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البند  9من جدول األعمال
حالة الصناديق االستئمانية للسلطة واملسائل ذات الصلة

حالة الصناديق االستئمانية للسلطة الدولية لقاع البحار واملسائل ذات الصلة
تقرير األمني العام

أوال  -مقدمة
-1

يغطي هذا التقرير حالة الصناديق االستئمانية املنشأة عمال ابلنظام املايل.

اثنيا  -صندوق اهلبات للبحوث العلمية البحرية يف املنطقة
 - 2أنش أ أ أ أ أ أ أ أأأ اجلمعي أأة ص أ أ أ أ أ أ أن أأدو اهلب أأا للبحوث العلمي أأة البحري أأة يف املنطق أأة مبوجأ أ قراره أأا
 .ISBA/12/A/11وتتمثل أغراض الص أ أأندو يف تعزيز وتشأ أ أ ي إجراء البحوث العلمية البحرية يف املنطقة
ملنفعة البش أ أ أ أ أ أرية اجلمعاء ،والس أ أ أ أ أأيما بدعم مش أ أ أ أ أأاركة العلماء والفنيني املؤهلني من البلدان النامية يف برامج
البحوث العلمية البحرية ومبنحهم فرص املش أ أأاركة يف التعاون التقين والعلمي الدويل ،مبا يف ذلك من خالل
برامج التدري واملساعدة الفنية والتعاون العلمي.
 - 3ويف  22أاير/م أ أ أأايو  ،2019بألأ راس م أ أ أأال صأ أ أ أ أ أ أ أن أ أ أأدو اهلأب أ أ أأا  3 503 567دوالرا
(انظر اجلدول  .)1وآخر التربعا املقدمة للصندو ورد من معهد البحوث الفرنسي الستغالل البحار
( 5 000( )Ifremerدوالر) ،وموانكو ( 5 251دوالرا) والصني ( 20 000دوالر).
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اجلدول 1
حالة صندوق اهلبات للبحوث العلمية البحرية يف املنطقة يف  22أاير/مايو 2019
(بدوالرا الوالاي املتحدة)
جمموع رأس املال
إيرادا الفوائد املرتاكمة

3 503 567
702 463

جمموع اإليرادات

4 206 030

النفقا املتعلقة أبنشطة البحث العلمي البحري
جمموع األموال املتاحة (الفائدة بعد خصم النفقات)

()582 617
119 845

اثلثا  -صندوق التربعات االستئماين املنشأ بغرض تسديد تكلفة اشرتاك أعضاء اللجنة
القانونية والتقنية من البلدان النامية وأعضاااء اللجنة املالية من البلدان النامية يف
اجتماعات اللجنة القانونية والتقنية واللجنة املالية
 - 4أنشأ صأأندو التربعا االسأأتئماي املنشأأأ بغرض تسأأديد تكلفة اشأرتا أعضأأاء الل نة القانونية
والتقنية من البلدان النامية وأعض أ أأاء الل نة املالية من البلدان النامية يف اجتماعا الل نة القانونية والتقنية
والل نة املالية يف عام ( 2002مقرر اجلمعية .)ISBA/8/A/11
 - 5ويف  22أاير/مايو  ،2019بل اجملموع الرتاكمي للتربعا املقدمة إىل الص أ أ أ أ أأندو 886 464
دوالرا .ومنأأذ متوز/يوليأأه  ،2018قأدمأ تربعأأا من الصأ أ أ أ أ أ أأني ( 20 000دوالر) ،وأملأأانيأأا (25 000
دوالر) ،وهولن أ أ أأدا ( 49 928دوالرا) ،والنرويج ( 58 456دوالرا) والفلبني ( 2 500دوالر) .ويف
عأام  ،2019قأدمأ مخس جهأا متعأاقأدة تربعأا  ،على أس أ أ أ أ أ أ أأاس اختيأاري ،كأل منهأا مببل 6 000
دوالر ،إض أ أ أ أ أأافة إىل تس أ أ أ أ أأديد التكاليف العامة الس أ أ أ أ أأنوية اليت تدفعها( .)1وبل جمموع نفقا الص أ أ أ أ أأندو
 1 024 152دوالرا ،يف حني بلغ أ النفق أأا يف الفرتة من  1ك أأانون الث أأاي/ين أأاير إىل  22أاير/مأأايو
 2019ما مقداره  59 211دوالرا ،مما أسفر عن رصيد قدره  69 759دوالرا .ويرد يف اجلدول  2أدانه
موجز حلالة الصندو يف  22ااير/مايو .2019

