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الدورة الثالثة والعشرون
كينغستون ١٨-٧ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ١3من جدول األعمال
تقرير جلنة املالية

مقرر جمللس السلطة الدولية لقاع البحار بشأن املسائل املالية واملتصلة ابمليزانية
إ ّن جملس السلطة الدولية لقاع البحار،

إذ يضع يف اعتباره توصيات جلنة املالية(،)١

يوصي مجعية السلطة الدولية لقاع البحار مبا يلي:
(أ)
٢٠٢٠-٢٠١٧؛

أن تع ني نينية ني ني نيكة  Ernst & Youngم اج ني نينياب س ني نينيافرت مس ني نينيتقوا ل ني ني ني األر ني نينياب ني نينينوارت

(ب) أن حت نينيض أعا نينيا الس نينيلطة الدولي نينية لق نينياع البح نينيار عل ني ني
للميزا ية يف ا وعد احملد وفلكامل؛

نينيدا األ نينيبة ا ق ني ني ر عل نينيي

(ج) أن يق ر أن تكون ا سامهة ا ق ر عل أذر يجنيان علني النحنيو احملنيد يف ال قني  ٢٨منين
تق ي جلنة ا الية()١؛
أن تو نينيم منينياب القلنينيد تزاينينيد مبنينيالري األ نينيبة غنينيش ا سنينيد  ،وتنا نينيد أعانينيا السنينيلطة م ني
()
أخ ى أن يدفعوا يف أق ب وقت ممكن أ بت ا تأخ من السنوارت السنيا قة يزا ينية السنيلطة ،وأن تطلني
إىل األمنينية العنينيا أن يوايفنينيل ،يف إطنينيار نينيلطتة التقدي ينينية ،نينيلل ج نينيو ا لتح نينييل تل ني ا بنينيالري سنينيبل من نينيا
تن يل التويفيارت الوار يف ال ق  34من تق ي جلنة ا الية()١؛
(ﻫ) أن تو نينيم أيانينيا منينياب القلنينيد أن اهالنينية ال اﻫننينية لل نينيندوا ات نينيتضما للت عنينيارت تع ني
تشغيلة فيما عد عا  ٢٠١٨للمخاط ؛
__________
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(و) أن حت نينيض األعا نينيا وا ني ني اقبة وغ نينيشﻫ م نينين ا نينيا ة احملتمل نينية علني ني تق نينيد ت ع نينيارت إىل
يفندوا اهلبارت وال ندوا ات تضما للت عارت التا عة للسلطة؛
(ز) أن تعتمد ا عايش ا نقحة إل ار وا تخدا ال ندوا ات تضما للت عنيارت علني النحنيو
ا بة يف م فد ﻫلا ا ق ر؛
(ح) أن حتني نينييا علم ني نينيا ن األما ني نينية ،وفق ني نينيا للبن ني نينيد  ١-9مني نينين الن ني نيا ا ني نينيال للس ني نينيلطة ،ينبغ ني نينيي
أن تعي نينيد ا نينيترمار ال يف نينييد اه نينيال لل نينيندوا ات نينيتضما للت ع نينيارت الب نينيالري  ١٨4 ٢4٠وترا يف مؤ س نينية
 Jamaica Money Market Brokers Ltdغية اه ول عل معدل فائد أعل ؛
(ط)
للقطاع العا ؛

أن حتني نينييا علمني نينيا فلتقني نينيد الني نينيلط أ زتني نينية السني نينيلطة يف تطبيني نينيد ا عني نينيايش احملا ني نينيبية الدوليني نينية

(ط) أن حتنينييا علمنينيا أيانينيا تن ينينيل السنينيلطة للتنقيحنينيارت النينيا أ خلنينيت عل ني موعنينية عنايف ني
األج ني نينيوف ي ال ض نينية ال ني نينية وال ض نينيارت العلي نينيا مب نينيا يتما ني م نينياب تويف نينييارت جلن نينية ايدم نينية ا د ي نينية الدولي نينية ال نينيا
اعتمدهتا اجلمعية العامة لألم ا تحد ()٢؛
(ك) أن حت نينييا علم نينيا ك نينيلل فلتن ي نينيل اجل نينيارط الي نينيا يزا ي نينية فني ني الس نينينتة ٢٠١٨-٢٠١٧
شكل ا وﻫيكل ا اجلديدين؛
(ل) أن تطل ني إىل األمنينية العنينيا تن ينينيل نينيا ال مجنينية ال ورينينية عنينين عنينيد تجتماعنينيارت اللجننينية
القا و ينينية والتقنينينية واجتماعنينيارت جلننينية ا الينينية يف عنينيا  ،٢٠١٨رﻫننينيا مبعاجلنينية األمنينيور النينيا أفنينيشرت يف ال قني ١٢
من تق ي جلنة ا الية(.)١

