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الدورة الرابعة والعشرون
كينغستون 2٧-2 ،متوز/يوليه 2٠١٨
البند  ١٠من جدول األعمال
اعتماد ميزانية السلطة

مش ررروق م رر لجمعية الس ررلطة الدولية ل اق الشأار بش ررةن ميزانية الس ررلطة لل ترة المالية
2020–2019
إن جمعية السلطة الدولية ل اق الشأار،
إذ تةخذ في اعتشارها توصيات جملس السلطة الدولية لقاع البحار(،)١
 - ١تعتمد ميزانية السلطة للفرتة املالية  2٠2٠-2٠١9ومقدارها  ١٨ 235 ٨5٠دوالراً،
وفق ما اقرتحه األمني العام()2؛
 - 2تأيط علماً مع الت دير بالتخفيض الكبري يف تكاليف خدمات املؤمترات وبنقل املوارد
اليت أتاحتها تلك الوفورات إىل برامج السلطة؛
 - 3تةذن لألمني العام بأن يضع جدول األنصبة املقررة لعامي  2٠١9و  2٠2٠باالستناد
إىل اجلدول املس ت ت ت تتتخدم يف إعداد امليزانية العادية لألمأل املتحدة لألعوام  2٠١6و  2٠١٧و  ،2٠١٨مع
مراعاة أن يكون احلد األقصى ملعدل النصيب املقرر هو  22يف املائة ،وحده األدىن  ٠.٠١يف املائة؛
 - ٤تةذن أيض ر ر ر ر راً لألمني العام ،يف كل من عامي  2٠١9و  ،2٠2٠بأن ينقل بني أبواب
االعتمادات وأبواهبا الفرعية والربامج نسبة تصل إىل  2٠يف املائة من مبلغ كل باب وباب فرعي وبرنامج؛
-5
وبالكامل؛

تأث أعضت ت ت ت تتال الست ت ت ت تتلطة على ست ت ت ت تتداد امل ت ت ت ت ترتاكا أل املقررة إىل امليزانية يف املوعد املقرر
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 - 6تالحظ ب لق تزايد مبالغ االملرتاكات غري املسددة ،وتناملد مرة أخرى أعضال السلطة
أن يس تدادوا يف أقرب وقك كن امل ترتاكا أل غري املس تتددة من الس تتنوات الس تتابقة مليزانية الس تتلطة ،وتطلب
إىل األمني العام أن يواصل ،وفقاً لسلطته التقديرية ،بذل جهوده لتحصيل تلك املبالغ؛
 - ٧تأث األعضال وغريهأل من اجلهات املاحنة احملتملة على تقدمي تربعات لصندوق اهلبات
للبحوث العلمية البحرية يف املنطقة وصندوقي التربعات االستئمانيني التابعني للسلطة؛

 - ٨ت رر زيادة التكاليف العامة الست ت ت ت ت ت تتنوية املنت ت ت ت ت ت تتار إليها يف البند  5-١٠من النت ت ت ت ت ت تترو
النموذجية لعقود االس ت ت ت ت تتتكن ت ت ت ت تتا من  ٤٧ ٠٠٠دوالر إىل  6٠ ٠٠٠دوالر اعتباراً من  ١كانون الثاين/
يناير 2٠١9؛
كحل مؤقك وعلى أست ت ت ت ت ت تتام اوعي ،إدرا مست ت ت ت ت ت تتا ة إ ت ت ت ت ت ت تتافية بقيمة
 - 9ت رر أيض ر ر ر ر راًّ ،
املوجهة للمتعاقدين ،على أس ت ت ت ت ت تتام اختيار .
 6 ٠٠٠دوالر يف فاتورة رس ت ت ت ت ت تتوم النفقات العامة الس ت ت ت ت ت تتنوية ّ
وس ت ت ت تتتاوجه هذه املس ت ت ت تتا ات باعتبارها تربعات إىل ص ت ت ت تتندوق التربعات االس ت ت ت تتتئماين بغر تغطية تكاليف
منت ت ت تتاركة أعضت ت ت تتال اللقنة القانونية والتقنية واللقنة املالية من البلدان النامية يف اجتماعات اللقنة القانونية
والتقنية واللقنة املالية؛
 - ١٠ت رر كذلك إعادة النظر يف إمكانية است ت ت ت ت ت تتتخدام خدمات الرت ة النت ت ت ت ت ت تتفوية عن باعد
الجتماعات اجلمعية واجمللس إذا كان من املمكن حل املنت ت ت ت تتاكل التقنية املتبقية وغريها ،دا يف ذلك جودة
الرت ة النفوية؛
 - ١١تعتمد اختص تتاص تتات ص تتندوق التربعات االس تتتئماين لدعأل من تتاركة أعض تتال اجمللس من
الدول النامية يف اجتماعات للمقلس ،على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر.
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المرفق
اختصر رراصر رراا صر ررتدوال التشرعاا ام ر ررتةماني لدعج مشر رراركة أعضر ررا مجل
الدولية ل اق الشأار من الدول التامية في اجتماعاا للمجل

