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الدورة الحادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠١٥

تقرير اللجنة المالية
 - ١عقدت اللجنة املالية ،خالل الدورة احلادية والعشرين للسلطة الدوليةة لقةاع البحةار ،مخسةة
اجتماعات يف الفرتة من  9إىل  13متوز/يوليه .2015
 - ٢وش ةةارع اع ةةان اللجن ةةة التالي ةةة ام ةةا امل يف اةجتماع ةةات املعق ةةودة خ ةةالل ال ةةدورة احلادي ةةة
والعش ةرينف يريةةدا سرمةةا  -يريتةةر ،وتريشةةيا إليةةوت ،ويرا شيسةةكا ،رات يةةا  ،واوليفييةةه ،ويو فةةار ،
وباييل كايينا ،ود كةان مواومةوزا ةكةو ،واوةا مايكلبا ةن ،و يكةوة ميةن ،ورينالةدو ةتورا ،
وداييد ويلكينس ،وشينيتشو ياما اكا.
 - ٣وابلةةل الع ةوان الت ةةاأل امال ةةا انم ة الع ةةا ب هم ةا ل ةةن يتمكنةةا م ةةن ر ةةور ال ةةدورة ول ةةاف
الكسو باكا وا وتشا غشوي تش .
 - ٤وابلل الع وان التاأل امالا انمة العةا ب همةا ا ةتقاة مةن ع ةوية اللجنةةف ييشةنو دات
شارما دات واان ث كياو.
 - ٥وجرياً على املمار ة السابقة ،شارع يو م ث يف جلسات اللجنة املالية قبةل ان تنتخبةه
اجلمعية رميةا لتغطيةة املةدة املتبقيةة مةن يةرتة وةيةة اةان ثة كيةاو ،يف رة شةارع كوتيسةاوارا راو يف
اجتماعاهتةةا يةةو  13متوز/يوليةةه قبةةل ان تنتخبةةه اجلمعيةةة رميةةا لتغطيةةة املةةدة املتبقيةةة مةةن يةةرتة وةيةةة
ييشنو دات شارما.
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واعادت اللجنة ا تخاب اوةا مايكلبا ن رئيسا ود كان مواوموزا ةكو ائبا للرئيس.

 - 7ورثن اللجنة مجيع انع ان على ر ور اجتماعاهتا.
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أوال  -جدول األعمال
-8

اقرته.
اقشن اللجنة جدول اعماهلا الوارد يف الوثيقة  ISBA/21/FC/1و َّ

ثانيا  -تنفيذ التدابير المتعلقة بأداء الميزانية وبتحقيق الوفورات
 - 9اراطةةن اللجنةةة علمةةا بةةالتقرير املتعلةةي بة دان املي ا يةةة للفةةرتة املاليةةة  ،2014-2013وللفةةرتة
م ةةن  1ك ةةا ون الثا /ين ةةاير  2015إىل  31ايار/م ةةايو  .2015وطلب ةةن اللجن ةةة إي ةةارات بشة ة ن
عدد من املسائل منها اة تعا ة باخلربان اة تشاري ورصلن عليها.
 - 10واعربن اللجنة عن تقديراا للجهةود الةي يبة هلا انمة العةا مةن اجةل وقيةي ويةورات يف
مي ا يةةة السةةلطة وطلبةةن إليةةه ان يواصةةل ا ة ه اجلهةةود وان يقةةد تقري ةرا عةةن املوسةةوع فسةةه يف عةةا
.2016

