبة المقةر هو  22ف المائة والحد األدنى  0,01ف المائة؛
-3

ت ة ذن ليميا العةةا أيضةةةةةةةةةةةا ،ألغةاض ع ةةام  2023و  ،2024ب ةةأن لنق ةةأ وين أوواب

-4

تحث أعض ة ة ةةاة الس ة ة ةةلطة على س ة ة ةةداد األنة ة ة ةةبة المقةر علي ة ف الميزانية ف أقةب وقت

االعتمادات واألوواب التةعية والبةامج نسبة تةأ إلى  15ف المائة من مبلغ كأ باب وباب فةع وبةنامج؛
المقةر وبالكامأ؛
ممكن وف الموعد ّ

_________________

* .ISBA/27/A/L.1
( )1انظة .ISBA/27/C/40
( )2انظة .ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1

)22-12174 (A

040822

**2212174

040822

ISBA/27/A/10

-5

تدعو أعضة ة ةةاة السة ة ةةلطة الذلن لدل ة أنةة ة ةةبة غية مدفوعة لميزانية السة ة ةةلطة ،بما ف

-6

تقرر ما لل  ،آخذ ً ف االعتبار توصيات اللجنة المالية(:)3

(أ)

اإل ن لألمين العام بأن لنشة ة ة ةةا صة ة ة ةةندو السة ة ة ةةلطة الدولية لقاع البحار للش ة ة ة ةةاكة باعتبار

من التتة  ،2021-1998إلى سدادها ف أقةب وقت ممكن ،لتمكين السلطة من الوفاة وواللت ا بتعالية؛

ل

صةةندوقا اسةةتيمانيا للسةةلطة عممً بالماد  5-5من النظام المال لألغةاض المبيَّنة ف االختةةةاصةةات الوارد
ف المةفق الثان لتقةية لجنة المالية()4؛
(ب)

اإل ن لألمين العام بأن يس ة ة ة ةةحم من أر

مال ص ة ة ة ةةندو ال بات للبحوث العلمية البحةية

ف المنطقةةة الةةدوليةةة لقةةاع البحةةار التةةابج للسة ة ة ة ة ة ةةلطةةة الةةدوليةةة لقةةاع البحةةار وفوائةةد المتةاكمةةة مبلغةةا ال لتجةةاو

 400 000دوالر سةنويا من عام  2022إلى عام  2026ليكون مسةاهمة ف صةندو الشةةاكة تخسةتزدم حةة اة
لألغةاض المبينة ف االختةاصات؛
(ج)

مناشةةد جميج الدول األعضةةاة ف السةةلطة والدول األخةت والمتعاقدلن والمنظمات الدولية

ات الةة ة ةةلة والمؤس ة ة ةسة ة ةةات األكاديمية والعلمية والتقنية والمنظمات الزيةية والشة ة ةةةكات واألشة ة ةةزا

أن يقدموا مساهمات إلى صندو الشةاكة.
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