السر ررلطة

 - ١عمال بأحكام النظام املايل للس ت تتلطة الدولية لقاع البحار ،ء إنن ت تتال ص ت تتندوق تربعات اس ت تتتئماين
لدعأل مناركة أعضال جملس السلطة من الدول النامية.
أوم  -أهداف الصتدوال ام تةماني وأغراضه
 - 2البك اجلمعية ،يف مقررها  ISBA/23/A/13املؤرخ  ١٨آب/أغس ت ت تتطس  2٠١٧واملتعلق بالتقرير
النهتتائي عن املراجعتتة التدوريتة األوىل للنظتتام التدويل للمنطقتتة عمالً بتاملتادة  ١5٤من اتفتتاقيتتة األمأل املتحتتدة
لقانون البحار ،إىل األمني العام أن يتاْن دنت ت ت قو ص ت تتندوق تربعات اس ت تتتئماين من أجل تغطية تكاليف من ت تتاركة
أعضال اجمللس من الدول النامية يف اجتماعه السنو الثاين.
 - 3ويهد الصت تتندوق إىل تغطية تكاليف منت تتاركة أعضت تتال اجمللس من الدول النامية يف أحد جزأ
الدورة الس ت ت تتنوية للمقلس املقرر عقد ا يف عامي  2٠١٨و  2٠١9على التوايل ،وذلك خالل الفرتة اليت
تنهد عقد اجتماعني اثنني للمقلس يف السنة.
ثانيا  -اإلنشا
 - ٤يانن ت تتأ الص ت تتندوق دوجب املادة  5-5من النظام املايل ويادار وفقا للنظام املايل للس ت تتلطة الدولية،
على النحو املنصوص عليه يف املادة  6-5من هذا النظام.
ثالثا  -المساهماا في الصتدوال
 - 5تانت ت لقع الدول األعض تتال واملراقبون وغريهأل من اجلهات ص تتاحبة املص تتلحة على املس تتا ة ماليا يف
صندوق التربعات االستئماين .وقد تنمل اجلهات صاحبة املصلحة األخرى ،على سبيل املثال ال احلصر،
الدول األخرى ،واألارا املتعاقدة مع السلطة ،واملنظمات الدولية املعنية ،واملؤسسات األكادميية والعلمية
والتقنية ،واملنظمات اخلريية ،والنركات واألفراد ،واملنظمات غري احلكومية.
رابعا  -المكتب المت ّ ذ
 - 6مكتب اخلدمات اإلدارية باألمانة العامة هو املكتب املنفذ للصت ت ت ت ت ت تتندوق وهو من يقدم اخلدمات
الالزمة لتنغيله.
خامسا  -ت رير عن حالة الصتدوال
 - ٧يتوىل األمني العام س تتنويا تزويد اللقنة املالية بتقرير يتي هلا النظر يف اس تتتعماالت الص تتندوق ويف
حالته .ويق ّدم األمني العام أيضا تقريرا سنويا إىل اجلمعية عن حالة الصندوق.
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اد ا  -اختصاصاا إدارة الصتدوال
-٨

خيضع استخدام الصندوق للنرو التالية:

تارستتل حكومة الدولة البا ر،يا ،يتضت ّتمن استتأل املندوب املراد دعمه ،إىل األمانة العامة
(أ)
يف موعتتد أقص ت ت ت ت ت ت تتاه ثالثتتة أملت ت ت ت ت ت تتهر قبتتل افتتتتا اجتمتتاع اجمللس املع  .وال يانظر يف الطلبتتات اليت ترد بعتتد
هذا املوعد؛
(ب) أعضال اجمللس من الدول النامية وحدهأل مؤهلون للحصول على الدعأل من الصندوق.
غري أ ّن األولوية تاعطى ،يف حالة عدم كفاية املبلغ املتا يف الصندوق للوفال جبميع البات الدعأل ،ألعضال
اجمللس من أقل البلدان منوا .وترد يف ميمة هذه االختصاصات قائمةا الدول املؤهلة حبسب تركيبة اجمللس
لعام  ،2٠١٨وهذه القائمة خا عة للتنقي بعد كل عملية من عمليات انتخاب أعضال اجمللس؛
( ) ياس تتتخدم الص تتندوق لدعأل من تتاركة مندوب واحد من وفد دولة نامية عض تتو يف اجمللس
مؤهلة للحص ت ت ت ت تتول على الدعأل ،وذلك حلض ت ت ت ت تتور اجتماع واحد من االجتماعني اللذين يعقدها اجمللس كل
سنة ،عادة يف ملبا /فرباير  -آذار/مارم ويف متوز/يوليه  -آب/أغسطس؛
(د)
من الصندوق؛

بالنست ت ت تتبة لكل أعضت ت ت تتال اجمللس ،وز ملندوب واحد فقم االست ت ت تتتفادة من الدعأل املقدم

(ه) يقتص ت ت ت تتر الدعأل على دفع تذاكر الس ت ت ت تتفر بالدرجة الس ت ت ت تتياحية وبأقص ت ت ت تتر الطرق وأكثرها
اقتصادا ،من العاصمة أو مكان العمل الر،ي ،وعلى دفع بدل إقامة يومي ملدة أقصاها مخسة أيام؛
(و)

ينبغي لألمني العام إبالغ احلكومة املعنية بنتيقة الطلب يف الوقك املناسب.

 - 9واألموال املتبقية يف هناية عام  2٠١9يتأل حتويلها إىل صندوق التربعات االستئماين بغر تغطية
تكاليف من ت ت ت تتاركة أعض ت ت ت تتال اللقنة القانونية والتقنية واللقنة املالية من البلدان النامية يف اجتماعات للقنة
تقرر عية الست ت ت ت ت ت تتلطة خال
القانونية والتقنية واللقنة املالية ،وبذلك يكون الصت ت ت ت ت ت تتندوق قد أاغلق ،ما مل ّ
ذلك.
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الضميمة
الدول التامية األعضا في المجل

في عام 2018

ترينيداد وتوباغو
تونغا
جامايكا
اجلزائر
جنوب أفريقيا
سنغافورة

مليلي
الصني
غانا
فيقي
الكامريون
كوت ديفوار

األرجنتني
إندونيسيا
أوغندا
الربازيل
بنغالديش
بنما

أقل الشلدان نموا األعضا في المجل
أوغندا
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بنغالدش

ليسوتو
املغرب
املكسيك
نيقرييا
اهلند

في عام 2018
ليسوتو
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