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البند  14من جدول األعمال المؤقت للجمعية*
اعتماد ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

البند  15من جدول أعمال المجلس

ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة المالية 2022-2021
تقرير األمين العام

أوال  -مقدمة
-1

يحدد هذا التقرير االحتياجات المقترحة لميزانية الس لللطة الدولية لقاع البحار لل ترم المالية .2022-2021
ّ

ولدى إعداد الميزانية المقترحة ،واصل ل ل ل ل ل ل األمين ال اه هذل قا ل ل ل ل ل للارى جردت فد ال تداهير تحّق و ورات
ذلك دمات المؤتمرات ،مع الح اظ على
الميزانية افدارية ال امة ،بما
للحد من الزيادات
التكاليف ّ
س للير عم األمانة عند المس للتوى المطلون لن للمان تن يذ الس لللطة واليترا با للورم الة و الوقت المناسل ل .

وشل للملت تلك الجرود إجراي تحلي ت ال لليل للتكاليف ال لية ي ّس ل لرت إد ال نراه التمطير المر ز للموارد
األمانة عاه  ،2020وقد شف هذا التحلي عن نقص تقدير االحتياجات الالزمة لب ض هنود الميزانية
ونقص افن للاع عن المقرر

المقترحة الحالية.

مجللاالت أ رى ،ممللا أ ن ل ل ل ل ل للى إلى قللدر أكبر من الشل ل ل ل ل ل ل للا يللة

الميزانيللة

وتش ل للم ميزانية الس ل لللطة ئالئة أجزاي ر يس ل للية .يغط البان  1-1الن قات افدارية لألمانة .وبوجه
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عاه ،تُشل ل ل ل ّنلا هذت الن قات تكاليف ئاهتة وتمأل الحد األدنى من افن اع الالزه لنل ل ل للمان سل ل ل للير عم األمانة.
ويغط البان  2-1تكل ة تو ير دمات المؤتمرات .وس لليتراوذ هذا المبلح بحسل ل
أجرزم السلطة ومدى توا ر دمات الترجمة التحريرية والترجمة الش وية.
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ويغط البللان  2من الميزانيللة الن قل ن
لات البرنللامجيللة وي نّبر عن الجرود المتواصل ل ل ل ل ل للللة الت تبللذلرللا
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الس لللطة لالنتقال إلى ميزانية قا مة على النتا ج و قاً للمطة االس للتراتيجية و طة ال م الر ي ة المس للتوى لل ترم
( 2023-2019انرر  ISBA/24/A/10و  ISBA/25/A/15و  .)ISBA/25/A/15/Corr.1و ان هذا

البان قد أضيف إلى الميزانية المت لقة بال ترم المالية  ،2018-2017باعتماد مال قدرت  1 390 500دوالر.
و

16

ال ترم المللاليللة  ،2020-2019زاد االعتمللاد المللال إلى مبلح  2 998 540دوالر ،يمللا يمأل ل نسل ل ل ل ل ل لبللة
الما ة من الميزانية الم تمدم .ويقترذ األمين ال اه ،لل ترم المالية  ،2022-2021توحيد ب ض البرامج

القا مة وإضل ل للا ة نشل ل للانين هرنامجيين جديدين ،ير ز أحدهما على تنمية القدرات والت اون التقن وا

الم ادن البحرية وتكنولوجيا الت دين.

ر على

ن
االحتياجات المطلوبة إنار ميزانية الس ل لللطة،
وي ّنقدر األمين ال اه
-4
ُ
بمبلح  20 939 362دوال اًر ،تغط نس ل للب ُة  65الما ة منه الما ل للرو ن
ات افدارية لألمانة ،ونس ل للب ُة 19
الما ة المال ل ل للرو ن
جرد ممان
ات البرنامجية .وبينما ُهذل
الما ة تكل ة دمات المؤتمرات ،ونسل ل ل للبة 16
التكللاليف ال للامللة للمو ين
هنود الميزانيللة ،قللد تللائرت الميزانيللة الكليللة هزيللادات بيرم
لتجنل الزيللادات
ال ترم المالية ،2022-2021

وتكاليف دمات المؤتمرات .و ما هو وارد بمزيد من الت ا ل ل ل ل ل للي أدنات ،ين الزيادات

نتيجللة ل وامل
المر

-5

لتا الحالتين تات

للارجيللة ال تتحاه يرللا األمللانللة وتمألل التكللاليف ال ليللة للحللد األدنى من المللدمللات .ويرد

ملمص لالحتياجات المقترحة
األول لرذا التقرير
ٌ

إنار ميزانية ال ترم المالية .2022-2021

وبما أن ب ض البرامج واألنشطة ذات الالة قد تتدا

 ،من المقترذ ما ان الحال

الميزانيات

الس ل ل ل ل للابقة أن يؤذن لألمين ال اه بيجراي تحويالت هين األهوان ال رةية المناس ل ل ل ل للبة من الميزانية افدارية ،وبين

أهوان الميزانيللة افداريللة والبرنللامجيللة ،وبين البرامج الممتل للة

المرصود لك بان رع أو بان أو هرنامج.

نطللاع ال يتجللاوز 20

المللا للة من المبلح

ثانيا  -موجز مقترحات الميزانية اإلدارية للفترة المالية 2022-2021
الباب  - 1النفقات اإلدارية ونفقات خدمات المؤتمرات
الباب الفرعي  - 1النفقات اإلدارية لألمانة
-6
جان

تس ل ل ل ل ل للتند الميزانية المقترحة للن قات افدارية لألمانة إلى تحلي التكاليف ال لية ل اه  ،2019إلى

المبالح المتوق ة لتكاليف المو ين الألاهتة الت تس ل ل ل ل ل للتند إلى تقديرات لجنة المدمة المدنية الدولية.

وي اس ال ديد من هنود الميزانية تمفين ل ل للات بيرم ت زى إلى تحس ل ل للين افدارم وزيادم الك ايم،

هنود أ رى اكتملت المشاريع الجارية

حين أُلغيت

إنارها .ويرد يما يل مز ٌيد من افيناذ ل دد من هنود الميزانية.

الو ا ف الألاهتة
يج أن تكون األمانة قادرًم على االعتماد على قوم عاملة تتسل ل ل ل ل لله هت دد مراراترا ومرونترا وقدرترا
-7
ممتلف التمااات لالضطالع هواليات السلطة المتشعبة والمترابطة على نحو يتسه
على التنق وت م

بالك ايم وال الية من حيث التكل ة .وتنل ل ل ل ل لله األمانة حالياً  44و ي ة ئاهتةُ ،يتوقع أن ياون م دل شل ل ل ل ل للغورها
ويقترذ إنشل ل للاي أربع و ا ف جديدم .ويراد هألالئ من تلك الو ا ف تألبيت و ا ف
الل ال ترم المالية ص ل ل ل راُ .
مؤقت للة ق للا م للة ب للال ل ل  .ويبلح الت للائير الكل للو للا ف الج للدي للدم على ه للذا البن للد من هنود الميزاني للة حوال
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 1الما ة .ويمأل رص ل ل ل ل ل لليد الزيادم
هذا البند تكاليف المرتبات المتوق ة على مدى ال ترم المالية و قاً
لجدول المرتبات الحال للمو ين الم ينين محلياً والمو ين من ال ئة ال نية وال ئات ال ليا .والو ا ف الجديدم
المقترذ إنشاؤها ه :
(أ)

ماللمه رسللوه/منقب مطبوعات (  :)2-تُنشللا الو ي ة

والغرض من هذت الو ي ة الجديدم هو أن يقوه شللاهلرا ،تحت إش ل ار

أ اللا

المات

التن يذ لألمين ال اه.

االتاللاالت ،هدعه منشللورات

السللطة نلالً عن أنشلطة االتالاالت عموما .ونر اًر ألنه ت يسن اسلتمداه جزي بير من الميزانية الممااة

للبرنامج  6-2ل اه 2019

ين إنشاي هذت الو ي ة هرتبة

إنار البرنامج 6-2؛
(ن)

دعه دمات االس للتش للاريين الذين اس للت ين هره لتا للميه المنش للورات وتن يحرا،
التكاليف وعن تمفينات مااحبة لرا

 2-سيس ر عن و ورات لية

مدير موقع ش ل ل ل للبا (  :)2-تُنش ل ل ل للا الو ي ة

البالح األهمية لمدير الموقع الش ل للبا

مات

المدمات افدارية .ويتمأل الدور

إنش ل للاي وت رد المواقع الش ل للباية ،وض ل للمان اس ل للتم اررية عم المواديه
واديه الشللباة والم دات والبرامجيات بشللا

لمان عم
وسللرعة تحمي الا ل حات الشللباية .وتشللم المراه ضل ي
ره إدارم المحتوى
س للليه ،وتنريه حقوع د ول ممتلف المس للت ملين ،ووض للع وت دي ش للا المواقع باس للتمداه ن ُ

المطورم؛ وإصل ل للالذ الوصل ل للالت افلكترونية المقطوعة ،والح اظ على الحجه الال ل للغير للمل ات بحيث يتسل ل للنى
س
ن
ره التشغي الممتل ة على الوصول إلى الموقع الشبا ؛
تحمي المواقع بسرعة ،وا تبار قدرم المتا حات ون ُ
(ج)

مسل ل للاعد لشل ل للؤون المو ين ( ع :)7-تُنشل ل للا الو ي ة

المات

التن يذ لألمين ال اه،

علما بان مو ا يشللغلرا حالياً على أسللاق مؤقت .وسللينللطلع مسللاعد شللؤون المو ين ،هتوجيه وإش ل ار
شؤون السياسات والمساعد الماص لألمين ال اه وضمن حدود السلطة الم وضة ،بمراه افدارم
كبير مو
الماتبية والدعه افدار وسيقده المساعدم المباشرم لكبير مو
(د)

من

شؤون السياسات ولوحدم االتااالت؛

مسل ل ل للاعد للموارد البش ل ل ل لرية (الس ل ل ل ل ر) ( ع :)6-تُنشل ل ل للا هذت الو ي ة

مات

المدمات

افدارية ،علما بان مو ا يشغلرا حالياً على أساق مؤقت وبدواه جز  .وسياون شاه الو ي ة مسؤوالً عن
سللجالت الحنللور وشللؤون الس ل ر ،بما ذلك رصللد الماللرو ات وضللمان تقديه دمات الس ل ر على نحو
ويتوسقع أن
ال من حيث التكل ة .وجدير بالذ ر أن تكاليف السل ل ل ل ل ل ل ر تمأل نحو 10
الما ة من الن قات ُ
يؤد تمايص موارد للس ر تحديدا إلى زيادم الك ايم.

التكاليف ال امة للمو ين
لاع على اس ل ل ل ل ل للتحقللاقلات المو ين ،مألل منحللة الت ليه وإعلانلة
-8
تمألل التكللاليف ال للاملة للمو ين افن ل ي
افيجار والس ل ل ل ر إجازم للونن والس ل ل ل ر عند االسل ل للتقداه وعند انتراي المدمة وإعانات التامين .وال تسل ل لليطر
السل لللطة على هذت التكاليف الت تسل للتند إلى حزمة البدالت واالسل للتحقاقات الال للادرم عن لجنة المدمة المدنية

الدولية .وبحلول عاه  ، 2020انت الس ل ل ل ل ل لللطة قد ن ذت بالكام الحزمة الش ل ل ل ل ل للاملة للمرتبات والبدالت الت

اعتمدترا اللجنة وأجرت التغييرات النل ل ل ل ل للرورية النراه افدار و يما يقترن به من منشل ل ل ل ل للورات إدارية و قاً
لذلك .و ال ترم المالية  ،2020-2019شل للرد هذا البند من هنود الميزانية نقال للا حادا المبالح المرصل للودم
انت

له قدرت  760 000دوالر ،وي ود ذلك جز ياً إلى اس ل ل ل ل للتناد التوق ات والتكاليف ال ياس ل ل ل ل للية إلى تلك الت
م دل دوران المو ين
قا مة أيار/مايو  2018حينما ُوضل ل ل ل ل ل ل ت الميزانية ،وإلى االرت اع هير الم تاد
الل ال ترم المالية المذ ورم وهو ما أدى إلى زيادم افن اع على تكاليف االس ل ل ل ل ل للتقداه وإنراي المدمة عما ان
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مقررا .وتستند الميزانية المقترحة الحالية إلى التكاليف ال ياسية ل اه  ،2020وإلى م دل شغور قدرت ص ر

الما ة ومستوى لدوران المو ين عاد إلى م دله ال اد بسب

تقاعد المو ين.