ثالثا  -تقريرر رراجعررة الحارابات المتعلررق بالشراون الماليررة للارل ة الدوليررة لقررا
البحار لعام 2014
 - ١1ظة ة ة ة ةةرت اللجن ة ة ة ة ةةة يف تقرية ة ة ة ةةر م س ة ة ة ة ةةة  KPMGع ة ة ة ة ةةن مراجعة ة ة ة ةةة رس ة ة ة ة ةةابات الس ة ة ة ة ةةلطة
ع ة ةةن عة ة ةةا  .2014واراطة ة ةةن اللجنة ة ةةة علمة ة ةةا بكة ة ةةل مة ة ةةن تقرية ة ةةر مراجعة ة ةةو احلسة ة ةةابات ورايهة ة ةةمل
ب ن البيا ات املالية للسلطة تعرض بشةكل دقيةي و ةليمل الوسةع املةاأل للسةلطة الدوليةة لقةاع البحةار
يف  31كا ون انول/ديسمرب  2014واداناةا املةاأل وتةديقات النقديةة يف السةنة املنتهيةة يف لة
التاريخ ويقا لنظا السلطة املاأل وللمعايري احملا بية ملنظومة انممل املتحدة.
 - ١2واثنة ة ةةن اللجنة ة ةةة علة ة ةةى انم ة ة ة العة ة ةةا ةرتفة ة ةةا السة ة ةةلطة بسة ة ةةجالت ا ة ة ةةبية ة ة ةةليمة
على حنو ما ابرزه مراجعو احلسابات يف تقريرامل.
 - ١3ول ةةدت ا ةةتعراض اللجن ةةة للبيا ةةات املالي ةةة للس ةةنة املنتهي ةةة يف  31ك ةةا ون انول/ديس ةةمرب
 ،2014طلب ةةن اللجن ةةة إي ةةارات بشة ة ن ع ةةدد م ةةن البن ةةود ال ةةي ر ةةد ييه ةةا إم ةةا إ ف ةةا زائ ةةد
او ةةاق  .وطلبةةن اللجنةةة ان تكةةون البنةةود الكبةةرية يف البيا ةةات املاليةةة مبينةةة علةةى حنةةو او لتع ي ة
الشفايية .وابدت اللجنة ارتيارها التا عن املعلومات اإلسايية الي قدمها انم العا .
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رابعا  -تعيين رراجع حاابات راتقل لعاري  2015و 2016
 - ١4عند النظةر يف تعية مراجةع مسةتقل للحسةابات للفةرتة املاليةة  ،2016-2015در ةن
اللجنةةة جةةودة اعمةةال مراجعةةة احلسةةابات الةةي قامةةن ةةا م سةةة  KPMGيف عةةا  2013وعةةا
 .2014وعقةةا املناقشةةة ،قةةررت اللجنةةة ويقةةا للمةةادة  12مةةن النظةةا املةةاأل ان توصةةو اجلمعيةةة
بتعية ة ة م س ة ةةة  KPMGمل ة ةةدة ة ةةنت اخة ة ةري لك ة ةةو تكم ة ةةل ي ة ةةرتة عمله ة ةةا ال ة ةةي تس ة ةةتمر مل ة ةةدة
اربع نوات.

