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ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار

الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة المالية 2024-2023
تقرير األمين العام

أوال  -مقدمة
يحدد هذا التقرير احتياجات الميزانية المقترحة للسل لللطة لل ترم المالية  .2024-2023وتُعرض الميزانية
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بص لليغة منقحة تماً لليقا مر تقرير األمين العام عن تموي الس لللطة ال المس للتقب  ،وهو تقرير ُقدم إلى لجنة المالية

ال عام  .)1(2021والغرض من صليغة الميزانية المنقحة هو تعزيز الشل ايية من اللل ال صل بين الن قات على

الجوانب المختل ة من عم الس ل ل لللطة وتحديدها بش ل ل لل .وا ل ل ل  .كما قدم األمين العام ،ال ذلك التقرير ،توقعات
إرً ل ل للادية للميزانية حتى نماية عام  ،2030على أس ل ل للاي س ل ل لليناريوهات يم.ن توقعما بش ل ل لل .معقول .وتتماًل ل ل للى

الميزانيلة المقترحلة الحلاليلة مر تللك التوقعلات .ويلحظ كلذللك أن الجمعيلة ،ال مقررهلا  ISBA/26/A/33المؤرخ

 14كلانون األول/ديس ل ل ل ل ل للمبر  ،2021أحلاتلت علملا بلا الار الملاليلة والمتعلقلة بلالميزانيلة المرتبطلة بلالتطور المتوقر
للسل ل لللطة ال السل ل للنوات الخمس إلى العشل ل للر القادمة ،وبالحاجة لضل ل للمان تزويدها بالقدرات والموارد اللزمة للواا

بالتزاماتما بموجب ات اقية األمم المتحدم لقانون البحار وات اق عام  1994المتعلق بتن يذ الجز الحادي عشللر من

ات اقية األمم المتحدم لقانون البحار المؤرالة  10كانون األول/ديسمبر .1982
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أما المبادئ التوجيمية المسللتخدمة ال إعداد مقترحات الميزانية امل :الشل ايية وتطبيق النمج التطوري

-3

إلى أدنى حلد مم.ن،

على النحو المنصوص عليه ال ات اق عام  1994والنمو الحقيقل الص ري

()2

ال المصاريف اإلدارية.

وعمل بلات لاق علام  ،1994وبغيلة تقليل التللاليف التل تتحململا اللدول األت ار

يجب أن تلون جمير األجمزم والميئات ال رعية التل سل ل ل ل للتُنش ل ل ل ل ل بموجب االت اقية وات اق عام  1994اعالة من

حيل التلل لة .ويجلب أن ينطبق هلذا المبلدأ أيض ل ل ل ل ل ل لاق على وتيرم االجتملاعلات وملدتملا وجلدولتملا( .)3علوم على
ذلك ،يجب أن يس ل للتند إنش ل للا وتش ل للغي األجمزم والميئات ال رعية التابعة للس ل لللطة إلى نمج تطوري ،مر مراعام

عنصل لرين حاس للمين :أوالق ،إلي .اإلدارم المتوالى ال االت اقية وات اق عام  1994اانياق ،االحتياجات الوظيفية
لألجمزم والميئات المعنية حتى تتم.ن من اال ل ل ل للطلع بمسل ل ل للؤولياتما ال مختلش مراح تطور األنشل ل ل للطة ال
المنطقة(.)4

-4

وييم للا يتعلق ب للال ترم الم للالي للة  ،2024-2023ق للدر األمين الع للام احتي للاج للات ميزاني للة الس ل ل ل ل ل لللط للة بمبل

 23 047 301من الدوال ارت ،ومن أصل هذا المبل  ،تشلل .المصللرواات اإلدارية لألمانة ما نسللبته  63ال المائة
(مما يعتبر تخفيضلقا آالر من نسلبة  68ال المائة ال ال ترم المالية  .)2022-2021ولتحسلين الشل ايية والمسلا لة،
ُتعرض بصل ل ل للورم ت صل ل ل لليلية ال الباب  4من الميزانية التلاليف المرتبطة بوحدم

ل ل ل للمان االمتاال واإلدارم التن يمية،

والتل تخضلر السلترداد التلاليف من المتعاقدين .وترد التلاليف المرتبطة بإنشلا منصلب مدير عام مؤقت للمؤسلسلة

ال البللاب  5من الميزانيللة .وت مر تلللاليف المؤتمرات وميزانيللة البرامج ال البللابين  2و  3على التوالل .وال حين

أنه تم اتباع نمج النمو الحقيقل الص ل ل ل ري ال إعداد ميزانية البرامج ،اإن هناك زيادم كبيرم نس ل ل للبتما  14,5ال المائة
ال تلاليف المؤتمرات.