التدري
إضل ل للا ة إلى إعادم تنريه األمانة بيية تحسل ل للين إنجاز السل ل لللطة واليترا على النحو الوارد

-9

المطة

االس ل ل ل ل ل للتراتيجيل ل للة و طل ل للة ال م ل ل ل الر ي ل ل للة المس ل ل ل ل ل للتوى لل ترم ( 2023-2019انررISBA/25/A/15

و  ،)ISBA/25/A/15/Corr.1رّ ز األمين ال اه أين ل ل لاً على تطوير الك ايات األسل ل للاسل ل للية للمو ين على
جميع المسللتويات و قاً لمطة افصللالذ الت يتبناها األمين ال اه لألمه المتحدم (انرر  .)A/72/492ويشللم

إنار هرنامج إنسل ل للبي ار

ذلك التدري ي افلزام على الك ايات األسل ل للاسل ل للية لألمه المتحدم (الت له افلكترون )
لال ل ل للالب جميع المو ين ،وزيادم ايم المو ين المجاالت ال نية ،وتن يذ البرامج افلزامية لتطوير ال يادم
 4-ومللا وقرللا .وتبلح احتيللاجللات الميزانيللة

وافدارم ل للا للدم المو ين من الرتبللة

 130 000دوالر على مدى ال ترم المالية.

الس ر
- 10

هللذا المجللال مللا قللدرت

مراه رسمية (ن قات هير هرنامجية)
يغط هذا البند من هنود الميزانية الس ل ل ل ر التمأليل النل ل للرور لألمين ال اه أو ممألله ،إضل ل للا ة إلى

الس ل ر هير المتا ل تحديداً باحد البرامج .ويشللم ذلك ،على سللبي المألال ،المشللار ة المنترمة والالزمة
ات لاميلة األمه المتحلدم لقلانون البحلار ،والمنتلدى
دورات الجمعيلة ال لاملة ،و اجتملاعلات اللدول األن ار

السياس الر يع المستوى الم ن بالتنمية المستدامة ،والدورات المتب ية للمؤتمر الحاوم الدول لوضع صك
ن
ملزه قلانونلا
دول

إنلار ات للاميللة األمه المتحللدم لقللانون البحللار بشل ل ل ل ل ل للان ح ي التنوع البيولوج البحر

المنان الواق ة ارج نطاع الوالية الوننية واسل ل للتغالله على نحو مسل ل للتداه ،واالجتماعات المت لقة هتن يذ عقد

األ مه المتحدم ل لوه المحيطات من أج التنمية المسل ل ل ل للتدامة .وتسل ل ل ل للتند تقديرات الميزانية إلى التكاليف ال لية
لل ترم المالية  2020-2019والزيادات المتوق ة

كت

تكاليف الس ر من جاماياا.

الماتبة ولوازمرا

- 11

تبلح التكاليف الألاهتة لح ي المجموعة الكا نة

سنوياً ،وه تشم ما يل :
(أ)

تجديد االشتراكات السنوية

ماتبة س ل ل ل ل ل للاتيا ن .ناندان ما قدرت  74 000دوالر

المجالت 45 000 ،دوالر؛

قواعد البيانات افلكترونية التاب ة لمجموعة منرومة األمه المتحدم القتناي

(ن)

االشللتراكات

(ج)

رسوه االنالع على قواعد هيانات المجالت افلكترونية 1 000 ،دوالر؛

الم لومات افلكترونية 12 000 ،دوالر؛

4/29

مجالت متنوعة 6 000 ،دوالر؛

(د)

تجديد االشتراكات

(هل)

اقتناي مواد مطبوعة وإلكترونية 10 000 ،دوالر.
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تكنولوجيا الم لومات
- 12

و

المش ل ل ل ل ل للار إليه أعالت ،نل ل ل ل ل ل ل ت البنى التحتية لتكنولوجيا الم لومات واالتا ل ل ل ل ل للاالت باألمانة

السل ل للت راض واسل ل للع النطاع الل عاه  2019من أج تحديث حزه الم دات والبرامجيات ،وتحسل ل للين األمن،

واالهت اد عن االس للت انة بالما للادر المارجية ألداي دمات أس للاس للية مأل البريد افلكترون والموقع الش للبا .

عقود الا ل ل ل ل ل لليانة المت لقة بالم دات واألجرزم
وتش ل ل ل ل ل للم التكاليف الألاهتة إنار هذا البند من هنود الميزانية ي
هر ة المادوه ،ونراه التبريد ،ووحدات افمداد الكرربا المتواصل ل
األس للاس للية مأل نراه ماا حة الحري

تحسل ل ل ل ل ل لبلاً لحللاالت انقطللاع الكرربللاي ،وعمليللات تجللديللد ت ار يص البرامجيللات بمللا يرللا تلللك المت لقللة بماللا حللة
البرامجيات المبيألة وال يروس ل للات ،و دمات التمزين على منا ل للة ’ دمات أمازون الش ل للباية‘ ألهراض الموقع

الشبا الجديد ،وبرامجيات إصدار بطاقات الت ريف ،وت ار يص التداول بال يديو (المجموع  25 000دوالر)؛

لتبدال النللرور والروتين للم دات ( 10 000دوالر) .وإضللا ة إلى ذلك ،نبقت األمانة ا ن
كما تشللم االسل ي
مجموعة ماياروس ل ل ل ل ل للو ت أو يس  365باعتبارها حزمة هرامجياترا االعتيادية ،هتكل ة قدرها  15 000دوالر

سل ل للنوياً ،وسل ل للو تح هذت المجموعة مح المدمات الت يجر حالياً االسل ل للت انة بمال ل للادر ارجية لتو يرها
هتكل ة تبلح  4 900دوالر شررياً .وي اس هذا البند من هنود الميزانية زيادم االحتياجات ،إال أنه يحق
التكللاليف يمللا يت ل بمجموع تكللاليف تكنولوجيللا الم لومللات ،مللا تتيب هللذت الزيللادم
الواقع و ورات ليللة
ش ا ية أكبر

منرجية الميزنة.

اقتناي األئائ والم دات
 - 13تمأل الميزانية المقترحة لرذا البند البالغة  230 000دوالر على مدى ال ترم المالية تكل ية االس ل للتبدال
التدريج الم زو لتقاده  45محطة عم حاسللوبية ،و  10حواسللي محمولة ،ولوحة تبادل اصللة هبروتو ول
االتالال الالوت عبر افنترنت يسلت اض هرا عن نراه المقسله ال رع ا ل المالوصل المسلتمده حاليا.

وإضللا ة إلى ذلك ،من النللرور اقتناي سلليارم جديدم يسللتمدمرا األمين ال اه
للسللطة،

بالكام

أعماله الت يقوه هرا ممأل

تح مح السليارم الحالية الت ته شلراؤها عاه  2014و ان مقر اًر اسلتبدالرا باعتبارها مرلك ًة
عاه  . 2018وهناك مبلح صل ل ل للغير ممال ل ل للص السل ل ل للتبدال أئائات وم دات متنوعة بسل ل ل للب البل

واالست مال ال اديين.

استئجار الممتلكات والم دات وصيانترا
- 14

تس ل ل ل ل ل للتند الميزانية المقترحة إلى التكاليف ال لية المتكبدم

عام  2018و  .2019ويغط هذا

البند من هنود الميزانية استئجار الم دات الماتبية (آالت نسخ تاوير وناب ات) وصيانترا وصيانة وتشغي

السيارات الرسمية.

نراه األمه المتحدم الموحد
- 15

شللرد هذا البند من هنود الميزانية نقاللا

وتشم التكاليف الألاهتة

الموارد الممالاللة له

ال ترم المالية .2020-2019

إنار هذا البند اشتراكات تبلح ميمترا  22 000دوالر للمشار ة

نراه إنسبيرا،

و  40 000دوالر فدارم ش ل للؤون الس ل للالمة واألمن ،و  10 000دوالر للجنة المدمة المدنية الدولية .وإض ل للا ة
إلى ذلك ،يغط البند تكاليف المشار ة

للم اشات التقاعدية لمو
20-06985

األمه المتحدم.

الدورات السنوية للجنة المدمة المدنية الدولية والاندوع المشترك
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دمات وتكاليف متنوعة
- 16

شللرد هذا البند من هنود الميزانية نقاللا

الموارد الممالاللة له

وهو يغط هنوداً مأل الرس ل للوه الما ل للر ية ،وال موالت ،والمااسل ل ل
و دمات التوص للي والبريد السل لريع ،والرس للوه الجمر ية ورس للوه الش للحن .ويال ل

ال ترم المالية .2020-2019

والمس ل للا ر الناجمة عن أسل ل ل ار الا ل للر ،

البند ،والمبلح المقترذ له يستند إلى التكاليف ال لية ل ام  2018و .2019

التنبؤ بالموارد الالزمة لرذا

الم ايير المحاسبية الدولية للقطاع ال اه والتمطير المر ز للموارد
 - 17ب للد التطبي النللاجب للم للايير المحللاس ل ل ل ل ل للبيللة الللدوليللة للقطللاع ال للاه ،ن للذت األمللانللة عمليل ًة للتمطير
المر ز للموارد أريد هرا تيسير التشغي ا ل لل مليات المت لقة أساساً بالمالية والميزانية والمشتريات والموارد
ال ترم المالية  .2020-2019وال يزال نراه

البشل ل ل ل ل ل لرية وت زيز تلك ال مليات .وقد أُدرج اعتماد لرذت البنود
التمطير المر ز للموارد ،الذ ُنّنذ اعتبا اًر من انون الألان /يناير ،2020

نماذج و اصل ل لليات أ رى
31,3

مرحلة التاسل لليس ،وسل للتنل للا

عام  2021و  .2022وت اس الميزانية المقترحة لرذا البند انم اض ل ل لاً نسل ل للبته

الما ة مقارن ًة بالميزانية السابقة.

الباب الفرعي  - 2خدمات المؤتمرات
لجنة المالية،

هناي على نل
 - 18على مدى ال ترتين الماليتين الماضل ل ل لليتين ،هذلت األمانة جرودا بيرمً ،
لترش لليد تكاليف دمات المؤتمرات وإضل ل اي المزيد من الشل ل ا ية على عمليات الميزنة المت لقة هرذت المدمات.

تقسيه ممتلف ماونات هذا البان ال رع إلى عناصرها ال ردية بيية تقديه صورم أوضب
وشملت هذت الجرود
ي
الحد من اس ل ل للتمداه الورع،
لتمداه الترجمة الشل ل ل ل وية عن ُب د ب ض االجتماعات ،و ّ
بش ل ل للان التكاليف ،واس ل ل ل ي
واالس ل ل ل ل ل للت انة بمو ين محليين لدعه المؤتمرات .ورهه ذلك ،واص ل ل ل ل ل لللت تكل ة دمات المؤتمرات ارت اعرا،
الن قات عن ن
افن اع
عام  2019و  .2020وهذت الزيادم
حدها المقرر
مما أدى إلى زيادم بيرم
ّ
عما هو مقرر تُ زى
عام  2019و  ،2020و
جان منرا إلى زيادم عدد االجتماعات الم قودم
جان

آ ر إلى ال وام المبينة أدنات يما يت ل با هند على حدم .وما زالت ال وام الر يسية المسببة لزيادم

التكاليف ه الترجمة الشل ل ل ل ل ل وية (ما يته منرا مباشل ل ل ل ل لرًم مقارن ًة بما يته عن ُب د) ،والترجمة التحريرية للوئا ،
والتكاليف المت لقة بمر المؤتمرات.
الما ة عن ميزانية ال ترم

يادم نسبترا 31,1
 - 19والميزانية المقترحة البالغة  4 042 500دوالر تمأل ز ً
المالية  ،2020-2019وتسل للتند إلى تقدير دقي ُي ترض م ه اسل للتمرار طة االجتماعات على نمطرا الحال
عام  2021و  .2022ويرد يما يل توزيع التكاليف:
(أ)

الطباعة واللوازم  -استنادا إلى التكاليف ال لية؛

إنار هذا البند تو يير
تكاليف متنوعة متعلقة بخدمات المؤتمرات  -تغط التكاليف
(ن)
الم دات السمعية البارية لدعه البث المباشر لجلسات الجمعية والمجلس ،وإجراي التاليحات الالزمة للنره
الس ل للمعية األس ل للاس ل للية

مر ز المؤتمرات

جاماياا ،وتو ير دمات افنترنت المؤقتة المؤمنة ض ل للد المل

الل الدورات السنوية (هواقع طين) ،وتو ير الم دات الالزمة للمترجمين الش ويين؛
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(ج)

دوالر (44,5

سفففففففففر مترجمي األمم المتحدة الشفففففففففويين ُ -يقترذ تو ير
الما ة) إنار هذا البند؛

التكاليف قدرت 259 400

يتبين ،اسلتنادا إلى األرقاه ال لية ل ام 2018
(د)
استئجار مركز المؤتمرات في جامايكا ّ -
و  ،2019أن تكاليف اسل ل ل للتئجار مر ز المؤتمرات جاماياا زادت هنسل ل ل للبة  194,9الما ة عن االعتماد
المماص لل ترم المالية  .2020-2019ومن المره مالحرة أن تكل ة افيجار تشم المبنى قر وال تتنمن