__________
( )1اجلها املتعاقدة اخلمس هي شأ أ أ أ أ أأركة  ،Global Sea Mineral Resources NVوش أ أ أ أأركة ،UK Seabed Resources Ltd
وحكومة بولندا ،وشركة ،Nauru Ocean Resources Inc.وشركة .Marawa Research and Exploration Ltd
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اجلدول 2
حالة ص ااندوق التربعات االس ااتئماين املنش ااأ بغرض تس ااديد تكلفة اش اارتاك أعض اااء اللجنة القانونية
والتقنية من البلدان النامية وأعضاء اللجنة املالية من البلدان النامية يف اجتماعات اللجنة القانونية
والتقنية واللجنة املالية يف  22أاير/مايو 2019
(بدوالرا الوالاي املتحدة)
التربعا
منح من صندو املستثمرين الرواد (صندو اهلبا )
إيرادا الفوائد
جمموع اإليرادات

886 464
195 000
13 065
1 094 529

النفقا اخلاصة ابملشاركني واألنشطة املأذون هبا

1 024 152

الرسوم املصرفية

618

جمموع النفقات

1 024 770

جمموع األموال املتاحة

69 759

رابعا  -صندوق التربعات االستئماين لدعم مشاركة أعضاء جملس السلطة الدولية لقاع
البحار من الدول النامية يف اجتماعات اجمللس
 - 6يف دورهتا الثالثة والعش أ أ أ أ أ أ أرين املعقودة يف عام  ،2017طلب اجلمعية إىل األمني العام إنش أ أ أ أ أ أ أأاء
ص أأندو اس أأتئماي للتربعا من أجل تغطية تكاليف مش أأاركة أعض أأاء جملس الس أألطة الدولية لقاع البحار
من الدول النامية يف اجتماعا اجمللس (املقرر .)ISBA/23/A/13
 - 7ويف  22أاير/مأايو  ،2019كأان الص أ أ أ أ أ أ أنأدو قأد تلقى تربعأا بل جمموعهأا  80 000دوالر
م أ أق أ أ أأدم أ أ أأة مأ أأن شأ أ أ أ أ أ أ أ أأرك أ أ أأة  20 000( Global Sea Mineral Resources NVدوالر) ،وشأ أ أ أ أ أ أ أ أأرك أ أ أأة
 20 000( Nauru Ocean Resources Incدوالر) ،وشأ أ أ أ أ أأركة Ocean Mineral Singapore Pte. Ltd
( 20 000دوالر) ،وش أ أ أ أ أأركة  .UK Seabed Resources Ltd.ومل ترد أي تربعا جديدة منذ متوز/يوليه
 .2018ويرد يف اجلدول  3أدانه موجز حلالة الصندو يف  22ااير/مايو .2019
اجلدول 3
حالة صااندوق التربعات االسااتئماين لدعم مشاااركة أعضاااء جملس الساالطة الدولية لقاع البحار من
الدول النامية يف اجتماعات اجمللس يف  22أاير/مايو 2019
(بدوالرا الوالاي املتحدة)
جمموع التربعا
الدعم املقدم إىل املندوبني لدى اجمللس (يف  22أاير/مايو )2019
جمموع األموال املتاحة (الفائدة بعد خصم النفقات)
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خامسا  -الصا ااندوق االسا ااتئماين لتقدمي الدعم للسا االطة الدولية لقاع البحار من مصا ااادر
خارجة عن امليزانية
 - 8تتلقى السأألطة أمواال خارجة عن امليزانية من الدول األعضأأاء وغريها من اجلها املاحنة من أجل دعم
األنشأأطة املمولة من خارج امليزانية أو األنشأأطة غري املمولة من امليزانية املعتمدة للسأألطة .ويسأأت دم ذلك الدعم
وفقأأا للش أ أ أ أ أ أأرو املتفق عليهأأا م اجلهأأا املأأاحنأأة املعنيأأة ،مبأأا يف ذلأأك املتطلبأأا املتعلقأأة ابإلبالغ ومراجعأأة
احلسأ أ أ أأااب  .ويف  22أاير/مايو  ،2019بل جمموع قيمة الدعم املقدم إىل السأ أ أ أألطة من مصأ أ أ أأادر خارجة عن
امليزانية ما مقداره  754 569دوالرا ،مبا يش أ أ أ أ أأمل املنح الفردية املقدمة من ص أ أ أ أ أأناديق بيو االس أ أ أ أ أأتئمانية اخلريية
( 36 000دوالر) ،ومصرف التنمية األفريقي ( 27 500دوالر) ،ومجهورية كوراي ( 20 000دوالر) ،والوكالة
النروجيية للتعاون من أجل التنمية ( 524 069دوالرا) ،واجمللس الوطين لبحوث البيئة (اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الش أ أ أأمالية ( 10 000دوالر) ،وإدارة الش أ أ أأؤون االقتص أ أ أأادية واالجتماعية ابألمانة العامة لألمم
املتحدة ( 90 000دوالر) ،وموانكو ( 17 000دوالر) ،والصني ( 30 000دوالر).
 - 9وألغراض اإلدارة املالية واحملاسأ أ أ أ أ أ أأبة ،وبغية جتن أي خلط بني املسأ أ أ أ أ أ أأا ا اخلارجة عن امليزانية
واملس أ أ أ أأا ا يف امليزانية اإلدارية العامة للس أ أ أ أألطة ،أنش أ أ أ أأأ األمني العام ،يف آذار/مارس  ،2018ص أ أ أ أأندوقا
اسأأتئمانيا متعدد املاحنني لتقدمي الدعم ألنشأأطة السأألطة من مصأأادر خارجة عن امليزانية .وأنشأ الصأأندو
عمال ابملادة  5-5ويدار وفقا للنظام املايل للس أ أ أ أ أ أألطة ،على النحو املنص أ أ أ أ أ أأوص عليه يف املادة  6-5منه.
واحلالة الراهنة للصندو مبينة يف اجلدول .4
اجلدول 4
حالة الصا ا ااندوق االسا ا ااتئماين لتقدمي الدعم للسا ا االطة الدولية لقاع البحار من مصا ا ااادر خارجة عن
امليزانية يف  22أاير/مايو 2019
(بدوالرا الوالاي املتحدة)
صناديق بيو االستئمانية اخلريية
مصرف التنمية األفريقي
مجهورية كوراي
الوكالة النروجيية للتعاون من أجل التنمية
املعهد الوطين لبحوث البيئة (اململكة املتحدة)
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمانة العامة لألمم املتحدة
موانكو
الصني
جمموع التربعات
جمموع النفقات لكل من اتفاقات املشاريع
جمموع األموال املتاحة (التربعات بعد خصم النفقات)
الفوائد
الرسوم املصرفية
جمموع األموال املتاحة
4/7

