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حال ةةة النفق ةةا العام ةةة يف جم ةةاي إدارة عقة ة د االستكش ةةا واإلشة ةرا عليه ةةا
ومة ةةد تعبة ةةر تلة ة النفقة ةةا عة ة التكة ةةالي الةةةي ية ةةت تكبةةةد ا ابلفع ة ة ويف
احلدود املعق لة
تقرير األمني العام
 - ١خ ال االجتمالالاع املعقالالو أثنالالا الالالدور الثانيالالة والعش ال  ،ووفقالالا للفق ال  6-١٠م ال م ف ال مق ال ر
اجلمعي الالة العام الالة بشال ال ن رس الالو املس الالا ة يف التك الالالي العام الالة يف جم الالاي اإل ار واإلشال ال ا املتعلق الالن بعق الالو
االستكش الالا ( ،)ISBA/19/A/12طلبال ال جلن الالة املالي الالة مال ال األم الالن الع الالا إع الالدا التق ال ال ال الالدور األو ،
للع ض على اللجنة يف عا  ،٢٠١٧خبصوص قيمالة رسال املسالا ة يف التكالالي العامالة ومالد تعبالر هاله
القيمال الالة ع ال ال التكال الالالي الال الالي ال الالت تكبال الالدها ابلفع ال ال ويف احلال الالدو املعقولال الالة .و قال الالد هال الالها التق ال ال اسال الالتجابة
لهلك الطلب.
تط ر التكلفة القياسية
 - ٢يف عالا  ،٢٠١3قال ر اجلمعيالالة أن تطلالب مال كال متعاقالد مال السالاللطة فال رسال سالالنو اثبال
لتغطيالالة التكالالالي العامالالة إل ار عقالالو االستكشالالا يف املنطقالالة (انظال  .)ISBA/19/A/12وقالالد ُحال دد هالالها
ال س يف مبلغ  ٤٧ ٠٠٠والر سنواي لك عقد بنا على توصية جلنة املالية .وعند حتد الد ال سال يف هالها
املبلغ ،أخه اللجنالة بنظالا تطبيال التكالالي القياسالية علالى إ ار العقالو واإلشال ا عليهالا ،ابلصاليغة الالي
وضالالعها ب ال جم األم ال املتحالالد اإلمنالالا  .وجتالالدر اإلشالالار إىل أن املبلالالغ الفعلال للتكالالالي احملسالالوبة م ال قب ال
األمانة العامة على هها األساس هو  ٥٢ ١٨٢والرا.
 - 3وطُبق التكالي القياسية اعتبارا م  ١كانون الثاين /نا  ،٢٠١3على أن سالد املتعاقالدون
فعاهت حبلو  3١آذار/مالارس سالنواي .وتسالج هاله التكالالي كمبلالغ ا ال يف امليزانيالة اإل ار الة ،ومال مث
فه تؤ إىل خفض التكالي الي تتحملها الدو األعضا .
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 - ٤واتُفال علالالى أن هالاله التكالالالي القياسالالية سالاليج استع اضالالها بشالالك ور لضالالمان تناسالالبها مال
التكالالالي الفعليالالة .وقالالد نُفالاله هالاله العمليالالة يف هنا الالة عالالا  ٢٠١6ابسالالتق ا األرقالالا اخلاصالالة بعالالا ٢٠١6
م األرقا اخلاصة بعا  .٢٠١٢و أ ج بيان املنهجية املستخدمة:
جت ال ال ال املوافقال ال الالة بال ال الالن التكال ال الالالي احملال ال الالد لعال ال الالا  ٢٠١3إىل جانال ال الالب األرقال ال الالا اخلاصال ال الالة
(أ )
بعا  ٢٠١٢وبيان امليزانية العمومية لعا ٢٠١٢؛
(ب) تعالالد التك الالالي وفقالالا لألرق الالا اخلاصالالة بع الالا ( ٢٠١6نفالالس نطاق الالا احلسالالااب ال الالي
ُس دجل يف عا )٢٠١٢؛
(ج) مبالالا أن األرقالالا القياسالالية إل ار العقالالو واإلش ال ا عليهالالا تتغالالر ،فالالنض أن اث ال األرقالالا
املعدل الالة التكلف الالة احلقيقي الالة إل ار  ١١عق الالدا يف ع الالا  .٢٠١6مث جيال ال اس الالتق ا األرق الالا املعدل الالة فيم الالا ال ال
 ٢6عقدا م العقو الي تقو السلطة الدولية لقاع البحار إب ارهتا واإلش ا عليها حىت هنا ة عا .٢٠١6
 - ٥و ور اجلدو  ١تفاصي التحليال املقالارن لنفقالا عالا  ٢٠١٢واألرقالا املسالتق أ لعالا .٢٠١6
وقالالد أُبقال علالالى بنيالالة التكالالالي لعالالا  ،٢٠١٢ابسالالتثنا األرقالالا اخلاصالالة بالالدوا النمجالالة التح الالة ،الالالي اثال
التك الالالي الفعلي الالة .وتُظه ال النفق الالا املتعلق الالة ابالجتماع الالا وامل الالؤا ا يف ع الالا  ٢٠١6نس الالبة أعل الالى مال ال
التكلفة القياسية الي جي ختصيصها هله األنواع م النفقا .
 - 6واز ا عد العقو الي ج إ ارهتا يف عا  ٢٠١6بنسبة تفوق  ١٠٠يف املا ة مقارنالة ابلعقالو
يف عالالا  ،٢٠١٢حيال ارتفال عالالد ها مال  ١١إىل  ٢6عقالالدا .وقالالد اسالالتتب ذلالالك زاي اجلهالالد البشال يف
اإلش ا على العقو وإ ارهتا ،مما تطلب زاي القدر اخ السلطة .واستتبع هاله الالزاي أ ضالا زاي
جمموع التكالي م  ٥٧٤ ٠٠٠والر يف عا  ٢٠١٢إىل  ١ ٧٠٥ ٩٤6والرا يف عا .٢٠١6
 - ٧و بال ال الالن اجلال ال الالدو  ٢تب ال ال الالن تقال ال الالد ا التك ال ال الالالي الفعليال ال الالة إل ار العق ال ال الالو يف عال ال الالا  ٢٠١6مببل ال ال الالغ
 6٥ 6١3والرا ،وهال الالو مال الالا ميث ال ال زاي بنسال الالبة  ٢٥يف املا ال الالة ع ال ال املبلال الالغ احملسال الالوب لعال الالا  ،٢٠١٢وزاي
بنسبة  6 3٩يف املا ة ع ال س الثاب احلاي البالغ  ٤٧ ٠٠٠والر.
-٨
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وجلنة املالية مدعو إىل النظ يف هها التق وتقدمي التوصيا حسب االقتضا .
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اجلدو ١
تط ر التكالي