تو ير المدمات المقسدمة إلى المندوبين والمشار إليرا تحت هند التكاليف المتنوعة لمدمات المؤتمرات؛
بمو

(هل)

المسفففففاعدة المؤقتة  -يمان تحقي و ورات هنسل ل للبة 5,1

(و)

اسففتئجار المعدات  -يشللم ذلك اسللتئجار آالت نسللخ تاللوير وناب ات وم دات أ رى

(ز)

النقل المحلي  -اسللت انت األمانة منذ عاه  2019بماللادر ارجية لتو ير دمات النق

الدعه المحليين؛

الما ة من الل االسل ل للت انة

إضا ية من السوع المحلية؛

زيادم
المحل للمترجمين الشل ل ل ل ل ل ل ويين وأعن ل ل ل ل ل للاي هيئات المبراي .وتمأل الميزانية البالغة  13 000دوالر
ً
اض المسل ل ل ل للاعدم المؤقتة وال م افضل ل ل ل للا
التكاليف إنار البان ال رع  ،2ولكنرا زيادم يقاهلرا انم ٌ
الواقع تدهي اًر يرجى منه تو ير التكاليف ،ما أنه ن
يقده ص ل ل ل ل ل للورم
إنار البان ال رع  .1ويش ل ل ل ل ل ل ّلا هذا
ّ
أوضب لرا؛
المجلس الل الجزي األول من
خدمات اإلبالغ  -يرى األمين ال اه ،على نحو ما أيهلح به
(ذ)
ي
دورته الس للادس للة وال شل لرين الم قودم ش للباب /براير  ،2020أنه له ي د من الممان أن ت األمانة هتكاليف
دمات افهالغ (المقدرم بمبلح  130 000دوالر ل اه  )2020بالنرر إلى الزيادم

قترذ وقف تلك المدمات؛
ُي ي
(ب)

المال ل ل ل للرو ات ،ومن ئه

خدمات الترجمة الشففففففففففوية  -اس ل ل ل ل ل للتنادا إلى طة االجتماعات الحالية وعلى اعتبار أن
جلس ل للات المجلس والجمعية ،مع تو ير دمات الترجمة

مترجم األمه المتحدم الشل ل ل ويين س ل ل ُليس ل للت ان هره
الش ل ل ل ل ل ل وية عن ُب د الجتماعات اللجنة القانونية والتقنية ولجنة المالية ،تقسدر التكاليف ال لية لمدمات الترجمة
الش ل ل وية بمبلح  1 565 000دوالر الل ال ترم المالية .ويشل للم هذا المبلح و ورات إضل للا ية نسل للبترا 10

الما ة حال لللت عليرا األمانة من الجرة المقدمة لمدمات الترجمة الش ل ل وية عن ُب د حاليا،Interprefy ،
إنار م اوض ل للاترا م را فهراه عقد مدته ئالئ س ل للنوات .وإذا قررت لجنة المالية التوص ل للية باس ل للتمداه الترجمة
جميع اجتماعات أجرزم السلطة ،سيتسنى تحقي و ورات إضا ية قدرها  195 000دوالر

الش وية عن ُب د
السنة الواحدم ( 390 000دوالر ،أو نسبة 9,6

كما يتبين

20-06985

الجدول 1؛

الما ة من إجمال هذا البند على مدى ال ترم المالية)،
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الجدول 1
مقارنة بين تكاليف الترجمة الشفففوية عن بعد وتكاليف الترجمة الشفففوية التي توفرها األمم المتحدة ،في
عام ( 2021بما في ذلك تكاليف السفر)
(دوالرات الواليات المتحدم)
الترجمة الش ل ل ل ل ل ل ل وية الترجمللة الش ل ل ل ل ل ل ل ويللة الت
تقدمرا األمه المتحدم
عن ب د

البيان
دورات المجلس
دورم الجمعية

شباب /براير وتموز/يوليه ( 10أياه)
تموز/يوليه ( 5أياه)

المجموع

( )

150 000

315 000

165 000

75 000

105 000

30 000

225 000

420 000

195 000

ب

ي ال م المال ة به ممتلف أجرزم السل ل ل لللطة .وقد

والتقنية والمجلس بشل للان مشل للروع نراه االسل للتغالل والمسل للا

ذات الال لللة .وبالنرر إلى أن هذا ال م ما زال

ُس ل لجلت زيادم

الوثائق  -تتا ل ل ل ل تكاليف الوئا

ال رع

الن قات عن الحد المقرر

جارياًُ ،يتوقع حدوئ زيادم محدودم هنسبة 13,7

عاه  2019بسل للب
الما ة

ال ترم المالية 2022-2021؛

حفالت االستقبال ُ -سلجلت تلك الماللرو ات
(ك)
البان ال رع  ،1الذ أصللبب ا ن ي اس انم اضللا نسللبته 55,8
ح الت االسللت بال المقامة الل الدورم السللنوية

زيادم

التكاليف ال لية.

ال م الذ قاه به

من اللجنة القانونية

السللاه تحت هند النلليا ة الرسللمية

الما ة الل ال ترم المالية .وإدراج تكل ة

إنار البان ال رع  2ي تبر إجراي أكألر شل ا ية .وال توجد

ثالثا  -موجز مقترحات الميزانية البرنامجية للفترة المالية 2022-2021
الباب  - 2النفقات البرنامجية
البرنامج 1-2
وضع اإلطار التنظيمي لألنشطة المضطلع بها في المنطقة

التوجه ال اه
 - 20يمأل ت زيز افنار التنريم لألنش ل ل ل للطة المن ل ل ل للطلع هرا المنطقة عملي ًة مس ل ل ل للتمرًم ،وتر ز هذت
ال ملية حالياً على وض للع نراه اس للتغالل الموارد الم دنية المنطقة .و عام  2019و  ،2020واصل ل
المجلس مناقش ل للته الموض ل للوةية لمش ل للروع نراه اس ل للتغالل الموارد الم دنية

المنطقة ،بما

ذلك الش ل للروب

المالية ل قود االس ل ل للتغالل .واض ل ل للطل ت اللجن ُة القانونية والتقنية على س ل ل للبي األولوية باعمال بش ل ل للان الم ايير
والمبادئ التوجيرية المت لقة باالس للتغالل المنطقة .وس للتواصل ل الس لللطة وض ل يلع افنار التنريم لألنش للطة
المنل ل ل للطلع هرا

المنطقة ،بما

ذلك الم ايير والمبادئ التوجيرية ،نوال عاه  2021وحتى عاه .2022

وستدعه األمان ُة عم ي أجرزم السلطة عن نري ال ياه حس
وتقديه المس للاعدم إلى مي نّسل لر األ رقة ال املة هير الرس للمية الت أنش للاها المجلس (انرر )ISBA/26/C/11
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إجراي تن يحات لمشل ل للروع النراه ووضل ل للع مشل ل للروع لم ايير ومبادئ توجيرية

تنرر يه اللجنة القانونية

والتقنية ،ومن الل تنريه المش للاورات الالزمة مع الجرات ص للاحبة الما لللحة .وو قا لل ملية والجدول الزمن

اللذين اقترحترما اللجنة لوضل ل للع هذت الم ايير والمبادئ التوجيرية (انرر  ،ISBA/25/C/19/Add.1المر
والن ل ل ل ل ل للميمتان األولى والألانية) ،و

ض ل ل ل ل ل للوي نتا ج حلقة ال م الم قودم

 15أيار/مايو  2019بشل للان وضل للع م ايير ومبادئ توجيرية لألنشل للطة المن ذم

هريتوريا

ال ترم من  13إلى

المنطقة عالوم على ال م

المتواصل ل المت ل هوض للع الم ايير والمبادئ التوجيرية الت ارتئ أن من الن للرور أن تكون جاهزًم بحلول
موعد اعتماد مشللروع النراه (المرحلة  ،)1سللتوضللع عدم م ايير ومبادئ توجيرية إنار المرحلتين  2و 3
عام  2021و  ،2022تشل ل ل ل ل لم تحديدا الم ايير والمبادئ التوجيرية الت ارتئ أن من الن ل ل ل ل للرور أن

تكون جاهزًم قب تلق أ نلبات للموا قة على طة عم لالس ل ل للتغالل وتلك الت ينبغ أن تكون جاهزًم قب
المنطقة.
هدي أنشطة الت دين التجار

 - 21وبافضا ة إلى ذلك ،ستنطلع األمانة ب دد من األنشطة منرا أنشطة للتوةية ودراسات تُ ّد بشان
ره عند االقتنللاي ،بيية االسللتجابة لإلجرايات الر ي ة المسللتوى الت حددترا
المسللا التقنية وحلقات عم تُن ّ
الجمعية هرد

أهدا

ت زيز افنار التنريم لألنشطة المنطلع هرا

المنطقة.

السلطة
المنطقة لل ترم

 - 22ترد أهدا ُ الس ل ل لللطة المت لقة هت زيز افنار التنريم لألنش ل ل للطة المن ل ل للطلع هرا
التوجه االسل ل للتراتيج  2المنال ل للوص عليه المطة االسل ل للتراتيجية و طة ال م الر ي ة
2023-2019
ّ
المسل ل ل للتوى اللتين اعتمدترما الجمعية الل الدورم المامسل ل ل للة وال ش ل ل ل لرين للسل ل ل لللطة (انرر ISBA/25/A/15
و .)ISBA/25/A/15/Corr.1

افنجازات المتوق ة
- 23
جان

تشم افنجازات المتوق ة ما يل :
(أ)

مواصلة تطوير النراه المت ل باستغالل الموارد الم دنية

األجرزم الممتاة التاب ة للسلطة؛

المنطقة ،هرد

اعتمادت من

وض ل ل للع واعتماد نراه مد وعات وم دالت مد وعات مقانهلة له اس ل ل للتناداً إلى تطور النموذج
(ن)
المال قيد المناقشة المجلس وإلى طر عم المت اقدين؛
(ج)

وضل ل ل ل للع الم ايير والمبادئ التوجيرية المطلوبة ،بما

(د)

إنش ل ل ل ل ل ل للاي البنى التحتيللة افداريللة والتكنولوجيللة الالزمللة لللدعه الت تيش واالمتألللال وافن للاذ

(هل)

وضل ل ل للع م ايير للتقاسل ل ل لله المنال ل ل للف تُسل ل ل للتمده

توزيع ال وا د المالية وهيرها من ال وا د

(و)

مواصلة ال م على ت ي المؤسسة.

لدعه تن يذ افنار التنريم ؛

يما يت ل باألنشطة المنطلع هرا

المنطقة؛

االقتاادية المتاتية من األنشطة الجارية

20-06985

ذلك افرشل ل ل ل للادات التقنية وافدارية

المنطقة؛
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الت نية
 - 24سيجر تن يذ البرنامج  1-2تحت إش ار مات الشؤون القانونية .وستُقده مد ٌ
وضل للع مشل للروع الم ايير والمبادئ التوجيرية وإعداد الد ارسل للات والتحليالت المتما ل لال للة من الل مزيج من
عملية

المبرات الدا لية والمبرات االسللتشللارية .وسللتتنللمن ميزانيات حلقات ال م اعتمادات تنللمن مشللار ة ممألل

ويلزه رصل للد ميزانية للس ل ل ر لحنل للور حلقات ال م واالجتماعات
الدول النامية ،على نحو ما نلبته الجمعية .ي
والمؤتمرات الدولية المتا ل ل لللة بالجوان القانونية والتقنية لإلنار التنريم  .ويلزه تما ل ل لليص ميزانية للطباعة
المارجية لنشل ل للر نواتج حلقات ال م باعتبارها د ارسل ل للات تقنية للسل ل لللطة الدولية لقاع البحار وفحانة أعنل ل للاي
السلللطة علماً هرا .وسللتشللم التكاليف األ رى إنشللاي هنى تحتية للرصللد عن ُب د
وافن اذ ،إض للا ة إلى ميزانية ممال لا للة لترجمة الم ايير الا للادرم عن المجلس والمبادئ التوجيرية الا للادرم
سللياع الت تيش واالمتألال

عن اللجنة القانونية والتقنية.
الجدول 2

البرنامج  :1-2موجز احتياجات الميزانية
(دوالرات الواليات المتحدم)
2021

2022

المجموع

وضع افنار التنريم لألنشطة المنطلع هرا

المنطقة

225 000

75 000

300 000

5 000

5 000

10 000

الس ر

40 000

37 500

77 500

حلقات ال م

80 000

80 000

160 000

350 000

197 500

547 500

المبراي االستشاريون
والطباعة المارجية

الوئا

مجموع البرنامج 1-2

البرنامج 2-2
حماية البيئة البحرية ،بما في ذلك الخطط اإلقليمية لإلدارة البيئية

التوجه ال اه
مارق لتن يذ
 - 25البرنامج ( 2-2الذ يتن ل ل ل ل ل للمن ا ن ما ان ي ر من قب باس ل ل ل ل ل لله البرنامج )7-2
ٌ
مسللؤوليات السلللطة ووالياترا المت لقة بنللمان حماية البيئة البحرية المنطقة ،بما ذلك المطر افقليمية
لإلدارم البيئية .ويتماشللى ذلك مع االلتزاه األسللاس ل الوارد