خاراا  -حالررة دررندوه ال بررات ودررندوه التبرعررات االسررت ماني للاررل ة الدوليررة
لقا البحار
 - ١5اراط ة ة ة ةةن اللجن ة ة ة ةةة علمة ة ة ة ةاً برص ة ة ة ةةيد ص ة ة ة ةةندو اهلب ة ة ة ةةات الب ة ة ة ةةالل  3 468 750دوةرا
يف  30ر يران/يو ية ة ة ةةه  ،2015مبة ة ة ةةا يف ل ة ة ة ة الفائة ة ة ةةدة املرتاكمة ة ة ةةة البالغ ة ة ة ةةة  13 212دوةرا،
واةو انمةوال الةي مةةن امل مةع ا ةةتخدامها لةةدعمل مشةاركة علمةةان وينية مة ال مةن البلةةدان الناميةةة
يف البحو العلمية البحرية والربامج املعتمدة.
 - ١6واعربة ة ةةن اللجنة ة ةةة عة ة ةةن امتناهة ة ةةا للمكسة ة ةةي لتقة ة ةةد ها مسة ة ةةالة بقيمة ة ةةة  7 500دوةر
يف  4ايلول /ة ةةبتمرب  2014ولتو غ ة ةةا لتق ة ةةد ها مس ة ةةالة بقيم ة ةةة  1 000دوةر يف  18ك ة ةةا ون
انول/ديسمرب .2014
 - ١7واراطةةن اللجنةةة علمةةا برصةةيد صةةندو التربعةةات اة ةةت ما البةةالل  225 462دوةرا
يف  ٣٠ر يران/يو ية ةه  .٢٠١٥واعرب ةةن اللجن ةةة ع ةةن امتناه ةةا إىل الصة ة لتق ةةد ها مس ةةالة بقيم ةةة
 20 000دوةر يف  7متوز/يولية ة ةةه  2014وإىل اليابة ة ةةان لتقة ة ةةد ها مسة ة ةةالة بقيمة ة ةةة 21 660
دوةرا يف  19ايلول /ةةبتمرب  .2014كم ةةا اراط ةةن اللجن ةةة علم ةةا م ةةع التق ةةدير بتعه ةةد الصة ة
املسالة مببلل إسايف بقيمة  20 000دوةر إىل صندو التربعات اة ت ما .
 - ١8وا تعرسةةن اللجنةةة الوثيقةةة  ISBA/21/FC/5واعربةةن عةةن القلةةي بشة ن تةةد معةةدل عائةةد
صة ةةندو اهلبة ةةات .واراط ة ةةن علمة ةةا ال ة ةةة الصة ةةندو والس ة ةةبل املمكنة ةةة ل ي ة ةةادة إيرادات ة ةه .وعق ة ةةا
املناقشةةة ،قةةررت اللجنةةة اة تسةةحا اي امةوال مةةن را املةةال ولكنهةةا اوصةةن ،عوسةةا عةةن لة ،
ب ة ن يتشةةاور انم ة العةةا مةةع الص ةةندو املشةةرتع للمعاشةةات التقاعديةةة ملةةو فو انمةةمل املتح ةةدة،
ومةةع اي ةةات انمةةمل املتحةةدة انخةةرت ،ي ةةال عةةن مستشةةار يف جمةةال اة ةةتثمار ،بش ة ن اخلط ةوات
الةةي كةةن ااا اةةا للحصةةول علةةى معةةدل عائةةد اعلةةى .وطلبةةن اللجنةةة إىل انم ة العةةا ان يقةةو
بإبال،ه ةةا يف ع ةةا  2016ع ةةن املررل ةةة ال ةةي بلغته ةةا اة ة ه املش ةةاورات و تائجه ةةا وتق ةةدا توص ةةيات
بش ن ا تثمار صندو اهلبات.
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 - ١9و َّكةةرت اللجنةةة انمة العةةا ب هةةا طلبةةن يف عةةا  2014إعةةداد تقريةةر عةةن وجهةةة النظةةر
السة ةةل املقدمة ةةة مة ةةن صة ةةندو اهلبة ةةات إىل صة ةةندو التربعة ةةات
القا و ية ةةة بش ة ة ن إمكا ية ةةة اعتبة ةةار ق
اة ت ما منحا.

سادسا  -تقرير عن حالة دندوه رأس المال المتداول
 - 20اراط ة ةةن اللجن ة ةةة علم ة ةةا بوس ة ةةع ص ة ةةندو را امل ة ةةال املت ة ةةداول رة ة ة  30ر يران/يو ي ة ةةه
 ،2015ويشمل ق لفا قدراا  559 601دوةر من اصل ق يبلل  560 000دوةر.

