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مقرر لمجلس السلللطة الدولية لقاع البحار بش ل ن ميزانية السلللطة للفترة المالية
2020-2019
إن مجلس السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ ي خذ في اعتباره التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة املالية للسلطة الدولية لقاع البحار(،)1
 - 1يوص ل ل ل للي بأن تعتمد مجعية الس ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار ميزانية الس ل ل ل ل لللطة للفرتة املالية
 ،٢0٢0-٢019ومقدارها  1٨ ٢35 ٨50دوالرا ،وفق ما اقرتحه األمني العام؛
-٢

يوصي أيضا بأن تعتمد اجلمعية مشروع املقرر التايل:
إن جمعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ ت خذ في اعتبارها توصيات جملس السلطة الدولية لقاع البحار،

 - 1تعتمد ميزانية الس ل ل ل لللطة للفرتة املالية  ٢0٢0-٢019ومقدارها 1٨ ٢35 ٨50
دوالرا ،وفق ما اقرتحه األمني العام؛
 - ٢تحيط علمللا مع التقللدير بللالتيفي الكبري يف تكللالي خللدمللات املؤمترات
وبنقل املوارد اليت أتاحتها تلك الوفورات إىل برامج السلطة؛

__________

 - 3ت ذن لألمني العام بأن يضل جدول األنصلبة املقررة لعامي  ٢019و ٢0٢0
بللاالنل ل ل ل ل ل للتنللاد إىل اجلللدول املسل ل ل ل ل ل للتيللدم يف إعللداد امليزانيللة العللاديللة لألمم املتحللدة لألعوام ٢016
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و  ٢017و  ،٢01٨م مراعاة أن يكون احلد األقصى ملعدل النصيب املقرر هو  ٢٢يف املائة،
وحده األدىن  0.01يف املائة؛
 - 4ت ذن أيضا لألمني العام ،يف كل من عامي  ٢019و  ،٢0٢0بأن ينقل بني
أبواب االعتمادات وأبواهبا الفرعية والربامج نسبة تصل إىل  ٢0يف املائة من مبلغ كل باب وباب
فرعي وبرنامج؛
-5
املقرر وبالكامل؛

تحث أعض ل للاء الس ل لللطة على ن ل للداد اش ل ل لرتاكا م املقررة إىل امليزانية يف املوعد

 - 6تالحظ بقلق تزايد مبالغ االشل ل ل ل ل لرتاكات غري املس ل ل ل ل للددة ،وتناش ل ل ل ل للد مرة أخرى
أعضللاء السلللطة أن يس لدودوا يف أقرب وقت ممكن اش لرتاكا م غري املسللددة من السللنوات السللابقة
مليزانية السل ل ل ل ل لللطة ،وتطلب إىل األمني العام أن يواصل ل ل ل ل للل ،وفقا لسل ل ل ل ل لللطته التقديرية ،بذل جهوده
لتحصيل تلك املبالغ؛
 - 7تحللث األعضل ل ل ل ل ل ل للاء وغريهم من اجلهللات املللا للة احملتملللة على تقللدم تربعللات
لص ل ل ل ل ل ل لنللدو اهلبللات للبحوث العلميللة البحريللة يف املنطقللة وص ل ل ل ل ل ل لنللدوقي التربعللات االنل ل ل ل ل ل للت مللانني
التابعني للسلطة؛
 - ٨تقرر زيادة التكالي العامة السنوية املشار إليها يف البند  5-10من الشروط
النموذجية لعقود االن ل للتكش ل للا من  47 000دوالر إىل  60 000دوالر اعتبارا من  1كانون
الثاين/يناير ٢019؛
 - 9تقرر أيضل ل ل للا ،كحل مؤقت وعلى أنل ل ل ل للا طوعي ،إدراج مسل ل ل ل للا ة إضل ل ل ل للافية
بقيمة  6 000دوالر يف فاتورة رن للوم النفقات العامة الس للنوية املوجهة للمتعاقدين ،على أن للا
اختياري .ون للتوجه هذه املس للا ات باعتبارها تربعات إىل ص للندو التربعات االن للت ماين بغرض
تغطية تكالي مشل ل ل ل ل ل للاركة أعضل ل ل ل ل ل للاء اللجنة القانونية والتقنية واللجنة املالية من البلدان النامية يف
اجتماعات للجنة القانونية والتقنية واللجنة املالية؛
 - 10تقرر كذلك إعادة النظر يف إمكانية ان ل للتيدام خدمات الرتمجة الش ل للفوية عن
ب عد الجتماعات للجمعية واجمللس إذا كان من املمكن حل املش ل ل ل ل ل ل للاكل التقنية املتبقية وغريها،
مبا يف ذلك جودة الرتمجة الشفوية؛
 - 11تعتمد اختصل للاصل للات صل للندو التربعات االنل للت ماين لدعم مشل للاركة أعضل للاء
اجمللس من الدول النامية يف اجتماعات للمجلس ،على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر.
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المرفق
اختصل للاصل للا ص ل ل دو التبرعا االسل للتيماني لدعم مشل للاركة أعضل للا مجلس
السلطة الدولية لقاع البحار من الدول ال امية في اجتماعا للمجلس
 - 1عمال بأحكام النظام املايل للس ل لللطة الدولية لقاع البحار ،مت إنش ل للاء ص ل للندو تربعات ان ل للت ماين
لدعم مشاركة أعضاء جملس السلطة من الدول النامية.