التداهير الالزمة يما يت ل باألنش ل ل ل للطة المن ذم

المادم  145من االت امية ،الذ يسللتوج

اتماذ

المنطقة لن ل ل ل للمان الحماية ال الة للبيئة البحرية من ا ئار
المطة

النارم الت قد تنشا عن هذت األنشطة .ويتناول البرنامج  2-2أيناً التوجه االستراتيج  3الوارد
االس ل للتراتيجية للس ل لللطة لل ترم  ،2023-2019و اص ل للة يما يت ل بالتقييمات البيئية افقليمية وتقييمات األئر

البيئ والجرود الجارية لوضع طر إقليمية لإلدارم البيئية.
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السلطة
تشم األهدا
(أ)

المحددم للبرنامج  2-2ما يل :

جمع البيانات والم لومات ال لمية ذات الالة وتاني را وتحليلرا من أج افهالغ الدور

عن الحالة البيئية افقليمية ووضع طر إقليمية لإلدارم البيئية؛

(ن)
ض للمان إجراي اس للت راض عال الجودم ين ذ الوقت المناسل ل لبيانات األئر البيئ و قاً
لإلنار التنريم للسلطة ،بما ذلك تيسير إجراي المشاورات هين الجرات صاحبة المالحة عند النرورم؛
(ج)

المنل ل قدما ب ملية وض للع طر إقليمية لإلدارم البيئية

على النحو الذ حددت المجلس ،وال س ل ل ل ل ل لليما
المد الت ال لمية الالزمة؛
(د)

منان إض للا ية ذات أولوية،
المحير الرند  ،وإعداد

ش ل ل ل ل ل للمال هرن المحير الرادئ و

تو ير المد الت ال لمية والتقنية الالزمة لوض للع وتن يذ قواعد الس لللطة وأنرمترا وإجراياترا

ذات الالة بحماية البيئة البحرية ،بما

ذلك الم ايير والمبادئ التوجيرية.

افنجازات المتوق ة
المنان ذات األولوية

 - 27سيتادى البرنامج للحاج ية الملحة إلى وضع طر إقليمية لإلدارم البيئية
الت حددها المجلس ،مس للت يدا ذلك بالجرود القا مة من الل تنريه س لللس لللة من حلقات ال م  ،وس لليا
أينا إجراي تقييمات لألئر البيئ

يما يت ل باألنشطة المنطلع هرا

المنطقة واست راضات لبيانات األئر

المحددم المتوق ة:
البيئ تتسه بالدقة من الناحية ال لمية .وترد يما يل افنجازات
ّ
(أ)

وضل للع طر إقليمية لإلدارم البيئية للمرت ع الشل للمال الواقع

اسل ل ل ل ل للتناداً إلى نتا ج حلقت عم بشل ل ل ل ل للان المطر افقليمية لإلدارم البيئية أجريتا
2020-2019؛

وسل للر المحير األنلس ل ل ،
هذت المنطقة الل ال ترم
وض ل للع

(ن)
تنريه حلقة عم إض ل للا ية ،من المقرر عقدها عاه  ،2021للمنل ل ل قدماً
طة إقليمية لإلدارم البيئية شل ل ل للمال هرن المحير الرادئ ،وحلقت عم أ ريين تُ قدان عام 2021

و  2022وتتناوالن ،على التوال  ،المنل ل قدماً ب ملية وض للع طة إقليمية لإلدارم البيئية
وإعداد تقارير ذات جودم عالية بشان حلقات ال م ؛
(ج)

تو ير الم لوملات ال لميلة ،بملا

المحير الرند

ذللك الم لوملات الجغ ار يلة المالانيلة ،وجم رلا وتحليلرلا

وتا ل ل ل ل ل للني را من الل تقارير التقييمات والبيانات البيئية افقليمية الت تحتو على م لومات جغ ار ية ماانية

بشان شمال هرن المحير الرادئ والمحير الرند  ،على التوال ؛
(د)

تنريه حلقة عم لتجميع أحدئ الم ار والم لومات عن التطورات التكنولوجية وأ نل ل ل ل

البيئي ْين لألنشطة المن ذم
التقنيات المتاحة فجراي تقييمات األئر والمطر ي
بما
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(هل)

إجراي اس ل ل ل للت ارض ل ل ل للات عالية الجودم تته

المنطقة؛

الوقت المناسل ل ل ل ل

لتقييه هيانات األئر البيئ ،

ذلك التوئي الواضب ل مليات التشاور مع الجرات صاحبة المالحة وما تتممض عنه من نتا ج.
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سل لليلزه تو ير تموي ممال للص لتن يذ البرنامج ،وال سل لليما من أج تكليف براي اسل للتشل للاريين بجمع

البيانات ال لمية وتحليلرا وتا ل ل ل ل ل للني را ،وتنريه حلقات ال م المقررم بش ل ل ل ل ل للان المطر افقليمية لإلدارم البيئية
وهيرها من المس ل للا

البيئية ،والمش ل للار ة

الجرات صاحبة المالحة.

ممتلف ال مليات الدولية وافقليمية ذات الا ل لللة ،والتواصل ل ل مع

الجدول 3

البرنامج  :2-2موجز احتياجات الميزانية

(دوالرات الواليات المتحدم)
2021

2022

المجموع

حماية البيئة البحرية ،بما

ذلك المطر افقليمية لإلدارم البيئية

المبراي االستشاريون

160 000

160 000

320 000

الطباعة المارجية

10 000

10 000

20 000

الس ر

60 000

60 000

120 000

حلقات ال م

160 000

80 000

240 000

390 000

310 000

700 000

مجموع البرنامج 2-2

البرنامج 3-2
وحدة إدارة العقود

التوجه ال اه
ال ياه بانشطة

المنطقة

تشا الطبي ة الت اقدية لل القة القا مة هين السلطة والكيانات الراغبة
- 29
ّ
جانباً جوهرياً من جوان النراه القانون المنشللا بموج الجزي الحاد عشللر من االت امية وات اع عاه 1994
المت ل هتن يللذ الجزي الحللاد عش ل ل ل ل ل للر من ات للاميللة األمه المتحللدم لقللانون البحللار المؤر للة  10للانون األول/
ديسل للمبر  .1982و
واس للتغاللرا

ضل للوي ذلك ،تر عملية إدارم ومرامبة عقود اسل للتكشل للا

المس للتقب ،

مما ل ل لال ل للة فدارم ال قود

الموارد الم دنية

المنطقة،

ص للميه مراه الس لللطة .وقد أنش للئت ،بيية التا للد لرذت المرمة الحيوية ،وحدمٌ
انون الألان /يناير  .2017والوحدم ه نقطة االتال ل للال افدارية المر زية هين

المت اقدين واألمانة وبين الدول المز ية واألمانة بشان المسا

المتالة بال قود.

المقدمة للموا قة
 - 30وهد الوحدم هو افش ل ل ل ل ار على الترتيبات الت اقدية ،بما ذلك تجريز الطلبات ّ
على طر ال م ورص ل للد تن يذ طر ال م الت تمت الموا قة عليرا لك الة الو اي بااللتزامات الت اقدية ،من
الل إدارم عمليات افهالغ السل ل ل للنوية والدورية الت يقوه هرا المت اقدون .وتشل ل ل للر الوحدم أينل ل ل للا على تن يذ

هرنامج تدري
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تتدا

السلطة
األهدا

الت اعتمدترا السل ل ل ل لللطة يما يت ل بيدارم ال قود وبرامج التدري

مع عدد من التوجرات االس ل للتراتيجية الواردم

ال ترم 2023-2019

المطة االس ل للتراتيجية و طة ال م الر ي ة المس ل للتوى،

وال سيما التوجرات االستراتيجية  2و  3و  4و  5و  6و .9

- 32

وتشم أهدا
(أ)

من المت اقدين؛
للوئا

(ن)

البرنامج  3-2الل ال ترم المالية  2022-2021ما يل :

ت زيز عمليللة تجريز وإدارم التقللارير الس ل ل ل ل ل للنويللة وتقللارير االس ل ل ل ل ل للت راض الللدور المقللدمللة
مواصل لللة ت زيز مراه تسل للجي ال قود الت تنل للطلع هرا األمانة ،بما

ذلك الح ي ا من

والبيانات والم لومات المقدمة يما يت ل بال قود ونلبات الموا قة على طر ال م ؛
(ج)

االض ل ل ل للطالع با ل ل ل للورم الة و

الوقت المناسل ل ل ل ل

(د)

تسلير النوي على رص التدري

و وا دها.

بمراه األمين ال اه يما يت ل هتقديه

المحددم ،على النحو المبين
المت اقدين هيانات األئر البيئ بشل ل ل للان األنشل ل ل للطة
ّ
الاادرم عن اللجنة القانونية والتقنية؛

التوصل ل ل لليات ذات الال ل ل لللة

افنجازات المتوق ة
- 33
اهتغاي

الل ال ترم المالية ،سل لليولى االهتماه على سل للبي األولوية لت زيز عمليات افهالغ السل للنوية والدورية

الة تن يذ االلتزامات الت اقدية

و وا دها .و يما يل افنجازات المتوق ة

الوقت المناسل ل ل ل ل ل ل

على نحو

ال ترم :2022-2021

ال ،وفهراز أهمية رص التدري

موحدم و طر عم وبرامج
(أ)
إعداد وتوميع أ عقود جديدم ،مع تن للمينرا ش للرونا وأحااما ّ
أنشطة م الة تحدد أهدا ا واضحة ويمان رصدها وإن اذها (انرر )ISBA/23/A/13؛
(ن)

تجريز ئمانية عقود اس ل ل للتكش ل ل للا

و ذلك أ نلبات لتمديدها ،حيألما ينطب ذلك؛

من المقرر أن تنتر ص ل ل للالحيترا الل ترم الس ل ل للنتين،

إجراي اس ل للت راض وتقييه لما ال يق عن  60تقري ار س ل للنويا ،و قا لل مليات المح ّسل ل لنة لتقييه
(ج)
التقارير السللنوية .وإضللا ة إلى ذلك ،تقييه  18اسللت ارضللا دوريا ،بما ذلك عمليات االسللت راض المشللتر ة

المحسنة المت لقة باالست راضات الدورية؛
هين األمين ال اه والمت اقدين ،و قا لل مليات
ّ

لل قود ،من الل براي اسللتشللاريين ،وت ردت و قا للممارسللات ال نلللى

(د)

إعداد سللج نرا

(هل)

تنريه اجتماعين للمت اقدين؛

(و)

الشروع ،بالتنسي مع وحدات أ رى م نية دا

الدولية لنمان افدارم ال الة لل دد المتزايد من ال قود وعمليات افهالغ ذات الالة؛

السلطة،

إجراي است راض أول لت ّبين

مدى اكتمال هيانات األئر البيئ الت يقدمرا المت اقدون بش ل ل ل للان األنش ل ل ل للطة المحددم ،وال ياه عند االقتن ل ل ل للاي
هتنريه مشاورات مع الجرات الم نية صاحبة المالحة؛
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تن يذ هرنامج تدري

(ز)

المت اقدين ،بما

ذلك اس ل ل ل للت راض رص التدري  ،باالش ل ل ل للتراك مع

اللجنة القانونية والتقنية ،وافعالن عن تلك ال رص ومنحرا للمرشحين المؤهلين .وسيته توحيد افهالغ المت ل
تقييه الية البرنامج.

هتجربة المتدربين حتى يتسنى المساعدم

احتياجات الميزانية
- 34

س ل ل لليلزه تو ير تموي مما ل ل للص لتن يذ البرنامج ،وال س ل ل لليما فجراي االس ل ل للت ارض ل ل للات التقنية الالزمة

للطلب ات والتقارير وإجراي االسل ل للت ارضل ل للات الدورية؛ وتنريه مشل ل للاورات مع الجرات صل ل للاحبة المال ل لللحة ،عند

االقتنللاي ،يما يت ل هتقديه هيانات األئر البيئ  .وإضللا ة إلى ذلك ،سللتُسللتمده الميزانية الممالاللة للبرنامج

3-2

تيسير إنشاي سج ال قود الذ

سيته باالست انة بمزيج من المبرات الدا لية والمبرات االستشارية.

وعالوم على ذلك ،سل ل ل لليلزه تو ير تموي لتنريه وحنل ل ل للور اجتماعات المت اقدين السل ل ل للنوية ،وللمشل ل ل للار ة عند

االقتناي

اجتماعات أ رى ذات صلة.

