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الدورة الثامنة 
كينغستون، جامايكا 

   ٥-١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
  طرائق متويل املشاركة يف اجتماعات اللجنة القانونية والتقنية 

تقرير األمني العام     
ذكَّـرت عـدة وفـود خـالل الـــدورة الســابعة للســلطة  - ١
الــس باحلاجــة إىل احلصــول علــى مســاعدة ماليــة لتمكـــني 
األعضاء القادمني من البلـدان الناميـة مـن املشـاركة الفعالـة يف 
اجتماعات اللجنة القانونية والتقنية، مع العلم أن املسـألة ذاـا 
أثريت يف الدورة اخلامسة للسلطة يف عـام ١٩٩٩(١). وطلـب 
الــس إىل األمانــة العامــة أن تعــد دراســة للطرائــق املمكنــــة 
ـــة بالنســبة للــدورة احلاليــة(٢). ويف  لتقـدمي هـذه املسـاعدة املالي
ضـوء هـذا الطلـب، أجـرت األمانـة العامـة دراسـة اســـتقصائية 
للممارسات اليت تتبعـها األمـم املتحـدة وخمتلـف اهليئـات ذات 

الصلة. 
وتتـألف عضويـة اللجنـة القانونيـة والتقنيـة حاليــا مــن  - ٢
ـــدول الناميــة.  ٢٤ عضـوا. يـأيت ١٧ عضـوا مـن هـؤالء مـن ال
والتكلفة التقديرية الجتماع اللجنة ملدة أسبوع واحـد (مبـا يف 
ذلـك تكلفـة السـفر وبـدل اإلقامـــة اليومــي لألعضــاء الـــ ٢٤ 
مجيعــــا) هــــي ٨٠٠ ١٦٣ دوالر مــــن دوالرات الواليـــــات 
ـــني  املتحـدة. والتكلفـة التقديريـة لدعـم مشـاركة األعضـاء اآلت

من الدول الناميــة فقـط هـي ٩٠٠ ١١٧ دوالر مـن دوالرات 
الواليات املتحدة. 

ــــري املســـاعدة املاليـــة  ويوجــد خيــاران رئيســيان لتوف - ٣
ألعضاء اللجنة القادمني مـن الـدول الناميـة. اخليـار األول هـو 
إنشـاء صنـدوق اسـتئماين طوعـي هلـذا الغـرض. واخليـار الثــاين 
ـــة  هــو وضــع الترتيبــات الجتماعــات اللجنــة يف إطــار امليزاني

اإلدارية للسلطة. 
وتعترب التربعات مصدر هام للتمويل يف إطار منظومة  - ٤
ـــربامج الــيت تعتمدهــا  األمـم املتحـدة. فـهناك مثـال عـدد مـن ال
األمم املتحدة ومتول كليا أو جزئيا مـن التربعـات املقدمـة مـن 
الدول األعضاء والدول غري األعضـاء ومصـادر أخـرى. ومـن 
بني هذه الربامج منظمة األمم املتحدة للطفولـة (اليونيسـيف)، 
ومفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني، ووكالــة األمــم 
ــــرق  املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني يف الش
األدىن (األونـروا)، ومنظمـة األمـــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة 
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(اليونيدو)، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وعمليـات األمـم 
املتحـدة حلفـظ السـالم. وجيـري التعـامل مـــع التربعــات ليــس 
باعتبارها جزءا من امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، بـل يطلـق 
عليها مسمى أموال من خارج امليزانية أو صنـاديق اسـتئمانية. 
ويف حــني أن املنظمــات الدوليــة تنشــــئ صنـــاديق اســـتئمانية 
ملختلف أنواع األنشـطة، فـإن الشـرط العـام الوحيـد إلنشـائها 
هــو أن أغراضــها جيــب أن تقــع ضمــن أهــداف املنظمــــة(٣). 
وتوجد على وجــه العمـوم قواعـد وأجـهزة وإجـراءات خاصـة 

لتنظيم عمل هذه األموال. 
ويتضمن النظام املـايل للسـلطة أحكامـا خاصـة تتعلـق  - ٥
بالصناديق االستئمانية. وجيوز لألمني العام أن ينشـئ صنـاديق 
استئمانية وحسابات احتياطية وحسابات خاصة وأن يبلغ ـا 
اللجنـــة املاليـــة(٤). وحيدد جـــهاز الســـلطة املختـــص بصـــورة 
واضحة أغراض وحدود كل صندوق استئماين وكل حساب 
احتياطي وحساب خاص، وتدار تلـك الصنـاديق واحلسـابات 