36 000
27 500
20 000
524 069
10 000
90 000
17 000
30 000
754 569
123 868
630 701
102
88
630 716
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 - 10وترد االختصاصا املقرتحة للصندو يف املرفق األول هلذا التقرير.

سادسا  -ص ااندوق التربعات االس ااتئماين لتوفري األموال الالزمة ذات الص االة بعمل املمثل
اخلاص لألمني العام للسلطة لدولية لقاع البحار لشؤون املؤسسة
 - 11خالل اجلزء األول من دورته اخلامس أأة والعشأ أرين ،طل اجمللس إىل األمني العام إنش أأاء ص أأندو
اس أ أ أ أأتئماي للتربعا بغرض توفري األموال الالزمة ذا الص أ أ أ أألة بعمل املمثل اخلاص لألمني العام لش أ أ أ أأؤون
املؤسسة (القرار .)ISBA/25/C/16
 - 12وأنش أ أ أ أ أ أ أ الصأ أ أ أ أ أ أأندو يف  1آذار/مارس  .2019ويف  22أاير/مايو  ،2019كان قد مت تقدمي
تربعني لص أأندو التربعا االس أأتئماي ،بل جمموع قيمتهما  17 500دوالر ،أنفق منه  14 375دوالرا
حىت اآلن .ويف  22أاير/مايو  ،2019بل الرصيد  3 125دوالرا.
 - 13وترد االختصاصا املقرتحة للصندو يف املرفق الثاي هلذا التقرير.