الجدول 4
البرنامج  :3-2موجز احتياجات الميزانية
(هدوالرات الواليات المتحدم)
وحدم إدارم ال قود

2021

2022

المجموع

المبراي االستشاريون

32 000

13 000

45 000

الطباعة المارجية

5 000

5 000

10 000

الس ر

30 000

11 500

41 500

حلقات ال م

19 000

9 100

28 100

86 000

38 600

124 600

مجموع البرنامج 3-2

البرنامج 4-2
إدارة البيانات

التوجه ال اه
التطوير المستمر لقاعدم هيانات السلطة
 - 35سيدعه البرنامج  4-2تن ي يذ استراتيجية إدارم قواعد البيانات و
ي
(الم رو ة باس ل ل لله ” )“DeepDataالت أُنلقت تموز/يوليه  ،2019وس ل ل لليدعه ذلك تحس ل ل للين اص ل ل للياترا
اسل للتجابة لت ليقات الجرات صل للاحبة المال لللحة .ويجر حاليا تطوير قاعدم هيانات ” “DeepDataباسل للتمداه

منرجيللة ” “Agileلتطوير البرامجيللات ،وه تتمحور حول كرم التطوير التكرار الت ت نل ل ل ل ل ل ل

نرللايللة

المطا إلى افسلراع هتجريز اصليات تجل ميمة منلا ة ،وتز ُيد من قدرم األمانة على االسلتجابة للتغيرات.
وس للينال ل التر يز على وض للع وا تبار وإنجاز وحدم الا للور/ال يديو ،ووحدم قوال مس للبر التوص للي والح اررم

وال م  ،ووحللدم البيللانللات البيولوجيللة ،وعلى التحللديألللات التكميليللة المبنيللة على ت ليقللات المس ل ل ل ل ل للت ملين .وهللذا

البرنامج يتماشلى مع المطة االسلتراتيجية للسللطة ،وال سليما التوجه االسلتراتيج  3-4الذ يرد
وإقامة تحال ات وش ل ل لراكات اسل ل للتراتيجية ،حس ل ل ل

االقتنل ل للاي ،مع المنرمات دون افقليمية وافقليمية وال المية

الم نية من أج تبادل البيانات والم لومات بطريقة م توحة وش ل ل ل ا ة وتجن
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أوجه التآزر ،والتوجه االس ل ل ل للتراتيج  9المت ل بالشل ل ل ل ل ا ية وذلك عن نري ض ل ل ل للمان وص ل ل ل للول الجمرور إلى

الم لومات هير السرية.

أهدا
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السلطة
تشم األهدا

المحددم للبرنامج  4-2الل ال ترم المالية  2022-2021ما يل :

(أ)

ت زيز وتحسين توا ر البيانات والم لومات هير السرية وتيسير الحاول عليرا؛

(ن)

تيسير نشر وتحلي البيانات والم لومات على نطاع أوسع؛

تو ير رص هناي القدرات للمت اقدين (هوص ره جرات ن
مقدمة للبيانات) ،وألعناي السلطة
(ج)
ّ
والجرات صللاحبة المالللحة ،وال سلليما الدول النامية ،يما يت ل بالوصللول إلى البيانات المتن ل سمنة قاعدم

هيانات ” “DeepDataواستمدامرا؛
(د)

ت ي ل الشل ل ل ل ل ل ل اركللات ال لميللة والتقنيللة مع هيئللات األمه المتحللدم والريئللات الللدوليللة الم نيللة

(هل)

الت ريف هل ل ل للقاعدم هيانات ” “DeepDataهوص را المستودع الر يس للبيانات والم لومات

يما يت ل هتبادل البيانات هير السرية؛

المت لقة بقاع البحار ال ميقة وما يتا ل ل ل ل ل ل به من أعمدم ما ية ،وبما يمان أن تسل ل ل ل ل للره به للنروض بالم ار

ال المية و ره المسا

المت لقة باعماع البحار.

افنجاز المتوقع
- 37

افنجاز المتوقع هو مواص ل ل ل ل ل لللة تطوير افنار الذ ت تمدت الس ل ل ل ل ل لللطة فدارم البيانات ومنا ل ل ل ل ل للة

” .“DeepDataوبانتراي ال ترم المالية ،سيتمان المت اقدون من استمداه مناة ” “DeepDataب الية ادام
أس ل ل ل ل ل للاس ل ل ل ل ل للية لتقديه وتمزين وتحلي البيانات البيئية والبيانات المت لقة بالموارد

البيانات هير الس ل لرية الت تحت ي هرا السل لللطة متاح ًة بسل للرولة ،و

نطاع واسع.

المنطقة .وينبغ أن تكون

متناول أعنل للاي السل لللطة والجمرور على

 - 38وعلى وجلله التحللديللد ،للين النواتج المتوق للة ه ( :أ) تحللديألللات لمجموعللة هرامجيللات ”“DeepData
لت ديلرا بما يتسل ل مع ت ليقات المس للت نملين؛ (ن) اص للية جديدم لقاعدم هيانات ” “DeepDataاس للتنادا إلى
الطلبللات الواردم من اللجنللة القللانونيللة والتقنيللة؛ (ج) تحلي ل وتوليف للبيللانللات دعم لاً للمطر افقليميللة لإلدارم
عمليللة االس ل ل ل ل ل للت راض الللدور لل قود؛
البيئيللة؛ (د) تقللارير تحتو على هيللانللات ،ت للد لمسل ل ل ل ل ل للاعللدم اللجنللة
(هل ل ل ل ل ل ل لل) تقارير هيانات عن المت اقدين للمس للاعدم

إدارم ال قود؛ (و) دورات تدري

وحلقات عم للمت اقدين

شللا اجتماعات حنللورية وإلكترونية على الس لواي؛ (ز) تقرير

بشللان قاعدم هيانات ” ،“DeepDataتُنره
مج للال البي للان للات مع جر للات مألل ل نر للاه م لوم للات التنوع البيولوج المت لق للة
مرحل عن الشل ل ل ل ل ل ل ارك للات

بالمحيطات ،والمنرمة الريدروه ار ية الدولية ،وأ هيئات علمية أ رى؛ (ذ) إنتاج مواد اتا ل للال ذات ص ل لللة،

ت ّد بالت اون مع الماات والوحدات الم نية دا األمانة؛ (ب) إنجاز تحسل ل ل للينات البنى التحتية اسل ل ل للتناداً إلى
مراج ة دا لية للحسابات؛ ( ) المداومة على تجديد الت ار يص وعقود دمات الدعه.
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احتياجات الميزانية
 - 39سل لليت ين تو ير تموي ممال للص لتن يذ البرنامج ،وال سل لليما لالسل للت انة بمبراي اسل للتشل للاريين من أج
تحديث مجموعة هرامجيات ” “DeepDataو اص ل ل ل للياترا بما يتسل ل ل ل ل مع الت ليقات الواردم من المس ل ل ل للت نملين؛
وتنريه حلقات عم تدريبية مقررم بشان استراتيجية إدارم البيانات؛ والمشار ة

ممتلف االجتماعات الدولية

ذات الالة لتبادل البيانات وتقاسمرا ،مأل االجتماعات الماصة بمشروع قاع البحار ل اه  2030الذ تن ذت

المنرمللة الريللدروه ار يللة الللدوليللة ،واجتمللاعللات نرللاه م لومللات التنوع البيولوج المت لقللة بللالمحيطللات الم قودم

هرعاية اللجنة الدولية الحاومية ل لوه المحيطات التاب ة لمنرمة األمه المتحدم للتربية وال له والألقا ة ،وأنشل للطة

الشل للباة الجغ ار ية الماانية لألمه المتحدم؛ وفش ل لراك مجموعات مسل للت ملين متنوعة من الجرات الت تسل للتمده

”“DeepData؛ وت رد قاعدم هيانات ” “DeepDataودعمرا تشللغيليا بحيث تشللم تمويال مما لاللا القتناي
أو تجديد ت ار يص البرامجيات وإهراه عقود المدمة وتحديث الم دات.

الجدول 5
البرنامج  :4-2موجز احتياجات الميزانية
(هدوالرات الواليات المتحدم)
إدارم البيانات (الموارد والبيئة)

2021

2022

المجموع

المبراي االستشاريون

80 000

80 000

160 000

الطباعة المارجية

5 000

5 000

10 000

الس ر

30 000

30 000

60 000

حلقات ال م

80 000

80 000

160 000

تكنولوجيا الم لومات

30 000

-

30 000

الايانة والدعه

74 000

74 000

148 000

299 000

269 000

568 000

مجموع البرنامج 4-2

البرنامج 5-2
تعزيز وتشجيع البحث العلمي البحري في المنطقة

التوجه ال اه
- 40

المجرى

البرنامج  5-2مما ل ل ل للص لدعه تن يذ الوالية المنونة بالس ل ل ل لللطة يما يت ل بالبحث ال لم البحر
المنطقة بما يتسل ل ل مع المادم  143واألحااه األ رى ذات الا ل لللة الواردم

االت امية .والبرنامج

يتماشل للى مع التوجه االسل للتراتيج  4للمطة االسل للتراتيجية للسل لللطة لل ترم  ،2023-2019وسل للو

ير ز على

تحسين التنسي هين الجرات الم نية صاحبة المالحة ،هوسا منرا مجموعة من األنشطة الت اونية الرامية
إلى زيادم التآزر وت بئة الموارد الكا ية ،ن للال عن زيادم القدرات مجال البحث ال لم البحر  .وس ل ُليي نّسل لر
البرنامج أينل للا تن يذ طة عم السل لللطة بشل للان البحث ال لم البحر (الت سل للتقسده إلى الجمعية دورترا
السادسة وال شرين) للمساهمة ب الية

16/29

عقد األمه المتحدم ل لوه المحيطات من أج التنمية المستدامة.
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أهدا
- 41

السلطة
تشم األهدا

المحددم للبرنامج  5-2ما يل :

تيسل ل للير هرامج نويلة األمد لرصل ل للد المحيطات تُ نى هرصل ل للد البيئة من أج تقييه أ ن ل ل ل
(أ)
للو ا ف افياولوجية األساسية ألعماع المحيطات؛
تنسل ل ل للي ُنرج موحدم للتحديد التال ل ل للني
(ن)
البيولوج على المستويات المحلية وافقليمية؛
(ج)

هين المت اقدين ،مما سل ل ل لليتيب تقييما م ز از للتنوع

تشجيع وضع أدوات لل رض البار للبيانات يست يد منرا أصحان المالحة المت ددون.

افنجازات المتوق ة
- 42

سل ل لليتناول البرنامج  5-2النواتج الر يسل ل للية القال ل لليرم األج المحددم

ال لم البحر  ،وه المطة الت يجر وضل ل را حاليا

طة عم السل ل لللطة للبحث

س للياع المطة االس للتراتيجية مس للاهمة تال ل

تن يللذ عقللد األمه المتحللدم ل لوه المحيطللات من أجل التنميللة المسل ل ل ل ل ل لتللدامللة .وعلى وجلله التحللديللد ،للين النواتج

المتوق ة ه

التال :

ره نويلة األج
إنش للاي ش للباة ت اونية من المؤسل لس للات ال لمية والمت اقدين لدعه تطوير ن ُ

(أ)

لرص ل للد المحيطات ،هوس ل للا

منرا الت اون مع ري اس ل للتراتيجية رص ل للد المحيطات ال ميقة المنبأل عن النراه

ال الم لرص للد المحيطات التابع للجنة الدولية الحاومية ل لوه المحيطات بمنرمة األمه المتحدم للتربية وال له
والألقا ة ،هرد

إيجاد منبر نوي األج للش ل ل لراكات من أج رصل ل للد المحيطات واتماذت مشل ل للروعا تجريبيا

منطقة صدع الريون  -ليبرتون؛
(ن)

دراسة مقارنة بشان المتطلبات المت لقة هبيانات الحالة األصلية والممارسات ال نلى الالزمة

لتماين المت اقدين من إجراي تقييمات ناجحة لألئر البيئ  ،والمتغيرات األسل ل ل ل للاسل ل ل ل للية المت لقة بالمحيطات والتنوع

البيولوج الت يلزه توا ر م لومات عنرا لالضل ل ل للطالع هبرامج عالمية لرصل ل ل للد أعماع المحيطات ،اسل ل ل للتنادا إلى

ما تنجزت اللجنة القانونية والتقنية من عم بشان الم ايير والمبادئ التوجيرية المتالة هبيانات الحالة األصلية؛
(ج)

تشاي مجموعات ألمناي التانيف من أج دعه إنشاي وت رد ماتبات جينومية وماتبات

قا مة على الاور يجر ربطرا هل ل ل ل ل للقاعدم هيانات ” “DeepDataهرد
المنرمات الدولية والوننية الشرياة ذات الالة ،ومع مر ز التدري

تحديد األصنا  ،وذلك بالت اون مع

والبحوئ المشترك هين السلطة والاين.