 - ٢1وةرظ ة ةةن اللجن ة ةةة ان توزي ة ةةع احلصة ة ة يف ص ة ةةندو را امل ة ةةال املت ة ةةداول عل ة ةةى ال ة ةةدول
انع ان ة يتوايي مع ارد جدول لأل صةبة املقةررة .و ةتتناول اللجنةة اة ه املسة لة جمةددا ،كمةا
قررت يف عا  ،2014يف يا التنقيح املقبل ملستوت صندو را املال املتداول.

سابعا  -حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للق ا العام
 - ٢2تثةةل اللجنةةة علةةى انم ة العةةا إلعةةداد الوثيقةةة املعنو ةةة ”رالةةة التقةةد احملةةرز حنةةو تنفي ة
الس ةةلطة الدولي ةةة لق ةةاع البح ةةار املع ةةايري احملا ة ةةبية الدولي ةةة للقط ةةاع الع ةةا ل ةةول  1ك ةةا ون الثة ةةا /
يناير  )ISBA/21/FC/9( “2016وعلى جهوده الرامية إىل تنفي ا ه املعايري.

ثارنا  -رقت ر ر رررن لتحا ر ر ررين ع ر ر رررل ريزاني ر ر ررة الفت ر ر رررة المالي ر ر ررة 2018-2017
في ضوء المعايير المحاسبية الدولية للق ا العام
 - ٢3اقشة ةةن اللجنة ةةة السة ةةبل وان ة ةةاليا الكفيلة ةةة بتحة ةةدين عة ةةرض املي ا ية ةةة ة ةةعيا لتحس ة ة
الشةةفايية والتخطةةيس اة ةرتاتيجو .و ظةةرت اللجنةةة يف شةةكل املي ا يةةة احلةةاأل واخليةةارات املعروسةةة يف
الوثيق ةةة املعنو ةةة ”مق ةةرتت لتحس ة ع ةةرض مي ا ي ةةة الف ةةرتة املالي ةةة  2018-2017يف س ةةون املع ةةايري
احملا بية الدولية للقطاع العا “ ( )ISBA/21/FC/6خالل املناقشات الي اجرهتا.
 - ٢4ويف اعقاب املناقشات الي دارت يف اللجنة ،اعدت اللجنة شةكال جديةدا للمي ا يةة ،علةى
النحو الوارد يف املريةي .ويشةمل الشةكل اجلديةد بةا النفقةات التةالي ف ( )1بةاب النفقةات اإلداريةة
و ( )2باب فقات الربامج الفنية الي ت مل تة بةرامج .و ةيظل بةاب اإليةرادات يف املي ا يةة يبة
إمجاأل اإليرادات على النحو احملدد يف تقرير جلنة املالية لعا .2014
 - ٢5والربامج الستة الي تغطو عمل السلطة اوف
(ا)

15-11824

وسع اإلطار التنظيمو لأل شطة يف املنطقة؛

5/12

ISBA/21/A/6
ISBA/21/C/15

(ب) وس محاية البي ة البحرية؛
(ج)

إدارة العقود؛

(د)

إدارة البيا ات؛

(اة)

الرتويج إلجران البحو العلمية البحرية وتشجيعها يف املنطقة؛

(و)

ا شطة التوعية.

 - ٢6وتت ة ةةمن املي ا ية ةةة بيا ة ةةا مفصة ةةال لتج ة ةرانات وانولوية ةةات واناة ةةداا يف إطة ةةار كة ةةل مة ةةن
الرب امج.
 - ٢7ويف كل من الربامج الستة ،تكون اناع ي ات يرعية مبا يف ل ف
(ا)

اخلربان اة تشاريون؛

(ب) الطباعة اخلارجية؛
(ج)

السفر؛

(د)

رلقات العمل.

