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البند  12من جدول األعمال
تقرير جلنة املالية وتوصياهتا

مشروع مقرر جلمعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن املسائل املالية واملتصلة ابمليزانية
إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ أتخذ يف اعتبارها توصيات جملس السلطة الدولية لقاع البحار(،)1
 - 1ترحب ابلتخفيض الكبري يف تكاليف خدمات املؤمترات وبنقل املوارد اليت أاتحتها تلك
الوفورات إىل برامج السلطة؛
-2

تالحظ بقلق وجود اجتاه حنو التأخر يف دفع األنصبة املقررة يف امليزانية؛

-3

املقرر وابلكامل؛
حتث أعضاء السلطة على سداد األنصبة املقررة عليهم يف امليزانية يف املوعد ّ

 - 4تالحظ بقلق تزايد مبالغ املسااا ات اري املسااددة ،وتنااااد أعضاااء الساالطة مرة أخر
أن يس ِّّددوا يف أقرب وقت ممكن مسا اهتم اري املسددة من السنوات السابقة مليزانية السلطة ،وتطلب إىل
األمني العام أن يواصل ،يف إطار سلطته التقديرية ،بذل جهوده لتحصيل تلك املبالغ؛
 - 5توافق على زايدة يف مستو صندوق رأس املال املتداول قدرها  90 000دوالر حبيث
يصا اال املبلغ ا إا إىل  750 000دوالر وعلى توزيع الزايدة ابلتسا اااوى على سا اانيت الفةة املالية املقبلة،
وأن حيدد ذلك ابس ااتخدام جدول األنص اابة املقررة للس االطة للفةة املالية املقبلة املطبق على القيمة ا إالية
لصندوق رأس املال املتداول؛
 - 6تعرب عن القلق العميق إزاء الرص ا اايد الس ا االرب لص ا ااندوق التأعات االس ا اات ما املن ا ااأ
بغرض تسا ااديد تكلفة م ا اااركة أعضا اااء اللةنة القانونية والتقنية من البلدان النامية وأعضا اااء نة املالية من
البلدان ال نامية يف اجتماعات اللةنة القانونية والتقنية و نة املالية ،وتنااا ا ا ا ا ا ااد األعضا ا ا ا ا ا اااء وا هات املاحنة
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احملتملة األخر أن تقدم مسا ات إىل الصندوق ،وهتيب ابملتعاقدين إىل النظر يف دفع مبلغ  6 000دوالر
على أساس طوعي؛
 - 7حتث األعضا ا ا ا ا ا اااء وا هات املاحنة احملتملة األخر على تقدمي تأعات إىل الصا ا ا ا ا ا ااناديق
األخر اليت تتعهدها السلطة؛
 - 8تعتمد اختص اااص ااات الص ااندوق االس اات ما لتقدمي الدعم للس االطة الدولية لقاع البحار
من مصادر خارجة عن امليزانية ،على النحو الوارد يف املرفق األول من تقرير نة املالية()2؛
 - 9تعتمد أيض ا ا ااا اختص ا ا ا اااص ا ا ا ااات ص ا ا ا ااندوق التأعات االس ا ا ا اات ما لتوفري األموال ال زمة
ذات الص االة بعمل املمال ا األ ل مني العام للس االطة الدولية لقاع البحار ل ااؤون املؤسا اس ااة ،على النحو
الوارد يف املرفق الاا من تقرير نة املالية(.)2
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