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ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

مقرر لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن المسائل المالية والمتصلة بالميزانية
إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ يضع في اعتباره توصيات اللجنة المالية للسلطة الدولية لقاع البحار(،)1
يوصيييي بأن توافق جمعية السل لللطة الدولية لقاع البحار علز ميزانية ال تلة المالية -2023

-1

 2024بل لمل لبل للل ل  22 256 000دوالر ،عل لل للز الل لنل لح للو ال ل ل للفي الل لت للل ل ل لله األمل لي للن الل ل ل ل للا ف للي ال للو ل ليل لق ل ل للة
 ،ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1عقللا االعل ل ل ل ل ل للت ال

الللفي جلتلله

اللجنة ،من جل تمكين الس ل ل لللطة من الوفاء واليتيا بما يتم تا ل ل لز مي النير التطوري وي ل ل لللورة ي ل ل للمان تزو د
السل ل ل ل ل ل للطلة بلالقلدرات والموارد الةزملة للوفلاء بلالت ازملاتيلا بموجلا ات لاليلة األمق المتحلدة لقلانون البحلار واالت لا

المت لق تن يللف الجزء الحللادي عال ل ل ل ل ل للل من ات للاليللة األمق المتحللدة لقللانون البحللار الم ر للة  10كللانون األول/

ديسمبل )2(1982؛

يعتمد اإلطار الملج ي المنقح لصلندو التبلعات االعلتمماني يد

-2

دعق مالاركة عءلاء

مجلس السلطة من الدول النامية في اجتماعات المجلس علز النحو الوارد في ملفق هفا المقلر؛

__________
( )1انظل .ISBA/27/A/8-ISBA/27/C/36
( )2ال قلة  3من ال لع  1من ملفق االت ا المت لق تن يف الجزء الحادي عا للل من ات الية األمق المتحدة لقانون البحار الم ر ة  10كانون
األول/ديسمبل .1982

)22-11899 (A

010822

**2211899

010822

ISBA/27/C/40

-3

يوصي بأن ت تمد الجمعية مالوع المقلر التالي:

إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
-1

توافق علز ميزانيللة ال تلة المللاليللة  2024-2023بمبل  22 256 000دوالر،

-2

تأذن لألمين ال ا ويللي جدول األنصللبة المقلرة ل امي  2023و  2024علز

علز النحو الفي التل ه األمين ال ا

؛

()3

ع للال الجدول المس للتمد للميزانية ال ادية لألمق المتحدة لل تلة  ،2024-2022مي ملاعاة ن يكون

الحد األلصز لم دل األنصبة المقلرة هو  22في المائة والحد األدنز  0,01في المائة؛

تيأذن لألمين ال لا يء ل ل ل ل ل ل لام ،في كلل من علامي  2023و  ،2024ن ينقلل ين
-3
واب االعتمادات واأل واب ال لعية والبلامر نسلبة تصلل ىلز  15في المائة من مبل كل باب وباب

فلعي وبلنامر؛
-4

تحث عءللاء السلللطة علز عللداد األنصللبة المقلرة علييق في الميزانية في للب

-5

تدعو عءلاء السللطة الفين لدييق نصلبة يل مدفوعة لميزانية السللطة ،بما في

المقلر وبالكامل؛
ولت ممكن وفي الموعد ت

ذلل من ال تلة  ،2021-1998ىلز عل ل ل ل ل ل للدادهلا في للب وللت ممكن ،لتمكين السل ل ل ل ل ل لللطلة من الوفلاء
واليتيا ب الية.
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__________
( )3انظل .ISBA/27/A/3/Add.1/Rev.1-ISBA/27/C/22/Add.1/Rev.1
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المرفق
اإلطار المرجعي المنقح لصيييندول التارعاال ائميييتاماني الرامي إلم اعك مشيييار ة عضيييا
مجلس السلطة الدولية لقاع البحار من الدول النامية في اجتماعاال المجلس

-1

عمة بالنظا المالي للسلطة الدولية لقاع البحارُ ،نائ صندو التبلعات االعتمماني لدعق مااركة

عءاء مجلس السلطة من الدول النامية.