 - ٢8وم ةةن م اي ةةا الش ةةكل اجلدي ةةد زي ةةادة املس ةةانلة والش ةةفايية ييم ةةا يتعل ةةي بة ةاإلدارة اة ة ةرتاتيجية
للسةةلطة وتع ية عمليةةة صةةنع القةرار اة ةرتاتيجية ييهةةا .وعةةالوة علةةى لة  ،مةةن شة ن لة إتارةةة
تقةدا تقةارير اكثةةر تفصةيال عةةن النتةائج الةةي وققةن يف إطةةار كةل جمةةال مةن جمةةاةت الةربامج .ومةةن
املفهو ان شكل املي ا ية يظل قيد اة تعراض و يتطور مع مرور الوقن.
 - ٢9وطلبةةن اللجنةةة إىل انمة العةةا ا ةةتخدا شةةكل املي ا يةةة اجلديةةد إلعةةداد املي ا يةةة املقرترةةة
للفةةرتة املاليةةة  .2018-2017وينبغةةو ان يب ة ةةرد املي ا يةةة املقرترةةة ال ةربامج وان يوسةةح ا ةواع
التكالي الي يتكبَّداا كل بر ةامج با ةتخدا ي ةات يرعيةة ،مبةا يف لة تلة املة كورة يف الفقةرة
 27اعاله.

تاسعا  -حال ر ررة تنفير ر ررذ ر ر ررار الجمعير ر ررة المتعل ر ررق بالت ر ر ررالي العارر ر ررة الار ر ررنوية لعقر ر ررود
االست شاف
 - 30ظ ةةرت اللجن ةةة يف الوثيق ةةة  ISBA/21/FC/4املتعلق ةةة بتنفية ة قة ةرار اجلمعي ةةة
بش ن التكالي العامة السنوية.
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 - 31وةرظ ة ة ةةن اللجن ة ة ةةة ان م ة ة ةةن بة ة ة ة عق ة ة ةةود اة تكش ة ة ةةاا انربع ة ة ةةة عش ة ة ةةر ال ة ة ةةي ابرم ة ة ةةن
قبة ةةل  25متوز/يولية ةةه  ،2013واية ةةي  10متعاقة ةةدين علة ةةى تعة ةةديل عقة ةةودامل وعلة ةةى دية ةةع ر ة ةةو
املسة ةةالة يف التكة ةةالي العامة ةةة .وةرظة ةةن اللجنة ةةة اي ة ةةا ان مة ةةن املتوقة ةةع ان ية ةةديع  18متعاقة ةةدا
من اصل  22ر و املسالة يف التكالي العامة لعا .2016
 - 32وةرظن اللجنة بتقةدير مةا ارةرزه انمة العةا مةن تقةد وجنةات يف التفةاوض علةى ر ةو
املس ةةالة يف التك ةةالي العام ةةة وش ةةجعته عل ةةى مواص ةةلة مش ةةاوراته م ةةع املتعاق ةةدين انربع ةةة الب ةةاق
ل مان تقا مل انعبان بصورة عادلة ب مجيع املتعاقدين.

