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البند  ٨من جدول األعمال

حالة صندوق الهبات للبحوث العلمية البحرية في المنطقة وصندوق التبرعات
االست ت تتتلمامي لدعك شت ت تتارسة لعلت ت تتال جلق الات ت تتلطة الدولية لقا البحار
الدول النا ية في اجتماعات المجلق ،والماائل ذات الصلة
تقرير األ ي العام

لوال  -صندوق الهبات للبحوث العلمية البحرية في المنطقة
 - ١تنص الفقرة  ٢من املادة  ١43من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على أن تقوم السل ل ل ل ل ل لللطة
الدولية لقاع البحار بتعزيز إجراء البحث العلمي البحري يف املنطقة وتش ل ل ل للصيعهف وتنص الفقرة  3من املادة
نفس لللا على أن تعزز الدول األطراف التعاون الدويل يف جمال البحث العلمي البحري يف املنطقة عن طريق
أمور من بينلا ضمان تطوير برامج عن طريق السلطة أو املنظمات الدولية األخرى حسب االقتضاء ملنفعة
الدول النامية والدول األقل تقدما تكنولوجياف
 - ٢و قررت مجعية السلطة الدولية لقاع البحار ،يف قرارها  ،ISBA/12/A/11أن تنشئ حسابا خاصا
يعرف باسل للم صل للندوب اثبات للبحوا العلمية البحرية يف املنطقة أل راش تعزيز وتشل للصي إجراء البحوا
العلمية البحرية يف املنطقة ملنفعة البشل ل ل ل لرية مجعاء ،وال س ل ل ل لليما بدعم مش ل ل ل للاركة العلماء والفنيم امل هلم من
البلدان النامية يف برامج البحوا العلمية البحرية ومبنحلم فرص املشاركة يف التعاون التقين والعلمي الدويل،
مبا يف ذلك من خالل برامج التدريب واملساعدة الفنية والتعاون العلميف
 - 3وكان رأس املال األويل للصندوب يتكون من الرصيد املتبقي حىت  ١٨آب/أ سطس  ٢٠٠6من
رس للوم الطلبات الد س للددها املس للت مرون الرواد املس للصلون مبوجب القرار ال اد مل متر األمم املتحدة ال الث
املعين بقانون البحار إىل اللصنة التحض ل ل للطية للس ل ل لللطة الدولية لقاع البحار وانكمة الدولية لقانون البحار،
عمال بالفقرة ( ٧أ) من القرار ال اد ،إضلافة إىل الفوادد املسلتحقة عليلاف ودعا اعمعية أعضلاء السللطة،
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والدول األخرى ،واملنظمات الدولية ،وامل سل ل ل لس ل ل للات األكادتية والعلمية والتقنية ذات الص ل ل لللة ،واعمعيات
اخلطية ،واألفراد إىل التربع للصللندوبو وقررت اعمعية أيضللا أال تسللتىدم سللوى الفوادد امل اكمة املسللتحقة
على رأس املال من أجل متويل البحوا العلمية البحريةف
 - 4ويف  ٩أيار/مايو  ،٢٠١٨كان رأس مال صندوب اثبات يبلغ  3 4٧٨ 3١5دوالراف وقدم آخر
تربعم خالل الف ة املالية  ٢٠١٨-٢٠١٧كل من معلد البحوا الفرنسل للي السل للتغالل البحار (5 ٠٠٠
دوالر) واملكس ل ل لليك ( ١5 ٠٠٠دوالر)ف وخالل الف ة نفس ل ل لللا ،قدما املس ل ل للاعدة املالية إىل املعلد ال اد
لألوقيانو رافيا ( ١٠ ٠٠٠دوالر) ،وأكادتية رودس لقانون وسياسات انيطات ( 4 ٠٠٠دوالر) وجامعة
شل ل ل ل ل ل للنغلاي جياو تونغ ( ٨ ٠٠٠دوالر)ف ويرد يف اعدول  ١عرش موجز حلالة صل ل ل ل ل ل للندوب اثبات حىت
 ٩أيار/مايو ٢٠١٨ف
اعدول ١
حالة صندوق الهبات للبحوث العلمية البحرية في المنطقة حتى  9ليار /ايو 2018
(بدوالرات الواليات املتحدة)

جمموع رأس املال
إيرادات الفوادد امل اكمة
جمو اإليرادات
النفقات املتعلقة بأنشطة البحث العلمي البحري
جمو األ وال المتاحة (الفائدة بعد خصك النفقات)

3 4٧٨ 3١5
6١٩ ١٧٩
4 097 494
()55٠ ٠٧6
69 103

ثاميا  -ص تتندوق التبرعات االس تتتلمامي لدعك ش تتارسة لعل تتال جلق الا تتلطة الدولية
لقا البحار الدول النا ية في اجتماعات المجلق
 - 5قررت اعمعية ،يف دورهتا ال ال ة والعشل ل ل ل لرين املعقودة يف عام  ،٢٠١٧إنش ل ل ل للاء ص ل ل ل للندوب تربعات
استئماد لدعم مشاركة أعضاء جملس السلطة الدولية لقاع البحار من الدول النامية يف اجتماعات اجمللس
()ISBA/23/A/13ف
 - 6وحىت  ٩أيار/مايو  ،٢٠١٨تلقى صندوب التربعات االستئماد من أجل أعضاء اجمللس تربعات
من شل ل ل ل ل ل للركة  ٢٠ ٠٠٠( Global Sea Mineral Resources NVدوالر) وشل ل ل ل ل ل للركة ناورو ملوارد انيطات
) ٢٠ ٠٠٠( (Nauru Ocean Resources Inc.دوالر) ،و الش ل ل للركة الس ل ل للنغافورية اندودة الس ل ل للتكش ل ل للاف
معادن انيطات ) ٢٠ ٠٠٠( (Ocean Mineral Singapore Pte.دوالر) وشلركة اململكة املتحدة اندودة
ملوارد قاع البحار)  ٢٠ ٠٠٠( (UK Seabed Resources Ltd.دوالر)ف ويرد يف اعدول  ٢عرش موجز
حلالة الصندوب حىت  ٩أيار/مايو ٢٠١٨ف
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اعدول ٢
حالة صندوق التبرعات االستلمامي حتى  9ليار /ايو 2018
(بدوالرات الواليات املتحدة)

جمموع التربعات
الدعم املقدم إىل املندوبم لدى اجمللس (حىت آذار/مارس )٢٠١٨
جمو األ وال المتاحة (التبرعات بعد خصك النفقات)

٨٠ ٠٠٠
٧ 4٧3
72 527

 - ٧ومتا إدارة ص ل للندوب التربعات االس ل للتئماد من أجل أعض ل للاء اجمللس ،من إنش ل للاده يف  ١٨آب/
أ سل ل ل ل ل ل للطس  ،٢٠١٧وفقللا لالختص ل ل ل ل ل ل ل للاصل ل ل ل ل ل ل للات امل قتللة الص ل ل ل ل ل ل ل للادرة يف ش ل ل ل ل ل ل لكللل نشل ل ل ل ل ل للرة لألمم العللام
()ISBA/ST/SGB/2017/9ف
 - ٨وعنة املالية مدعوة إىل النظر يف االختص ل للاص ل للات امل قتة ادارة ص ل للندوب التربعات االس ل للتئماد لدعم
مشاركة أعضاء جملس السلطة الدولية لقاع البحار من الدول النامية يف اجتماعات اجمللس ،وإىل املوافقة عليلاف
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