احتياجات الميزانية
- 43

سل ل لليلزه تو ير تموي ممال ل للص لتن يذ البرنامج ،وال سل ل لليما فعداد الد ارسل ل للة المقارنة المذ ورم أعالت

المت لقة بمتطلبات البيانات والممارسللات ال نلللى وت يين أمناي لجرود التاللنيف والت سل ُلي رد بمرمة إج ار را
إلى براي اس ل ل للتش ل ل للاريين ،ولتنريه حلقة عم بش ل ل للان نراه رص ل ل للد المحيطات الطوي األمد ،والمش ل ل للار ة
االجتماعات الدولية ذات الالة ،وإشراك الجرات صاحبة المالحة.
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الجدول 6
البرنامج  :5-2موجز احتياجات الميزانية
(هدوالرات الواليات المتحدم)
2021

2022

المجموع

ت زيز وتشجيع البحث ال لم البحر

المنطقة

المبراي االستشاريون

80 000

80 000

160 000

الطباعة المارجية

8 000

8 000

16 000

الس ر

30 000

30 000

60 000

حلقات ال م

80 000

80 000

160 000

التدري

-

-

-

198 000

198 000

396 000

مجموع البرنامج 5-2

البرنامج 6-2
أنشطة االتصال والتوعية

التوجه ال اه
- 44

يتمأل التوجه ال اه للبرنامج 6-2
االت امية و

النحو المناللوص عليه

دعه السل ل لللطة

عملرا الرام إلى الو اي بمسل ل للؤولياترا على

تحقي أهدا را االسللتراتيجية ما تحددها المطة االسللتراتيجية و طة

ال م الر ي ة المستوى لل ترم .2023-2019
- 45

وقد أض للا

إنش للاي وحدم االتا للاالت

انون الألان /يناير  2019ميمة بيرم إلى أنش للطة التوةية

حسن الش ا ية
الت تنطلع هرا السلطة .وأدى ذلك إلى الت ريف بشا أ ن هوالية السلطة وبرامجرا ،ما س
وعزز الما للدامية يما يت ل ب ملرا .ووضل ل ت الوحدم أين للا مش للروع اس للتراتيجية لالتا للاالت والتواصل ل مع
الجرات ص للاحبة الما لللحة ترم إلى توض لليب ما تن للطلع به الس لللطة من عمليات وما تتمذت من تداهير من

أج التواص ل ل ل والت اون مع جميع الجرات الم نية صل ل للاحبة المال ل لللحة وإش ل ل لراك تلك الجرات

ال م المنطلع به.

أهدا
- 46

مراح

السلطة
تنقسلله األهدا

الر يسللية للبرنامج  6-2إلى شللقين .وأول هذين الشللقين هو النروض بمرمة السلللطة

عن نري تسلير النوي على أنشطترا وزيادم ماداقيترا وت مي أئرها .وئانيرما هو الة ت ميه الم لومات

ب الية إلى الجرات الر يس ل للية الم نية هرا واس ل للتقاي آراي هذت الجرات .وتلتزه الس ل لللطة ،على النحو المبين
طترا االس ل للتراتيجية ،بن ل للمان الشل ل ل ا ية ونق الم لومات يما يت ل باعمالرا

الوقت المناسل ل ل

وبطريقة

الة من حيث التكل ة ،وه ت م تح يقا لذلك على تيس ل للير الوص ل للول إلى الم لومات هير السل ل لرية وإنش ل للاي

منبر للتواصل ل والتش للاور يس للر الحوار الم توذ والراد

بشان توق ات هذت الجرات.
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البناي هين الجرات ص للاحبة الما لللحة ،بما
و ّ

ذلك
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مراه وحدم االتااالت
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اتا ل للاالت (  )4-و بير لمس ل للاعد ش ل للؤون االتا ل للاالت

تتالف وحدم االتا ل للاالت من أ ا ل للا

( ع )7-مسلؤويلين عن افشل ار

على جميع أنشلطة االتالاالت والتوةية الت تن ذها السللطة ،واالضلطالع

هتلك األنشطة .وبماوص نواتج االتااالت الت تتطل

مرارات تقنية ال يمتلكرا مو ا الوحدم ،مأل إنشاي

المواقع الش للباية والتا للوير بال يديو وافنتاج والتا للميه الرقمييسن ،ت يمد الوحدم عموما إلى االس للت انة بمدمات
استشاريين ارجيين يشتغلون بمجال االتااالت.

- 48

وبالنرر إلى اضل للطرار السل لللطة السل للتمداه جزي بير من الميزانية المما ل لال للة للبرنامج 6-2

عاه  2019دعه دمات االستشاريين الذين استُ ين هره فصدار المنشورات وتن يحرا ،ين إنشاي و ي ة
جديدم لما ل للمه للرس ل للوه/منقب للمطبوعات ( ُ )2-ي تبر تدهي ار ض ل للروريا لتحقي و ورات التكاليف .ومن
المتوقع أن تكون إض للا ة تلك الو ي ة إلى وحدم االتا للاالت عامال أس للاس لليا

مس للاعدم الس لللطة على تلبية

احتياجاترا المتنامية من دمات التا ل ل ل ل ل للميه وتن يب المطبوعات ذات النوةية الجيدم بطريقة أكألر

حيث التكل ة.
- 49

ومن أج تحقي أهدا

الية من

االتا للاالت االس للتراتيجية الت ت تمدها الس لللطة ،س للتن ذ وحدم االتا للاالت

الل ال ترم المالية  2022-2021أنشطة ذات أولوية ترّ ز على ما يل :
(أ)

صاحبة المالحة؛
(ن)

على التن يذ ال ال السل ل للتراتيجية السل ل لللطة لالتال ل للاالت والتواص ل ل ل مع الجرات

افش ل ل ل ار

الترويج والش ل لراكة مع هيرها من المنرمات الدولية وافقليمية الممتال للة من أج الت ريف

هدور الس لللطة وو ا را على النحو المبين

االت امية و

ات اع عاه  ،1994وبمس للاهمترا

تحقي

طة

التنمية المس ل ل ل ل ل للتدامة ل اه  2030وهيرها من األنر ال المية ذات األهمية الماص ل ل ل ل ل للة ل ملرا مأل عقد األمه

المتحدم ل لوه المحيطات من أج التنمية المستدامة؛
(ج)

ت اس رسالترا؛

افش ار

على تطوير وت رد الموقع الشبا للسلطة ومشاريع تشاي الروية الدعا ية الت

(د)

إنتاج محتوى لحس للابات الس لللطة على مواقع التواصل ل االجتماع و الة حن للورها الدا ه

(هل)

افش ل ل ل ل ل ار

على إعداد جميع منشل ل ل ل للورات السل ل ل ل لللطة وتال ل ل ل للميمرا ال اه وعلى إصل ل ل ل للدارها،

(و)

إنتاج مجموعة من المواد المطبوعة وافلكترونية الم دم من أج التوةية بمبادرات السلطة

على شباة افنترنت؛
بما

ذلك التقارير التقنية وموجزات السياسات؛

ومش ل ل ل ل ل للاري را للبحوئ وتنمية القدرات وحلقات ال م والمؤتمرات الت تنرمرا ،وافشل ل ل ل ل ل ل ار

بما يرا النش لرات ،والرسللا

على هذت المواد

اف بارية ،واألوراع الموجزم ،والنماذج الموحدم ،وهيرها من المواد افعالمية الت

تروج للروية الدعا ية للسلطة؛
(ز)

تو ير الدعه الالزه لألمين ال اه والمو ين المشل للار ين

الم نية بالمحيطات.
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افنجاز المتوقع
افنجاز المتوقع لل ترم المالية  2022-2021هو تسل لللير النل للوي على األنشل للطة الت تنل للطلع هرا
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السلطة وزيادم ماداقيترا وت مي أئرها إلى أقاى حد .وستشم مؤشرات افنجاز ما يل :
(أ)

وسا

تحس ل لن الوع ب م السل لللطة وبتائيرها وزيادم ت رمرما من الل أنشل للطة اتا ل لال تته مع

إعاله وننية وإقليمية ودولية؛

تحسل ل لن مس ل للتوى الت ّر على الروية الدعا ية للس ل لللطة من الل هذل جرود االتا ل للاالت
(ن)
ن
المناسبة؛
المنسقة ،واالتساع الترويج للروية المؤسسية ،وزيادم المشار ة والحنور ال اليات
(ج)

الترويج لمرمة الس ل لللطة وعملرا ونتا جرا من الل الت اون مع الجرات الشل ل لرياة ،بس ل للب

(د)

المقدمة إلى الجرات الال ل ل ل للاحبة المال ل ل ل لللحة ونوةية مشل ل ل ل للار ترا
تحس ل ل ل ل لن الم لومات ّ

منرا االست ادم مما تتيحه تلك الجرات من قنوات وشباات و رص لالتاال؛
عم السلطة.

احتياجات الميزانية
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ئمة حاجة إلى موارد ممااة لتقديه الدعه الالزه لتن يذ هرنامج عم وحدم االتااالت وأنشطترا،

وال سلليما يما يت ل هت رد الموقع الشللبا للسلللطة ،وتطوير أدوات ومنتجات لالتاللال االسللتراتيج  ،وأنشلطة

التواص والترويج للروية الدعا ية للسلطة على الا د الونن وافقليم والدول .
الجدول 7
البرنامج  :6-2موجز احتياجات الميزانية
(هدوالرات الواليات المتحدم)
أنشطة االتاال والتوةية

2021

2022

المجموع

المبراي االستشاريون

25 000

25 000

50 000

الطباعة المارجية

17 000

17 000

34 000

الس ر

25 000

20 000

45 000

حلقات ال م

5 000

5 000

10 000

الم دات

14 000

-

14 000

التدري

5 000

5 000

10 000

91 000

72 000

163 000

مجموع البرنامج 6-2
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البرنامج 7-2
الخطط اإلقليمية لإلدارة البيئية
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البرنامج  2-2المت ل بحماية البيئة البحرية.

أُدمج البرنامج 7-2

البرنامج 8-2
تنمية القدرات والتعاون التقني

التوجه ال اه
- 53

دورترللا الراب للة وال شل ل ل ل ل ل لرين ،على المطللة االس ل ل ل ل ل للتراتيجيللة للس ل ل ل ل ل لللطللة لل ترم

وا قللت الجمعيللة،

إلى تماين

توجرات اس ل ل للتراتيجية ترد
( 2023-2019انرر  ،)ISBA/24/A/10وتش ل ل للم المطة تسل ل ل ل ة ّ
السلطة من تحقي األهدا المحددم لرا .ويت ل ائنان من تلك التوجرات هبناي القدرات تحديدا .يرّ ز التوجه
الة ال الية لدى وضللع وتن يذ تداهير هناي القدرات وضللمان تلبية تلك
االسللتراتيج  5على دور السلللطة
ن
احتياجات الدول النامية الت تحسدد من الل عمليات شل ل ا ة تش للارك يرا هذت الدول مش للار ة املة.
التداهير
ويبرز التوجه االس ل ل للتراتيج  6الوالي ية الرامة المنونة بالس ل ل لللطة المتمأللة

مش للار ة متكاملة تماما

المنطقة ،بما

األنش للطة الت تُن ذ

ض ل ل للمان مش ل ل للار ة الدول النامية

ذلك البلدان النامية هير الس للاحلية والدول

المحرومة جغ ار يا والدول الجزرية الا ل ل ل ل ل للغيرم النامية وأق البلدان نموا .ولك تحق الس ل ل ل ل ل لللطة تلك األهدا
االسللتراتيجية ،اعتمدت جم يترا،
المطلون اتماذها وتربر األهدا

صل ل ل لى
ويو ي

دورترا المامسللة وال ش لرين ،طة عم ر ي ة المسللتوى تحدد افجرايات

االس ل للتراتيجية للس ل لللطة ب م ممتلف أجرزترا (انرر .)ISBA/25/A/15

افجراي الر يع المس ل ل للتوى  ‘2’ 2-1-5باتماذ تداهير محددم لتلبية احتياجات هناي القدرات الت

ت رن عنرا الدول النامية،

حين يوص ل ل ل للى

افجراي الر يع المس ل ل ل للتوى  ‘2’ 3-1-5هتحس ل ل ل للين ما تن ذت

السلطة من هرامج وما تتمذت من تداهير يما يت ل هبناي القدرات.