عاشرا  -ا تران فرل رسوم على تج يز طلبات تمديد عقود االست شاف
 - 33ا تعرسةةن اللجنةةة ولةةيال مفصةةال قدمةةه انم ة العةةا بش ة ن التكةةالي التقديريةةة لتجهي ة
طلب ةةات متدي ةةد عق ةةود اة تكش ةةاا ،ا ةةتنادا إىل اإلجة ةرانات املقرتر ةةة الة ةواردة يف الوثيق ةةة املعنو ةةة
”إج ةرانات ومعةةايري متديةةد خطةةس عمةةل اة تكشةةاا املوايةةي عليهةةا ويقةةا للفقةةرة  9مةةن الفةةرع 1
مةةن مريةةي اةتف ة ةةا املتعلةةي بتنفي ة اجل ة ة ن احل ةةادي عشةةر مةةن اتفاقيةةة انمةةمل املتحةةدة لقةةا ون البحةةار
امل رخةةة  10كةةا ون انول/ديسةةمرب  ،)ISBA/21/C/WP.1( “1982وطلبةةن إي ةةارات إسةةايية.
وبع ةةد النظ ةةر ومواص ةةلة املناقش ةةة ،ر ةةددت اللجن ةةة التكلف ةةة التقديري ةةة لتجهية ة طل ةةا متدي ةةد مببل ةةل
 67 000دوةر.
 - 34ولة ة ا ق ةةررت اللجن ةةة ان توص ةةو ا ل ةةس ،مراع ةةاةً إلجة ةرانات ومع ةةايري متدي ةةد خط ةةس عم ةةل
اة تكش ةةاا املواي ةةي عليه ةةا عل ةةى النح ةةو ال ة ي اوص ةةن ب ةةه اللجن ةةة القا و ي ةةة والتقني ةةة ،ب ة ن قو ةةدَّد
ات  4إىل  6مة ةةن
ر ة ةةو طهي ة ة طلة ةةا متدية ةةد العقة ةةد مببلة ةةل  67 000دوةر ،وان تقعتمة ةةد الفقة ةةر ق
مشروع اإلجرانات واملعايري الواردة يف الوثيقة  ،ISBA/21/C/WP.1بالصيغة املعدلة ويقا ل ل

حادي عشر  -اآلثار المالية واآلثار المترتبة في الميزانية على برنارج العمرل المقتررن
لوضع أنظمة الستغالل المعادن البحرية
 - 35عق ةةا الع ةةرض ال ة ي قدم ةةه رئ ةةيس اللجن ةةة القا و ي ةةة والتقني ةةة بش ة ن وس ةةع إط ةةار تنظيم ةةو
ة تغالل املعادن يف املنطقة ،اعتربت اللجنةة املاليةة ان تنفية مشةروع خطةة العمةل ةريتا تبعةات
مالي ةةة كب ةةرية يف املي ا ي ةةة املقبل ةةة للف ةةرتة  ،2018-2017واش ةةارت تبع ةةا لة ة ل إىل ان امل ةةداوةت
بش ة ن تل ة املي ا يةةة ةةا ان تتنةةاول ااةةا ا لةةس ق ةراراً بش ة ن مشةةروع خطةةة العمةةل .وةرظةةن
اللجن ةةة املالي ةةة ان اللجن ةةة القا و ي ةةة والتقني ةةة ةةتعمل عل ةةى إع ةةداد خط ةةة توس ةةح مجي ةةع التك ةةالي
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وطلبن ان تكون تل اخلطة قمتارة قبل وقةن كةاا لكةو ت خة يف احلسةبان رة إعةداد املي ا يةة
املقرترة التالية.
 - 36واوصةةن اللجنةةة ب ة ن يطلةةا ا لةةس واجلمعيةةة إىل انم ة العةةا ان يب ة ل قصةةارت جهةةده
لتخصةي مةوارد كاييةةة يف مي ا يةة الفةرتة  2016-2015للنةواتج املتوخةاة ات انولويةة ،احملةةددة
يف مشروع خطة العمل ،وان يقد إىل اللجنة تقريرا عن التقد احملرز واملوارد املستخدمة.

ثاني عشر  -راائل أخرى
 - 37ظة ةةرت اللجنة ةةة يف الوثيقة ةةة املعنو ة ةةة ”ا ة ةةما ع ة ةةو جدية ةةد إىل السة ةةلطة الدولية ةةة لقة ةةاع
البح ةةار“ ( .)ISBA/21/FC/8واوص ةةن اللجن ةةة بة ة ن ت ةةديع دول ةةة يلس ةةط  ،ال ةةي اص ةةبحن ع ة ةوا
يف الس ةةلطة يف  2ك ةةا ون الثا /ين ةةاير  ،2015املب ةةالل املبين ةةة اد ةةاه ملس ةةالاهتا يف املي ا ي ةةة اإلداري ةةة
العامةةة للسةةلطة لعةةامو  2015و  .2016وويقةةا للبنةةد  1-7مةةن النظةةا املةةاأل للسةةلطة ،تقيةةد
ا ه اةشرتاكات يف رساب اإليرادات املتنوعة.
جة ة ة ةةدول ان صة ة ة ةةبة املقة ة ة ةةررة اجلةةدول املعةةدل للسةةلطة اةشة ة ة ة ةرتاكات يف املي ا ي ة ة ة ةةة السة ةةل املقدمة ةةة إىل صة ةةندو
لألممل املتحدة 
الدولية ة ةةة لقة ة ةةاع البحة ة ةةار اإلداري ةةة العام ةةة (ب ةةدوةرات را املةةال املتةةداول (بةةدوةرات
الوةيات املتحدة)
الوةيات املتحدة(
( سبة م وية(
( سبة م وية)