اجللسة ٢٢٨
 ١١آب/أغسطس ٢٠١٧

__________
( )٢ا الواثئد ال مسية للجمعية العامة ،الدور السبعون ،ا لحد رق  )A/70/30( 3٠والق ار .٢44/٧٠
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املرفق
األحكام والشروط املتعلقة إبدارة واستخدام صندوق التربعات االستئماين للسلطة
إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ تشري إىل الدور اللط ين ض ة لس السنيلطة الدولينية لقنياع البحنيار ،فعتبنيارا اهليضنية التن يلينية
للسنينيلطة ،وإذ تشنينيد يف ذل ني ال نينيد عل ني وجنينيوب أن يشنينيارك أعانينيااا ،مبنينين فنينيي األعانينيا منينين البلنينيدان
النامية ،خول وراهتا،
وإذ تضععع يف اعتبار ععا أن اللجننينية القا و ينينية والتقنينينية واللجننينية ا الينينية تنينيؤ ن م نينيا أ ا نينيية رنينيل
متطلبني ني ني ني نينيارت مسني ني ني ني نينيبقة تزمني ني ني ني نينية تىني ني ني ني نينياذ الق ني ني ني ني ني ارارت يف السني ني ني ني نينيلطة ،اعتمني ني ني ني نينيا ا عل ني ني ني ني ني ا ني ني ني ني نينيؤﻫورت واي ني ني ني ني ني ارت
الشخ ية ألعاائ ا،
وإذ تضععع يف اعتبار ععا اهاجنينية إىل تعزينينيز مشنينياركة مجينينياب أعانينيا اللجننينية القا و ينينية والتقنينينية واللجننينية
ا الية ،الا يتعلر دوهنا عل السلطة ات ت ا من اي الوزمة ط يقة متواز ة،
تقرر ما يلي:
ينبغي أن يستم يفندوا الت عارت ات تضما  .فالغ من ﻫنيلا ال نيندوا ﻫنيو حتمنيل
(أ)
تكاليف مشا ركة أعاا اللجنة القا و ية والتقنية وجلنة ا الية من البلدان النامية.
(ب) ميني ني لول ال نينيندوا م نينين الت ع نينيارت الني نيوار م نينين األعا نينيا والبل نينيدان ذارت مك نينيز ا اقني ني يف
السلطة .وميكن لل ندوا تلقي مسامهارت أياا من ج ارت أخني ى ،من نيا النيدول األخني ى وا تعاقنيدون منياب
الس نينيلطة وا ن م نينيارت الدولي نينية ذارت ال نينيلة واألو نينياط األكا ميي نينية وا ؤ س نينيارت العلمي نينية والتقني نينية وا ن م نينيارت
ايشية والشكارت واألف ا .
(ج)
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وفيما يلي األ كا والش وط ا تعلقة إب ار وا تخدا ال ندوا:
’‘١

جي عل اهكومة الا ت ح العاو أن تقد طلبا إىل األمة العا للسلطة
يف موعد ت يتجاوز فوفة أ قبل افتتاح اتجتماع؛

’‘٢

ينبغي إعطا األولوية إىل األعاا من أقل البلدان منوا؛

’‘3

ينبغ نينيي ،عن نينيد اتقتا نينيا  ،إي نينيو اعتب نينيار ت نينيتم ارية ا نينيور األعا نينيا ال نينيلين
ا وا اجتماعارت ا قة؛

’‘4

تكنينيون تكنينياليف ر نينيورت الطنيشان للس ني فلدرجنينية اتقت نينيا ية .و يرمنينيا توجنينيد
ا تياجارت خايفة ت ر تطبيد ا ترنا  ،فيت إ وغ اللجنة ا الية هبا؛

’‘5

عنني نينيد الن ني ني يف مجيني نينياب الطلبني نينيارت ال ني نيوار  ،وإذا كني نينيان ريفني نينييد يفني نينيندوا الت عني نينيارت
ات نينيتضما ت يك نينيي لتموي نينيل مجي نينياب الطلب نينيارت ،جي نينيوز لألم نينية الع نينيا أن يتخ نينيل
أط تدا ش موئمة أخ ى لتحديد األولو رت عل يفعيد إ اا األموال ا تا ة؛
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’‘٦

ينبغ ني نينيي لألم ني نينية الع ني نينيا أن يبل ني نينيري اهكوم ني نينية ا عني ني نينية نتيج ني نينية الطلني ني ني يف موع ني نينيد
ت يتجاوز ين قبل افتتاح اتجتماع؛

ويقنينيد األمنينية العنينيا تق ي ني ا إىل اللجننينية نينينو عنينين ا نينيتخدا ال نينيندوا و التنينية .وتعتنينيز
()
اللجنة أن توايفل ا تع ا ا تخدا ال ندوا و التة يف ضو تقاري األمة العا .

4/4

17-14225