سابعا  -التوصيات
 - 14الل نة املالية مدعوة إىل اإلحاطة علما هبذا القرير عن حالة الصأ أ أ أ أ أ أأناديق االسأ أ أ أ أ أ أأتئمانية التابعة
للسلطة.
 - 15والل نة املالية مدعوة أيضا إىل النظر يف اختصاصا الصندو االستئماي لتقدمي الدعم للسلطة
الدولية لقاع البحار من مصأ أ أ أ أ أ أأادر خارجة عن امليزانية ،بصأ أ أ أ أ أ أأيغتها الواردة يف املرفق األول هلذا القرير ،ويف
اختصأأاصأأا صأأندو التربعا االسأأتئماي لتوفري األموال الالزمة ذا الصأألة بعمل املمثل اخلاص لألمني
العام لشؤون املؤسسة ،بصيغتها الواردة يف املرفق الثاي هلذا التقرير ،وإىل املوافقة عليهما.
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املرفق األول
اختصا ا اااصا ا ااات الصا ا ااندوق االسا ا ااتئماين لتقدمي الدعم للسا ا االطة الدولية لقاع البحار من
مصادر خارجة عن امليزانية
 - 1أنش أ الص أأندو االس أأتئماي لتقدمي الدعم للس أألطة الدولية لقاع البحار من مص أأادر خارجة عن
امليزانية عمال ابملادة  5-5من النظام املايل ويدار وفقا للنظام املايل للسأ أ أألطة ،على النحو املنصأ أ أأوص عليه
يف املادة  6-5منه.
 - 2الغرض من الص أ أأندو تلقي مس أ أأا ا خارجة عن امليزانية من الدول األعض أ أأاء واجلها املاحنة
األخرى يعتزم اسأ أ أ أأت دامها لدعم األنشأ أ أ أأطة املمولة من خارج امليزانية أو األنشأ أ أ أأطة غري املمولة من امليزانية
املعتمدة للسلطة.
 - 3جيوز للدول األعضأ أ أ أ أ أ أأاء واملراقبني واملتعاقدين م السأ أ أ أ أ أ أألطة واملنظما غري احلكومية واملنظما
الدولية ذا الصأألة واملؤس أسأأا األكادميية والعلمية والتقنية واملنظما اخلريية والشأأركا واألفراد املسأأا ة
يف الصندو .
 - 4مكت اخلدما اإلدارية ابألمانة العامة هو املكت املنفذ للص أ أأندو وهو الذي يقدم اخلدما
الالزمة لتش أأغيله ابلتنس أأيق م املكات الفنية املس أأؤولة عن األنش أأطة اليت يدعمها الص أأندو وابلتعاون م
املكت التنفيذي لألمني العام.
 - 5يقدم األمني العام تقريرا س أ أ أأنواي إىل جلنة املالية عن حالة الص أ أ أأندو  ،وكلما دع احلاجة ،تقريرا
فرداي إىل كأأل جهأأة من اجلهأأا املأأاحنأأة وفقأأا ملتطلبأأا اإلبالغ احملأأددة يف االتفأأا املربم م اجلهأأة املأأاحنأأة
املعنية .ويقدم األمني العام أيضا تقريرا سنواي إىل اجلمعية عن حالة الصندو .
 - 6خيض أ اسأأت دام الصأأندو للشأأرو اليت يصأأدرها األمني العام مبا يتفق م النظام املايل للسأألطة
ويعدهلا من وق آلخر على ضوء الشرو احملددة يف االتفاقا املربمة م اجلها املاحنة.
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املرفق الثاين
اختص اااص ااات ص ااندوق التربعات االس ااتئماين لتوفري األموال الالزمة ذات الص االة بعمل
املمثل اخلاص لألمني العام للسلطة الدولية لقاع البحار لشؤون املؤسسة
 - 1أنش أ أ أ أ صأ أ أ أأندو التربعا االسأ أ أ أأتئماي بغرض توفري األموال الالزمة ذا الصأ أ أ أألة بعمل املمثل
اخلاص لألمني العام للسأ أ أألطة الدولية لقاع البحار لشأ أ أأؤون املؤس أ أ أسأ أ أأة عمال ابملادة  5-5من النظام املايل
ويدار وفقا للنظام املايل للسلطة ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  6-5منه.
 - 2الغرض من الصندو تلقي تربعا من الدول األعضاء واجلها املاحنة األخرى يعتزم است دمها
لتمويل عمل املمثل اخلاص لألمني العام لشؤون املؤسسة.
 - 3جيوز للدول األعضأ أ أ أ أ أ أأاء واملراقبني واملتعاقدين م السأ أ أ أ أ أ أألطة واملنظما غري احلكومية واملنظما
الدولية ذا الصأألة واملؤس أسأأا األكادميية والعلمية والتقنية واملنظما اخلريية والشأأركا واألفراد املسأأا ة
يف الصندو .
 - 4مكت اخلدما اإلدارية ابألمانة العامة هو املكت املنفذ للص أ أأندو وهو الذي يقدم اخلدما
الالزمة لتشغيله.
 - 5يقدم األمني العام تقريرا سنواي إىل جلنة املالية عن است دام الصندو وحالته .ويقدم األمني العام
أيضا تقريرا سنواي إىل اجلمعية عن حالة الصندو .
 - 6خيضأ اسأأت دام الصأأندو لقرار جملس السأألطة الوارد يف الوثيقة  ISBA/25/C/16وللشأأرو اليت
يصأأدرها األمني العام مبا يتفق م النظام املايل للسأألطة ويعدهلا من وق آلخر على ضأأوء الشأأرو احملددة
يف االتفاقا املربمة م اجلها املاحنة.
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