وفقا للنظام املايل، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك(٥). 
ومعظــم الصنــاديق االســتئمانية الــيت أنشــــأا األمـــم  - ٦
املتحدة ووكاالا املتخصصة كانت ألغراض الـربامج اخلاصـة 
أو األنشطة ذات الصفة العامة ومل تنشأ لدعم مشـاركة ممثلـي 
الدول األعضاء يف اجتماعات اللجان التقنية. غــري أن اجلمعيـة 
ــــــؤرخ ٣٠ تشـــــرين  العامــــة طلبــــت، يف قرارهــــا ٧/٥٥ امل
األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، إىل األمـني العـام أن ينشـئ مـا ال يقــل 
ـــق بتنفيــذ  عـن أربعـة صنـاديق اسـتئمانية طوعيـة ألغـراض تتعل
ـــدف تغطيــة تكلفــة   االتفاقيـة. وقـد أنشـئ الصنـدوق األول
مشـاركة أعضـاء جلنـة حـدود اجلـــرف القــاري القــادمني مــن 
الدول النامية يف اجتماعـات اللجنـة(٦). وكمـا ُذكـر يف تقريـر 
األمـني العـام عـن احمليطـات وقـانون البحـار، فـإن قـــرار إنشــاء 
الصندوق اتخذ على الرغم من أحكام املرفق الثـاين لالتفاقيـة، 
اليت تشترط على الدولة الطرف اليت تعني عضوا يف اللجنـة أن 
تغطي نفقات العضو خالل أدائه ملهامـه يف اللجنـة(٧). وأنشـئ 

صنـدوق اســـتئماين طوعــي ثــان لتوفــري التدريــب للموظفــني 
التقنيــني واإلداريــني، واملشــورة التقنيــة والعلميــــة، وكذلـــك 
املوظفني، ملساعدة الدول الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا 
والدول اجلزرية الصغرية النامية، يف إجـراء الدراسـات املكتبيـة 
وختطيط املشاريع وجتهيز وتقـدمي املعلومـات املطلوبـة مبوجـب 
املادة ٧٦ واملرفق الثاين من االتفاقية(٨). وأنشئ عمـال بـالقرار 
نفســه صندوقــان اســتئمانيان طوعيــان آخــران غـــرض األول 
مسـاعدة الـدول علـى تسـوية املنازعـــات عــن طريــق احملكمــة 
الدولية لقانون البحار، وغرض الثاين مسـاعدة البلـدان الناميـة 
يف حضــور اجتماعــــات العمليـــة التشـــاورية املفتوحـــة بـــاب 
العضويــــة وغــــري الرمسيــــة بشــــــأن التطـــــورات يف شـــــؤون 

احمليطات(٩). 
وفيما يتعلق باخليار الثاين املتمثـل يف وضـع الترتيبـات  - ٧
الجتماعـات اللجنـة يف إطـار امليزانيـة اإلداريـة للسـلطة، ميكــن 
الوقـوف علـى سـابقة لـه يف حالـة جلنـة القـانون الـــدويل. فقــد 
ـــم املتحــدة هــذه اللجنــة يف عــام  أنشـأت اجلمعيـة العامـة لألم
١٩٤٧ لتعزيـز التطويـر التدرجيـــي للقــانون الــدويل وتدوينــه، 
ـــة العامــة لفــترة  وهـي تتـألف مـن ٣٤ عضـوا تنتخبـهم اجلمعي
مخس سنوات، ميثلون مبجموعهم النظـم القانونيـة الرئيسـية يف 
العــامل، ويعملــون بوصفــهم خــرباء كــل بصفتــه الشـــخصية. 
وجتتمـع هـذه اللجنـة سـنويا(١٠). ووفقـا للمـادة ١٣ مـن نظــام 
اللجنــة األساســي، تدفــع ألعضــاء اللجنــة مصــاريف الســـفر 

ويتلقون بدال خاصا حتدد اجلمعية العامة قيمته(١١). 
ـــه، وفقــا لالتفاقيــة واتفــاق عــام  وجديـر باإلشـارة أن - ٨
١٩٩٤، ينبغي أن تراعى توصيـات اللجنـة املاليـة يف أي قـرار 

تتخذه اجلمعية والس يتعلق بامليزانية اإلدارية للسلطة. 
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