أهدا

السلطة

- 54

سل ل ل ل لليسل ل ل ل للتند محتوى هذا البرنامج الجديد إلى التقييه الذ أجرته األمانة لجميع هرامج ومبادرات هناي

القدرات الت ن ذترا الس لللطة على مر الس للنين ،ن للال عن مناقش للات المش للار ين وما قدموت من توص لليات

حلقة ال م المت لقة هتنمية القدرات وتقييه الموارد واالحتياجات الت نرمترا السل لللطة

من  10إلى  12شباب /براير .2020

ينغسل للتون

ال ترم

 - 55وسيشم البرنامج الجديد سلسل ًة من األنشطة الرامية إلى هناي وتنمية قدرات الدول النامية األعناي
الس ل ل لللطة مجموعة متنوعة من القطاعات .وس ل ل للتنس ذ مبادرات ممتل ة ولكنرا متكاملة لتلبية االحتياجات
المحددم وال س ل لليما هرد

ت زيز مش ل للار ة ال النمات

هرامج البحوئ بش ل للان قاع البحار ال ميقة واالس ل للتجابة

للتحديات واالحتياجات الماصللة الت حددترا الدول الجزرية الاللغيرم النامية وأق البلدان نمواً والبلدان النامية
هير الساحلية.
زيادم

 - 56و إنار البرنامج ،سل للتنره السل لللط ُة حلقت عم إعالميتين ،بالش ل لراكة مع أعنل للا را ،هرد
الوع هواليترا وب ملرا وتحسل ل ل ل للين رمرما من حيث ارتبانرما باهتماه السل ل ل ل لللطات الوننية والريئات افقليمية

بالت دين
20-06985

قاع البحار ال ميقة.
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النامية

وس ل ل للينال ل ل ل
سنة ،هرد

تر يز اص أينل ل ل لاً على رعاية أرب ة من المرنيين أو المريجين الش ل ل للبان من الدول
األمانة.
تماينره من إجراي تدري دا ل

 - 58وس للتنره الس لللطة أينل لاً ،بالشل لراكة مع أعن للا را ومع المنرمات الدولية وافقليمية الممتا للة ،حلقة
عم لمناقشللة يفية التاللد للتحديات الت تواجررا البلدان النامية هير السللاحلية يما يت ل بالتن يذ ال ال
للنراه القانون المناوص عليه

الجزي الحاد عشر من االت امية و

ات اع عاه .1994

افنجاز المتوقع
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يتمأل افنجاز المتوقع لل ترم المالية 2022-2021

الدول النامية األعناي

تلبية احت ياجات هناي القدرات الت تحددها

السلطة ،وتحسين تو ير مبادرات وبرامج هناي القدرات الت تن ذها السلطة.

احتياجات الميزانية
- 60

ئمة حاجة إلى تموي مما ل للص من أج

الة قدرم الس ل لللطة على اعتماد نرج هرنامج إزاي تنمية

القدرات وت زيز المؤس ل لس ل لات .وتشل للم األموال المما ل لال للة للبرنامج  8-2أين ل لاً الدعه الممال للص ألت ان
المدمات االس ل للتش ل للارية ،وتنريه حلقات ال م وتكاليف السل ل ل ر للمش ل للار ة يرا ،وتكاليف إص ل للدار الد ارس ل للات

والتقارير التقنية.
الجدول 8

البرنامج  :8-2موجز احتياجات الميزانية
(هدوالرات الواليات المتحدم)
تنمية القدرات والت اون التقن

2021

2022

المجموع

المبراي االستشاريون

15 000

-

15 000

الطباعة المارجية

14 000

11 500

25 500

الس ر

75 000

60 000

135 000

حلقات ال م

140 000

60 000

200 000

244 000

131 500

375 500
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البرنامج 9-2
الموارد المعدنية وتكنولوجيات التعدين

التوجه ال اه
- 61

يدعه البرنامج  9-2تن ي يذ الجزي الحاد عشل ل للر من االت امية وات اع عاه  ،1994وال سل ل لليما األحااه

المت لقة هتنمية الموارد وتطوير التكنولوجيا والم ار ال لمية الالزمة المتا لللة باألنش للطة المن ذم

المنطقة.

صل ل ل ل ل ل لمه البرنللامج من أج ل م للالج لة المجللالين
وعمالً بللال قرم  5من ال رع  1من ُمري ات للاع عللاه ُ ،1994
قاع البحار
المواضللي يين التاليين( :أ) رصللد واسللت راض االتجاهات والتطورات المتالللة بانشللطة الت دين
ال ميقة ،بما

22/29

ذلك إجراي تحلي منتره ألحوال الس ل ل ل ل ل للوع ال المية للم ادن وألسل ل ل ل ل ل ل ار الم ادن واتجاهاترا
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واحتماالترا؛ (ن) تقييه البيانات المتاحة المتالللة بالتنقي واالسللتكشللا  .ويتماشللى البرنامج أينلاً مع التوجه
االسللتراتيج  ،3-1الذ ُ ل ت بموجبه السلللطة باسللتحدائ نرج شللام وجامع لتنمية الترائ المشللترك لما يه
صل للالب افنسل للانية جم اي ،نرج يوازن هين ر ا ز التنمية المسل للتدامة الألالئ ،وسل لليسل للره ذلك

تحقي أهدا

التنمية المس ل ل ل للتدامة ذات الا ل ل ل لللة هوالية الس ل ل ل لللطة .وس ل ل ل لليدعه البرنامج أينل ل ل ل لاً تن ي يذ التوجه االس ل ل ل للتراتيج 2
وافجراي الر يع المستوى المرتبر به  ،1-5-2و ذلك التوجه االستراتيج  4وافجراي الر يع المستوى المرتبر

به .1-2-4

أهدا
- 62

السلطة
تشم األهدا

المحددم للبرنامج  9-2الل ال ترم المالية  2022-2021ما يل :

ونرج تقييه الموارد
(أ)
تح للدي للث الم للار والم لوم للات ال لمي للة والتقني للة المت لق للة بمنرجي للات ُ
الم دنية والتكنولوجيات ذات الالة بالتنقي عن الموارد الم دنية واستكشا را المنطقة؛
اس ل ل ل ل للت راض وجمع الم لومات عن الحالة الراهنة للتكنولوجيا المتال ل ل ل ل للة بالت دين

(ن)

قاع

البحار والم الجة ال لزية والجوان االقتا للادية المتا لللة باس للتغالل الموارد الم دنية المنطقة ،اس للتناداً إلى
األعمال السل ل ل ل للابقة هذا الال ل ل ل للدد ،بالت اون مع المت اقدين والدول األعنل ل ل ل للاي والجرات األ رى صل ل ل ل للاحبة

المالحة؛

عمليات جمع البيانات الجيولوجية وتال ل للني را وتحليلرا،

(ج)

ك الة الجودم وحسل ل للن التوقيت

(د)

تيس ل ل ل للير مبادرات الت اون والتآزر يما هين المت اقدين بش ل ل ل للان تبادل الم ار والم لومات

حسل ل االقتن للاي ،و ذلك الم لومات المتا لللة هتقييمات الموارد على نحو ما يقدمرا المت اقدون فدراجرا
قاعدم هيانات ” “DeepDataالتاب ة للسلطة (ينس ذ من الل البرنامج )4-2؛
المحدئة المت لقة هتطوير التكنولوجيات المتالة هتقييه الموارد واستغالل الموارد الم دنية
ّ

المنطقة.

افنجازات المتوق ة
- 63

تشم افنجازات المتوق ة للبرنامج ما يل :
(أ)

ذلك إعداد وئا

تنريه حلقة عم مشللتر ة ،بالت اون مع المت اقدين وأصللحان المالللحة الم نيين ،بما

م لومات أسللاسللية وتقارير عن حلقة ال م بشللان ما يل  ‘1’ :تحديث الم ار والم لومات
عن

ونرج تقييه الموارد الم لدنيلة والتكنولوجيلات ذات الال ل ل ل ل ل لللة بلالتنقيل
ال لميلة والتقنيلة المت لقلة بمنرجيلات ُ
قاع البحار
الموارد الم دنية واس للتكش للا را المنطقة؛ ’ ‘2الحالة الراهنة للتكنولوجيات المتا لللة بالت دين
والم الجة ال لزية ،نال عن الجوان
(ن)

االقتاادية المتالة باستغالل الموارد الم دنية

المنطقة؛

إعداد تقرير مرحل عن جمع البيانات الجيولوجية وتاللني را ،و ذلك الم لومات المتالللة

هتقييمات الموارد على نحو ما يقدمرا المت اقدون فدراجرا

قاعدم هيانات ” “DeepDataالتاب ة للس ل ل لللطة،

وإعداد تقرير بش ل ل للان ت ليقات المت اقدين وأعن ل ل للاي اللجنة القانونية والتقنية بش ل ل للان اس ل ل للتمداه البيانات المت لقة

(ينّ ذ باالشل ل ل ل للتراك مع
بالمواص الجيولوجية والموارد الم دنية الت تُسل ل ل ل للتقى من قاعدم هيانات ”ُ “DeepData
البرنامج )4-2؛

20-06985
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إجراي النمذجة الجيولوجية للموارد ،بما يش ل ل ل ل ل للم  ‘1’ :م لومات مس ل ل ل ل ل للتكملة عن النموذج

(ج)

الجيولوج القا ه لرواس ل ل ل ل ال قيدات المت ددم ال لزات منطقة صل ل ل للدع الريون  -ليبرتون ،اسل ل ل للتناداً إلى
الدراسة التقنية رقه  )2010( 6الت أنجزترا السلطة الدولية لقاع البحار؛ ’ ‘2الشروع النمذجة الجيولوجية
لرواس

الكبريتيدات المت ددم ال لزات.

احتياجات الميزانية
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سلليلزه تو ير تموي مماللص لتن يذ البرنامج ،وال سلليما من أج إعداد وئا

المذ ورم أعالت إلى جان

الم لومات األسللاسللية

تقارير أ رى ي دها براي استشاريون عن البيانات الجيولوجية عن نري االست انة

بمبراي اسلتشلاريين ،وتنريه حلقت عم بشلان تقييه الموارد وتكنولوجيات الت دين ،والمشلار ة

الدولية ذات الالة ،والتواص مع الجرات صاحبة المالحة.

االجتماعات

الجدول 9
البرنامج  :9-2موجز احتياجات الميزانية
(هدوالرات الواليات المتحدم)
الموارد الم دنية وتكنولوجيات الت دين

2021

المجموع

2022

المبراي االستشاريون

60 000

60 000

120 000

الطباعة المارجية

5 000

5 000

10 000

الس ر

30 000

30 000

60 000

حلقات ال م

100 000

100 000

200 000

195 000

195 000

390 000
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رابعا  -المؤسسة
الباب  :3المؤسسة
هناي على نل
- 65
الل الجزي األول من الدورم السل للادسل للة وال ش ل لرين ،نررت اللجنة القانونية والتقنيةً ،
المجلس ،التوصيات والنتا ج المنبألقة عن دراسة تت ل بمسا ت ي المؤسسة( .)1وأشارت اللجنة إلى أن
ات اع عاه  ،1994الذ اعتمد ”نرجاً تطورياً“ ،ينص على ت ي المؤسل ل لس ل للة من الل نرج تدريج يس ل للتند
مرحلة من المراح  .وعالوم على ذلك ،ينص ات اع عاه 1994
إلى االحتياجات الو يفية للمؤسل ل لس ل للة

على أنه ،قب هدي المؤسل ل لس ل للة عملرا على نحو مس ل للتق  ،ينبغ ت يين مدير عاه مؤقت من مو
على مراه محددم مدرجة

ُيكلف بافشل ار
تقريرها المقده إلى المجلس ( ،)ISBA/26/C/12بان ينرر المجلس

الس ل لللطة

ال رع  )1( 2من مر ات اع عاه  .1994وأوصللت اللجنة،
أن يطل

إلى الجمعية ال امة ،رهنا

_________________

( )1انررEdwin Egede, Mati Pal and Eden Charles, “A study related to issues on the operationalization :
of the Enterprise: legal, technical and financial implications for the International Seabed Authority and
for States parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea”, Technical Report 1/2019
).(International Seabed Authority, 2019
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األمين ال اه يمن
هتوا ر التموي الالزه ،أن تنش ل ل ل للم منال ل ل ل ل المدير ال اه المؤقت إنار األمانة وأن ي نّين
ُ
يشغ هذا المنا لإلش ار على المراه المحددم المدرجة ال رع  )1( 2من مر ات اع عاه .1994
- 66

ودون المسل للاق با قرار يتمذت المجلس أو الجمعية يما يت ل بالتوصل لليات المذ ورم أعالت ،أعدت

األمانة تقديرات إرش للادية لتكاليف إنش للاي المؤسل لس للة وحدم ش للبه مس للتقلة دا

األمانة .وهذت التكاليف ترد

جدول احتياجات الميزانية هين قوسين م قو ين (انرر المر ) ،ولكنرا هير محسوبة
هذت المرحلة.

