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مقررررر للسرررلطة الدوليرررة لقررراع البحرررار بشر ر ن ميزانيرررة السرررلطة للفتررررة املاليرررة
2018 - 2017
إن مجعية السلطة الدولية لقاع البحار،
إذ تضع يف اعتبارها توصيات اجمللس(،)1
 - 1توافق على ميزانية الفترة املالية  ،2018-2017البالغ قردراا 17 130 700
دوالر ،على حنو ما اقترحه األمني العام()2؛
 - 2حتيط علما بارتفاع معدل الزيادة يف تكاليف خدمة املرمتمترا وبالترداب الر
حتقر وفررورا يف التكرراليف يف ارردا ال رردد ،وتطل ب إىل األمررني العررام سن يسررت َّ مشرراورا
رفيعة املستوى مع األمم املتحدة بش ن املس لة وسن يعرد تقريررا عر تكراليف خردما املرمتمترا
ويقدمه إىل جلنة املالية يف عام 2017؛
 - 3توافق على االتستثمارا ال قامت هبا خزانة األمرم املتحردة ل را صرندو
اهلبا للبحوث العلمية البحرية يف املنطقة التابع للسلطة الدولية لقاع البحار؛
 - ٤توافببق أيضببا علررى زيررادة يف مسررتوى صررندو رسس املررال املتررداول قرردراا
 100 000دوالر حبي ر ي ر املبلررغ اإلامجررا إىل  660 000دوالر وعلررى توزيررع الزيررادة
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بالتسرراو علررى فتررري السررنتني املقبلررتني ،وسن حيرردد ذل ر باتسررتادام جرردول األن رربة املقررررة
احلا للسلطة املطب على القيمة اإلامجالية ل ندو رسس املال املتداول؛
 - ٥حتيط علما بالتقردم الرد سحرزتره السرلطة يف تنفيرد املعراي احملاتسربية الدوليرة
للقطاع العام؛
 - 6تأذن لألمني العام ب ن يضع جدول األن بة املقرررة لعرام  2017و 2018
باالتسرررتناد إىل اجلررردول املسرررتادم يف إعرررداد امليزانيرررة العاديرررة لألمرررم املتحررردة لعرررام 2016
و  ،2017علررى الترروا  ،مررع مراعرراة سن يكررون احلررد األق ررى ملعرردل األن رربة املقررررة اررو
 22يف املائة ،وحده األدىن  0.01يف املائة؛
 - 7تأذن أيضا لألمني العام بالنسبة لعام  2017و  ،2018ب ن ينق فيمرا برني
سبررروا االعتمرررادا الفرعيرررة مرر امليزانيرررة اإلداريرررة وبرررني فررررادى الرررجام  ،نسررربة ت رر إىل
 20يف املائة م مبلغ ك با فرع سو با رئيس سو برنام فرد ؛
 - 8تأخببيف يف اتعتبببار التعليقررا ال ر سبررد ا اللجنررة بش ر ن التقريررر املمتقررت ع ر
()3
االتستعراض الردور للسرلطة عمر باملرادة  1٥٤مر اتفاقيرة األمرم املتحردة لقرانون البحرار
وتعليقا جلنة املراجعة املنش ة لإلشراف على االتستعراض؛
 - ٩حتثُّ سعضاء السلطة على تسداد األن ربة املقرررة علري م يف امليزانيرة يف املوعرد
املقرر وبالكام ؛
 - 10تالحظ بقلق تزايد مبالغ االشتراكا غ املدفوعرة ،وتناشرد سعضراء السرلطة
سعضاء السلطة مرة سخرى سن يسددوا يف سقر وقت ممك االشتراكا غر املدفوعرة مليزانيرة
السلطة ع السنوا السابقة ،وتطلب إىل األمني العام سن يواص  ،يف إطار تسرلطته التقديريرة،
بدل اجل ود لتح ي تل املبالغ؛
 - 11تشببع ع بشببد األعضرراء علررى تقرردم تجعررا إىل صررندو اهلبررا وصررندو
التجعا االتستئماين التابعني للسلطة.
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