أوال  -أهداف الص دو االستيماني وأغراضه
 - ٢طلبت اجلمعية ،يف مقررها  ISBA/23/A/13املؤرخ  1٨آب/أغسل ل ل ل ل للطس  ٢017واملتعلق التقرير
النهللائي عن املراجعللة اللدوريلة األوىل للنظللام اللدويل للمنطقللة عمال بلامللادة  154من اتفللاقيللة األمم املتحللدة
لقانون البحار ،إىل األمني العام أن يلْنشل ل ل ص ل للندو تربعات ان ل للت ماين من أجل تغطية تكالي مش ل للاركة
أعضاء اجمللس من الدول النامية يف اجتماعه السنوي الثاين.
 - 3ويهد الصل للندو إىل تغطية تكالي مشل للاركة أعضل للاء اجمللس من الدول النامية يف أحد جزأي
الدورة الس ل ل للنوية للمجلس املقرر عقد ا يف عامي  ٢01٨و  ٢019على التوايل ،وذلك خالل الفرتة اليت
تشهد عقد اجتماعني اثنني للمجلس يف السنة.

ثانيا  -اإلنشا
 - 4ينش ل للأ الص ل للندو مبوجب املادة  5-5من النظام املايل ويدار وفقا للنظام املايل للس ل لللطة الدولية،
على النحو املنصوص عليه يف املادة  6-5من هذا النظام.

ثالثا  -المساهما في الص دو
 - 5تش للج الدول األعض للاء واملراقبون وغريهم من اجلهات ص للاحبة املص لللحة على املس للا ة ماليا يف
صندو التربعات االنت ماين .وقد تشمل اجلهات صاحبة املصلحة األخرى ،على نبيل املثال ال احلصر،
الدول األخرى ،واألطرا املتعاقدة م السلطة ،واملنظمات الدولية املعنية ،واملؤنسات األكادميية والعلمية
والتقنية ،واملنظمات اخلريية ،والشركات واألفراد ،واملنظمات غري احلكومية.

رابعا  -المكتب الم ّفذ

 - 6مكتب اخلدمات اإلدارية باألمانة العامة هو املكتب املنفذ للصل ل ل ل ل ل للندو وهو من يقدم اخلدمات
الالزمة لتشغيله.
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خامسا  -تقرير عن حالة الص دو
 - 7يتوىل األمني العام ن للنويا تزويد اللجنة املالية بتقرير يتيح هلا النظر يف ان للتعماالت الص للندو ويف
حالته .ويقدم األمني العام أيضا تقريرا ننويا إىل اجلمعية عن حالة الصندو .

سادسا  -اختصاصا إدارة الص دو
-٨

خيض انتيدام الصندو للشروط التالية:

ترنل للل حكومة الدولة طلبا رييا ،يتضل للمن انل للم املندوب املراد دعمه ،إىل األمانة العامة يف
(أ )
موعد أقصاه ثالثة أشهر قبل افتتاح اجتماع اجمللس املعين .وال ينظر يف الطلبات اليت ترد بعد هذا املوعد؛
(ب) أعضاء اجمللس من الدول النامية وحدهم مؤهلون للحصول على الدعم من الصندو .
غري أن األولوية تعطى ،يف حالة عدم كفاية املبلغ املتاح يف الصندو للوفاء جبمي طلبات الدعم ،ألعضاء
اجمللس من أقل البلدان منوا .وترد يف ضميمة هذه االختصاصات قائمة الدول املؤهلة حبسب تركيبة اجمللس
لعام  ،٢01٨وهذه القائمة خاضعة للتنقيح بعد كل عملية م عمليات انتياب أعضاء اجمللس؛
(ج) يس للتيدم الص للندو لدعم مش للاركة مندوب واحد من وفد دولة نامية عض للو يف اجمللس
مؤهلة للحص ل ل ل ل للول على الدعم ،وذلك حلض ل ل ل ل للور اجتماع واحد من االجتماعني اللذين يعقدها اجمللس كل
ننة ،عادة يف شباط/فرباير  -آذار/مار ويف متوز/يوليه  -آب/أغسطس؛
(د )
من الصندو ؛

بالنسل ل ل للبة لكل أعضل ل ل للاء اجمللس ،جيوز ملندوب واحد فقط االنل ل ل للتفادة من الدعم املقدم

(ه) يقتص ل ل ل للر الدعم على دف تذاكر الس ل ل ل للفر بالدرجة الس ل ل ل للياحية وبأقص ل ل ل للر الطر وأكثرها
اقتصادا ،من العاصمة أو مكان العمل الريي ،وعلى دف بدل إقامة يومي ملدة أقصاها مخسة أيام؛
(و)

ينبغي لألمني العام إبالغ احلكومة املعنية بنتيجة الطلب يف الوقت املنانب.

 - 9واألموال املتبقية يف هناية عام  ٢019يتم حتويلها إىل ص ل للندو التربعات االن ل للت ماين بغرض تغطية
تكالي مشل ل ل ل ل ل للاركة أعضل ل ل ل ل ل للاء اللجنة القانونية والتقنية واللجنة املالية من البلدان النامية يف اجتماعات للجنة
القانونية والتقنية واللجنة املالية ،وبذلك يكون الصندو قد أغلق ،ما مل تقرر مجعية السلطة خال ذلك.
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الضميمة
الدول ال امية األعضا في المجلس في عام 2018
األرجنتني

ترينيداد وتوباغو

شيلي

ليسوتو

إندونيسيا

تونغا

الصني

املغرب

أوغندا

جامايكا

غانا

املكسيك

الربازيل

اجلزائر

فيجي

نيجرييا

بنغالديش

جنوب أفريقيا

الكامريون

اهلند

بنما

ننغافورة

كوت ديفوار

أقل البلدان نموا األعضا في المجلس في عام 2018
أوغندا
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بنغالدش

ليسوتو
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