الدولة ة ة ة ة ةةة الع ة ة ة ة ة ةةو
اجلديد

تاريخ بداية الع وية

دولة يلسط

 2كا ون الثا /يناير 0.01 0.01 0.0025 0.0025 2015

2015

2016

المجمو

2016 2015

2015

2016

2015

578

578

-

578

578

-

 - 38واعربةن اللجنةةة عةةن قلقهةةا بشة ن اةشةرتاكات ،ةري املديوعةةة املرتتبةةة علةةى الةةدول انع ةةان
املت ة خرة يف الةةديع ملةةدة ةةنت او اكثةةر يف الفةةرتة ( ،)2015-1998الةةي بلغةةن 297 649
دوةرا ،وطلب ةةن إىل انم ة الع ةةا ان يواص ةةل ،يف إط ةةار ةةلطته التقديري ةةة ،ب ة ل اجله ةةود لتحص ةةيل
تل املبالل.
 - 39ورربةةن اللجنةةة بنشةةر وثائقهةةا يف وقةةن مبكةةر علةةى املوقةةع الشةةبكو للسةةلطة واعربةةن عةةن
تقديراا ل ل  ،وشجعن انم العا على مواصلة ا ه املمار ة.

ثالث عشر  -توديات اللجنة المالية
 - 40يف سون ما قكر س فاً ،توصو اللجنة ا لس واجلمعية مبا يلوف
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(ا)
و 2016؛

تعي ة ة م س ةةة ” “KPMGبص ةةفة مراجة ةةع رس ةةابات مس ةةتقل لعة ةةامو 2015

(ب) الطلا إىل انمة العةا ان يتشةاور مةع الصةندو املشةرتع للمعاشةات التقاعديةة
مل ةةو فو انم ةةمل املتح ةةدة وم ةةع اهلي ةةات انخ ةةرت التابع ةةة لألم ةةمل املتح ةةدة ،وم ةةع مستش ةةار يف جم ةةال
اة ةةتثمار ،بش ة ن اخلط ةوات الةةي كةةن ااا اةةا للحصةةول علةةى معةةدل عائةةد عةةال مةةن صةةندو
اهلبةةات ،وان يق ةد إىل اللجنةةة يف عةةا  2016تقري ةراً عةةن رالةةة تل ة املشةةاورات و تائجهةةا ،وان
يقد توصيات بش ن ا تثمار صندو اهلبات؛
(ج) اإلراطةةة علمةةا بالشةةكل اجلديةةد ال ة ي يقسةةتخد لعةةرض مي ا يةةة السةةلطة للفةةرتة
2018-2017؛
(د) ودي ة ةةد ر ة ةةو طهي ة ة طل ة ةةا متدي ة ةةد العق ة ةةود مببل ة ةةل  67 000دوةر ،واعتم ة ةةاد
الفقة ةرات م ةةن  4إىل  6م ةةن مش ةةروع اإلجة ةرانات واملع ةةايري الة ةواردة يف الوثيق ةةة ،ISBA/21/C/WP.1
بالصيغة املعدلة ويقاً ل ل ؛
(اة) الطل ةةا إىل انمة ة الع ةةا ان يبة ة ل قص ةةارت جه ةةده لتخص ةةي مة ةوارد كايي ةةة يف
مي ا يةةة الفةةرتة  2016-2015للن ةواتج املتوخةةاة ات انولويةةة ،احملةةددة يف مشةةروع خطةةة العمةةل،
وان يقد إىل اللجنة تقريرا عن التقد احملرز واملوارد املستخدمة؛
(و) تش ة ة ةةجيع املتعاق ة ة ةةدين ال ة ة ة ين م ة ة ةةا زال ة ة ةوا ينظ ة ة ةةرون يف م ة ة ةةوقفهمل بش ة ة ة ن املس ة ة ةةالة
يف التكةةالي العامةةة السةةنوية املتعلقةةة بةةإدارة عقةةودامل واإلش ةراا عليهةةا تشةةجيعا قويةةا علةةى قبةةول
التعةةديالت ات الصةةلة يف شةةرود العقةةد املورةةدة مةةن اجةةل سةةمان تقا ةةمل انعبةةان بصةةورة عادلةةة
ب مجيع املتعاقدين؛
(ز)
وبالكامل؛