وئ  -هدف الصندول ائمتاماني والغرض منه
-2

االعل للت ال

في المقلر  ISBA/23/A/13الم رخ  18آب /سل ل ل ل ل ل للطس  2017المت لق ب للالتقل ل الني للائي عن

الدوري األول للنظا الدولي للمنطقة عمة بالمادة  154من ات الية األمق المتحدة لقانون البحار،

طلبت الجمعية من األمين ال ا ن ينا ل للئ ص ل للندو تبلعات اع ل للتمماني لدعق ما ل للاركة عء ل للاء المجلس من

الدول النامية في االجتماع السنوي الثاني للمجلس.
-3

واليد

من الص ل ل ل للندو هو تحمل تكاليأ ما ل ل ل للاركة عء ل ل ل للاء المجلس من الدول النامية في الدورة

السنو ة للمجلس المقلر عقدها في ال تلة  2024-2022في المجلس.

ثانيا  -إنشا الصندول
ُنال ل ل للئ الصل ل ل للندو عمة بالمادة  5-5من النظا المالي ،وُدار وفقا للنظا المالي للسل ل ل لللطة ،علز
-4
النحو المنصوص عليه في المادة  6-5من النظا المالي.

ثالثا  -التارعاال المقدمة إلم الصندول
اجي الدول األعءاء والملالبون و يلهق من صحاب المصلحة علز المساهمة ماليا في الصندو
-5
تُ ت
االع ل للتمماني للتبلعات .و مكن ن يا ل للمل ص ل للحاب المص ل لللحة ال لون علز ع ل للبيل المثال ال الحص ل للل :دول
لى؛ ومت الدون مي السللطة؛ ومنظمات دولية م نية؛ وم علسلات كاديمية وعلمية وتقنية؛ ومنظمات يل ة؛

وشلكات و فلاد؛ ومنظمات يل كومية.

رابعا  -المكتب المنفذ
-6

مكتا المدمات اإلدار ة التابي لألمانة هو المكتا المن ف للصندو و قد المدمات الةزمة لتاغيله.

خامسا  -اإلبالغ عن حالة الصندول
-7

يقد األمين ال ا تقل ال عللنو ا ىلز اللجنة المالية لكي تسللت ل

يقد األمين ال ا تقل ال عنو ا عن الة الصندو ىلز الجمعية.

22-11899

اعللتمدا الصللندو و الته .وكفل
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مااما  -اإلطار المرجعي إلاارة الصندول
-8

يمءي اعتمدا الصندو للالوط التالية:

تُبتل األمانة عبل طلا رعل ل ل للمي من كومة الدولة الم نية يتءل ل ل للمن اعل ل ل للق المندوب الملاد
()
المدة عن
دعمه ،و ءل للل ن يكون ذل لبل ة ة شل لليل من افتتاع االجتماع الم ني للمجلس ،علز ال تقل ت

شيل وا د من تار مه .وال ُينظل في الطلبات المتأ لة؛
(ب)

ال يسل ل ل للتحق دعق الصل ل ل للندو ىال عءل ل ل للاء المجلس من الدول النامية .يد نه ىذا لق يكف

(ج)

ُيس ل ل ل ل ل للتلمد الص ل ل ل ل ل للندو لدعق ما ل ل ل ل ل للاركة عء ل ل ل ل ل للو وا د من وفد دولة نامية عء ل ل ل ل ل للو في

المبل المتاع في الصندو لتلبية جميي طلبات الدعق ،تُ طز األولو ة ألعءاء المجلس من لل البلدان نموا؛
المجلس عنو ا؛
(د)

ال يسل ل ل ل ل ل للت يلد من اللدعق المقلد من الصل ل ل ل ل ل لنلدو ىال منلدوب وا لد من كلل دوللة عءل ل ل ل ل ل للو

(هل)

يقتص ل ل للل الدعق علز تفاكل ع ل ل ل ل بالطائلة علز الدرجة الس ل ل لليا ية بأكثل الطل التص ل ل للادا

(و)

يبتل األمين ال ا الحكومة الم نية بمآل الطلا في ينه.

في المجلس؛

ومباشلة من ال اصمة و من مكان الوظي ة اللعمي ،وعلز دل ىلامة يومي لمدة لصاها  14يوما؛
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