العامة القياسية إلدارة العق د واإلشرا عليها ،للفرتة ٢٠١6-٢٠١٢
قيمة عا  ٢٠١٢القيمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة قيمة عا  ٢٠١6التغي ال ال ال الالر للف ال ال ال الالن القيمال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة القيم ال الالة املس ال الالتق أ
استقصال ال ال ال ال الالا عال ال ال ال ال الالا املسال ال ال الالتمد م ال ال ال ال الشال الاله ة لعال الالا املسال ال ال الالتمد م ال ال ال ال  ٢٠١6-٢٠١٢الشال الاله ة لعال الالا لعال ال ال ال ال ال ال ال الالا ٢٠١6
( ٢6عقدا)
ميزان امل اجعة (ابلنسبة املئو ة) ٢٠١6
 ١١( ٢٠١3عقدا) ميزان امل اجعة ٢٠١٢

بند امليزانية
امل تبا وتسو ة مق العم
التكالي العامة للموظفن
حلقا العم
استئجار املعدا
الواث

٢٠٤ ٠٠٠
١٠١ ٠٠٠
١٠٢ ٠٠٠
١6 ٧٠٠
٧٨ ٤٨٠

خدما االجتماعا
(أ)
النمجة التح ة
بنو متف قة

33 ٤٠٠
٢٨ ٤٠٠
١٠ ٠٢٠

جمموع التكالي

574 ٠٠٠

عد العقو
تكالي العقو

١١
٥٢ ١٨٢

(أ) فيما

٢ ٤٧٧ ٤٨٤
١ ٢١٠ ٠٠٩

٢٠6 ٤٥٧
١٠٠ ٨3٤
٨ ٥٠٠
١ 3٩٢
6 ٥٤٠

٢ 6٨١ ٧٥٥
١ ٤٠١ ٧٢٧

٢ ٧٨3
٠
٨3٥

٢٥ ٨
٨٤ ١٥
٥٩ 6٩
٥١ ١٢٠
)(٠٢ ٢٥

٢٢٠ ٨٢٠
١١٧ ٠٠3
١٧٧ ٢١٨
36 ٩١٨
6٢ ٩٢٢

٥٢١ ٩3٨
٢٧6 ٥٥٢
٤١٨ ٨٨٠
٨٧ ٢6٠
١٤٨ ٧٢٤

6٠ ١٠٢

٧3 ٤٢٩
٢٤ 366
٩ ٠٧٠

١٧3 ٥6٠
٥٧ ٥٩3
٢١ ٤3٩

)١٤

(١3

١ 7٠5 946 7٢١ 746
٢6
6٥ 6١3

هها البند ،تُعَ التكالي املتكبد يف عا  ٢٠١6وم مث ال جي

استق اؤها ،ب جي

تعد لها وفقا لعد العقو .

اجلدو ٢
تكلفة إدارة عق د االستكشا واإلشرا عليها يف عام ٢٠١6
بند امليزانية

إمجاي التكالي املقدر

امل تبا وتسو ة مق العم
التكالي العامة للموظفن
حلقا العم
استئجار املعدا
الواث
خدما االجتماعا
النمجة التح ة

٢٠ ٠٧٥
١٠ 63٧
١6 ١١١
3 3٥6
٥ ٧٢٠
6 6٧٥
٢ ٢١٥
٨٢٥
65 6١3

بنو متف قة
اجملم ع
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