مجاميع المارو ات

الجدول 10
الباب  :3موجز احتياجات الميزانية
(دوالرات الواليات المتحدم)
هند الميزانية
البان 3

المقترذ ل اه 2021

المؤسسة
 1مد( 1-مدير عاه مؤقت)

219 500

219 500

439 000

ع (مساعد إدار )

26 000

26 000

52 000

30 000

30 000

60 000

1

الس ر

البنى التحتي ل ل للة لتكنولوجي ل ل للا االتا ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاالت
والم لومات ،وحيز الماات والتكاليف األ رى
6 500
ذات الالة
تكاليف الدعه هير المباشرم
( 13الما ة)
مجموع الباب 3

20-06985

المقترذ ل اه 2022

مجموع ال ترم 2022-2021

6 500

13 000

36 660

36 660

73 320

318 660

318 660

637 320
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ISBA/26/A/5
ISBA/26/C/18

المرفق
االحتياجات المقترحة لميزانية السفففففففففلطة الدولية لقاع البحار للفترة من  1كانون الثاني/
يناير  2021إلى  31كانون األول/ديسمبر 2022
(هدوالرات الواليات المتحدم)
ال رع
هند الميزانية
الباب 1

النفقات اإلدارية ونفقات خدمات المؤتمرات

الباب الفرعي 1

النفقات اإلدارية لألمانة

6 816 881 12 153 310

6 815 381

13 632 262

12,2 1 478 952

الو ا ف الألاهتة

7 100 462

3 640 000

3 700 000

7 340 000

239 538

3,4

المساعدم المؤقتة ال امة

70 824

40 000

41 000

81 000

10 176

14,4

ال م افضا

57 128

18 000

18 000

36 000

)(21 128

)(37,0

المبراي االستشاريون (ن قات هير هرنامجية)

30 000

20 000

20 000

40 000

10 000

33,3

التكاليف ال امة للمو ين

2 629 362

1 810 000

1 850 000

3 660 000

39,2 1 030 638

التدري
الس ر

مراه رسمية (ن قات هير هرنامجية)

106 000

65 000

65 000

130 000

24 000

22,6

225 742

135 224

135 224

270 448

44 706

19,8

المؤتمر الحاوم الدول الم ن هوضل ل ل ل للع صل ل ل ل للك
ن
إنار االت امية بش ل ل ل ل ل للان ح ي التنوع
ملزه قانونا
المنل ل للان الواق ل ل للة ل ل للارج
البيولوج البحر
نط ل للاع الواليل للة الونني ل للة واسل ل ل ل ل ل للتغاللل لله على نحو
مستداه/المؤتمر الم ن بالمحيطات ()2020

60 000

-

-

-

)(60 000

)(100,0

االتااالت

156 658

88 000

90 000

178 000

21 342

13,6

142 800

74 000

74 000

148 000

5 200

3,6

الطباعة المارجية (ن قات هير هرنامجية هنسل ل ل ل ل ل للبة
الما ة)
20

23 252

10 000

10 000

20 000

)(3 252

)(14,0

اللوازه والمواد

96 898

60 000

65 000

125 000

28 102

29,0

النيا ة الرسمية

31 662

7 000

7 000

14 000

)(17 662

)(55,8

تكنولوجيا الم لومات

69 938

50 000

53 000

103 000

33 062

47,3

اقتناي الم دات واألئائ وهيرها

176 000

165 000

65 000

230 000

54 000

30,7

إعادم تاميه الموقع الشبا للسلطة

75 000

-

-

-

)(75 000

)(100,0

استئجار وصيانة الم دات واألئائ

34 814

21 157

21 157

42 314

7 500

21,5

الموحد
نراه األمه المتحدم
ّ

116 634

95 000

90 000

185 000

68 366

58,6

دمات وتكاليف متنوعة

91 573

90 000

95 000

185 000

93 427

102,0

رسوه مراج ة الحسابات

34 440

18 500

19 000

37 500

3 060

8,9

إدارم المبان

744 123

375 000

377 000

752 000

7 877

1,1

الم ايير المحاس ل للبية الدولية للقطاع ال اه/التمطير
المر ز للموارد

80 000

35 000

20 000

55 000

)(25 000

)(31,3

كت
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الم تم ل ل للد لل ترم اللملقلتلرذ لل ل ل للاه اللملقلتلرذ لل ل ل للاه مل لجل لم للوع الل ل ل لتل لرم
2022-2021
2022
2021 2020-2019

المبلح

ال للنس ل ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل للة
المئوية

الماتبة ولوازمرا

20-06985

ISBA/26/A/5
ISBA/26/C/18

ال رع
الم تم ل ل للد لل ترم اللملقلتلرذ لل ل ل للاه اللملقلتلرذ لل ل ل للاه مل لجل لم للوع الل ل ل لتل لرم
2022-2021
2022
2021 2020-2019

هند الميزانية
الباب الفرعي 2

خدمات المؤتمرات

3 084 000

2 213 500

1 829 000

4 042 500

958 500

31,1

18 800

-

-

-

-

-

الطباعة واللوازه

1 000

1 000,00

1 000

2 000

1 000

100,0

تكاليف متنوعة لمدمات المؤتمرات

94 000

110 000

110 000

220 000

126 000

134,0

س ر مترجم األمه المتحدم الش ويين

582 400

160 000

163 000

323 000

)(259 400

)(44,5

استئجار مر ز المؤتمرات

106 800

155 000

160 000

315 000

208 200

194,9

المساعدم المؤقتة (للجلسات)

105 400

50 000

50 000

100 000

)(5 400

)(5,1

استئجار الم دات

6 000

30 000

30 500

60 500

54 500

908,3

النق المحل

5 600

6 500

6 500

13 000

7 400

132,1

910 000

780 000

785 000

1 565 000

655 000

72,0

الوئا

1 231 400

900 000

500 000

1 400 000

168 600

13,7

ح الت االست بال

22 600

21 000

23 000

44 000

21 400

94,7

8 644 381

17 674 762

16,0 2 437 452

مرتبات مو

األمه المتحدم

دمات الترجمة الش وية

مجموع الباب 1

9 030 381 15 237 310

الباب 2

النفقات البرنامجية

البرنامج 1-2

وضفففع اإلطار التنظيمي لألنشفففطة المضفففطلع بها
في المنطقة
المبراي االستشاريون

300 000

225 000

75 000

300 000

-

0,0

15 000

5 000

5 000

10 000

)(5 000

)(33,3

الس ر

50 000

40 000

37 500

77 500

27 500

55,0

حلقات ال م

375 000

80 000

80 000

160 000

)(215 000

)(57,3

مجموع البرنامج 1-2

740 000

350 000

197 500

547 500

)(192 500

)(26,0

الوئا

البرنامج 2-2

البرنامج 3-2

20-06985

المبلح

ال للنس ل ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل للة
المئوية

والطباعة المارجية

حمفففايفففة البيئفففة البحريفففة ،بمفففا في ذلفففك الخطط
اإلقليمية لإلدارة البيئية
المبراي االستشاريون

240 000

160 000

160 000

320 000

80 000

33,3

الطباعة المارجية

20 000

10 000

10 000

20 000

-

0,0

الس ر

24 000

60 000

60 000

120 000

96 000

400,0

حلقات ال م

126 000

160 000

80 000

240 000

114 000

90,5

مجموع البرنامج 2-2

410 000

390 000

310 000

700 000

290 000

70,7

وحدة إدارة العقود
المبراي االستشاريون

20 500

32 000

13 000

45 000

24 500

119,5

الطباعة المارجية

10 000

5 000

5 000

10 000

-

0,0

الس ر

32 000

30 000

11 500

41 500

9 500

29,7

حلقات ال م

80 000

19 000

9 100

28 100

)(51 900

)(64,9

المجموع ،البرنامج 3-2

142 500

86 000

38 600

124 600

)(17 900

)(12,6
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ISBA/26/A/5
ISBA/26/C/18

ال رع
هند الميزانية
البرنامج 4-2

البرنامج 5-2

البرنامج 6-2

البرنامج 7-2
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الم تم ل ل للد لل ترم اللملقلتلرذ لل ل ل للاه اللملقلتلرذ لل ل ل للاه مل لجل لم للوع الل ل ل لتل لرم
2022-2021
2022
2021 2020-2019

المبلح

ال للنس ل ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل للة
المئوية

إدارة البيانات (الموارد والبيئة)
المبراي االستشاريون

140 000

80 000

80 000

160 000

20 000

الطباعة المارجية

-

5 000

5 000

10 000

10 000

الس ر

-

30 000

30 000

60 000

60 000

حلقات ال م

150 000

80 000

80 000

160 000

10 000

تكنولوجيا الم لومات

-

30 000

-

30 000

30 000

الايانة والدعه

83 000

74 000

74 000

148 000

65 000

78,3

مجموع البرنامج 4-2

373 000

299 000

269 000

568 000

195 000

52,3

14,3

6,7

تعزيز وتشففففففففففجيع البحفففففث العلمي البحري في
المنطقة
المبراي االستشاريون

80 435

80 000

80 000

160 000

79 565

98,9

الطباعة المارجية

50 450

8 000

8 000

16 000

)(34 450

)(68,3

الس ر

76 505

30 000

30 000

60 000

)(16 505

)(21,6

حلقات ال م

116 650

80 000

80 000

160 000

43 350

37,2

التدري

100 000

-

-

-

)(100 000

)(100,0

مجموع البرنامج 5-2

424 040

198 000

198 000

396 000

)(28 040

)(6,6

أنشطة االتصال والتوعية
المبراي االستشاريون

60 000

25 000

25 000

50 000

)(10 000

)(16,7

الطباعة المارجية

59 000

17 000

17 000

34 000

)(25 000

)(42,4

الس ر

30 000

25 000

20 000

45 000

15 000

50,0

حلقات ال م

90 000

5 000

5 000

10 000

)(80 000

)(88,9

الم دات

-

14 000

-

14 000

14 000

التدري

-

5 000

5 000

10 000

10 000

مجموع البرنامج 6-2

239 000

91 000

72 000

163 000

)(76 000

)(31,8

الخطط اإلقليمية لإلدارة البيئية
المبراي االستشاريون

150 000

-

-

-

)(150 000

)(100,0

الطباعة المارجية

60 000

-

-

-

)(60 000

)(100,0

الس ر

60 000

-

-

-

)(60 000

)(100,0

حلقات ال م

400 000

-

-

-

)(400 000

)(100,0

مجموع البرنامج 7-2

670 000

-

-

-

)(670 000

)(100,0

20-06985

ISBA/26/A/5
ISBA/26/C/18

ال رع
الم تم ل ل للد لل ترم اللملقلتلرذ لل ل ل للاه اللملقلتلرذ لل ل ل للاه مل لجل لم للوع الل ل ل لتل لرم
2022-2021
2022
2021 2020-2019

هند الميزانية
البرنامج 8-2

البرنامج 9-2

المبلح

تنمية القدرات والتعاون التقني
المبراي االستشاريون

-

15 000

-

15 000

-

الطباعة المارجية

-

14 000

11 500

25 500

-

الس ر

-

75 000

60 000

135 000

-

حلقات ال م

-

140 000

60 000

200 000

-

مجموع البرنامج 8-2

-

244 000

131 500

375 500

-

الموارد المعدنية وتكنولوجيات التعدين
المبراي االستشاريون

-

60 000

60 000

120 000

-

الطباعة المارجية

-

5 000

5 000

10 000

-

الس ر

-

30 000

30 000

60 000

-

حلقات ال م

-

100 000

100 000

200 000

-

مجموع البرنامج 9-2

-

195 000

195 000

390 000

-

مجموع الباب  2النفقات البرنامجية

2 998 540

1 853 000

1 411 600

3 264 600

266 060

مجموع النفقات اإلدارية ونفقات خدمات المؤتمرات والنفقات البرنامجية

20 939 362 10 055 981 10 883 381 18 235 850

الباب 3

14,8 2 703 512

 1مد( 1-مدير عاه مؤقت)

-

219 500

219 500

439 000

-

ع (مساعد إدار )

-

26 000

26 000

52 000

-

الس ر

-

30 000

30 000

60 000

-

البنى التحتية لتكنولوجيا الم لومات واالتال ل للاالت،
وحيز الماات والتكاليف األ رى

-

6 500

6 500

13 000

-

-

36 660

36 660

73 320

-

-

318 660

318 660

637 320

-

تكاليف الدعه هير المباشرم (13
مجموع الباب 3

20-06985

8,9

المؤسسة

1

ممتاران:

ال للنس ل ل ل ل ل ل ل ل لب ل ل للة
المئوية

الما ة)

ع = ئة المدمات ال امة؛ المؤتمر الم ن بالمحيطات = مؤتمر األمه المتحدم لدعه تن يذ الرد

والموارد البحرية واستمدامرا على نحو مستداه لتحقي التنمية المستدامة.

 14من أهدا

التنمية المسل ل ل ل ل ل للتدامة :ح ي المحيطات والبحار
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