رن اع ان السلطة علةى ةداد ان صةبة املقةررة هلةمل يف املي ا يةة يف املوعةد املقةرر

(ت) مناش ة ةةدة اع ة ةةان الس ة ةةلطة ،م ة ةةرة اخ ة ةةرت ،ان يس ة ةةددوا يف اق ة ةةرب وق ة ةةن ك ة ةةن
اةش ةرتاكات ،ةةري املديوعةةة ملي ا ي ةةة السةةلطة عةةن السةةنوات الس ةةابقة ،والطلةةا إىل انم ة الع ةةا ان
يواصل ،يف إطار لطته التقديرية ،ب ل اجلهود لتحصيل تل املبالل؛
(د) تشة ةةجيع انع ة ةةان بقة ةةوة علة ةةى تقة ةةدا تربعة ةةات إىل صة ةةندو اهلبة ةةات وصة ةةندو
التربعات اة ت ما العائدين للسلطة
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المرفق

ش ل ريزانية الفترة  2018-2017فيما يتعلق بالنفقات


الباب  - 1النفقات اإلدارية
الباب الفرعي 1
الو ائ الثابتة
املساعدة امل قتة العامة
العمل اإلسايف
التكالي العامة للمو ف
اةتصاةت
التدريا
كتا املكتبة ولوازمها
ال ياية الرمية
اقتنان املفروشات واملعدات
اللواز واملواد
خدمات متنوعة
تكنولوجيا املعلومات
ر و مراجعة احلسابات
النظا املورد لألممل املتحدة
إدارة املبا
السفر يف مها رمية (،ري متعلي بالرب امج)
رجمو الباب الفرعي 1
الباب الفرعي 2
خدمات امل مترات
اجلمعية 
ا لس 
اللجنة املالية 
اللجنة القا و ية والتقنية 
رجمو الباب الفرعي 2
رجمو الباب  1النفقات اإلدارية
الباب  - 2النفقات البرنارجية

 1-2وسع إطار تنظيمو لأل شطة يف املنطقة
اخلربان اة تشاريون
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الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 2-2محاية البي ة البحرية
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 3-2إدارة العقود
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 4-2إدارة البيا ات
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
مستودع البيا ات املرك ي
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 5-2تع ي وتشجيع و العلو البحرية يف املنطقة
اخلربان اة تشاريون
الطباعة اخلارجية
السفر
رلقات العمل
ا موع الفرعو 
 6-2ا شطة التوعية
اخلربان اة تشاريون 
الطباعة اخلارجية 
السفر 
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رلقات العمل
ا موع الفرعو 
رجمو الباب  2النفقات البرنارجية
رجمو النفقات اإلدارية والبرنارجية
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