تحديد التغييرات الرئيس ل ل ل ل للية المقترحة ومقارنتما بالميزانية المعتمدم لل ترم
ويجري ييما يلل من س ل ل ل ل للرد
-5
ُ
المالية .2022-2021

ثانيًا  -النفقات اإلدارية لألمانة (الباب )1
-6

مر مراعام

تس ل للتند الميزانية المقترحة للن قات اإلدارية لألمانة إلى تحلي التلاليف ال علية لل ترم ،2021-2020

ل ل ل ل ل للغل التض ل ل ل ل ل للخم المحلل البالغة نس ل ل ل ل ل للبته  7,9ال المائة ،إلى جانب األرقام المتوقعة لتلاليف

الموظ ين الاابتة اسل للتناداق إلى تقديرات لجنة الخدمة المدنية الدولية .وتُ مر عدم بنود ال الميزانية تخفيضل للات
كبيرم بس ل ل للبب تحس ل ل للين اإلدارم وزيادم الل ا م .وباس ل ل للتانا اإل ل ل للااة المقترحة لال( وظائش جديدم (3- 1
و  2من ائلة الخلدملات العلاملة) مو ل ل ل ل ل ل لحلة أدنلا  ،تع.س الميزانيلة اإلداريلة نمواق حقيقيلاق صل ل ل ل ل ل ل ريلاق .وترد أدنلا
ت سيرات إ ايية لل روق المامة.

__________
( )2ال يشل ل ل للير النمو الحقيقل الصل ل ل ل ري إلى أي زيادم ال البرامج أو األنشل ل ل للطة وللنه يسل ل ل للم بإعادم تقدير التلاليف لتعدي مبل الميزانية
لمراعام تغييرات من قبي التضخم وتقلبات أسعار الصر والتلاليف المحددم الارجياق (ما جدول المرتبات).

( )3ات اق عام  ،1994المراق ،ال رع  ،1ال قرم .2
( )4ان ر ات اق عام  ،1994المراق ،ال رع  ،1ال قرم .3
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ألف  -الوظائف الثابتة
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ال بلد من أن تلون األملانلة قلادرم على االعتملاد على قوى علامللة متعلددم المملارات واالم.لانلات وقلادرم

على التنق والعم عبر تخص ل لصل للات مختل ة للتم.ن من الواا بالواليات المعقدم والمترابطة للسل لللطة بصل للورم
تتس ل للم بالل ا م وبال عالية من حي التلل ة .ولدى األمانة حالياق  48وظي ة اابتة .وُيقترح إنش ل للا ال( وظائش
جديدم .وتما هذ الوظائش تسل ل ل ل ل ل للوية لوظائش مؤقتة موجودم بال ع  .ويبل األار اإلجمالل للوظائش الجديدم
ال بند الميزانية هذا حوالل  115 000دوالر (زيادم بنس ل للبة  1,5ال المائة ال بند الميزانية) .ويع.س رص ل لليد
تللك الزيلادم تللاليف المرتبلات المتوقعلة اللل ال ترم الملاليلة واقلا لجلداول المرتبلات الحلاليلة للموظ ين المعينين

محليللا والموظ ين ال ال ئللة ال نيللة وال ئللات العليللا .كمللا يع.س بنللد الميزاني لة أار زيللادم كبيرم ترأت ال معللدل

تسوية مقر العم المطبق ال كينغستون اعتبا اقر من آذار/ماري ( 2021من  43إلى  52ال المائة).
-8

والوظائش الجديدم المقترحة هل كما يلل:
(أ)

موظف إدارة برامج لتنميةة القةدرات (ف - )3-وهل وظي للة ال الم.تللب التن يللذي لألمين

العام .وتمول حالياق على أس ل للاي مؤقت من أموال المشل ل لارير (حتى كانون األول/ديس ل للمبر  .)2022وال وقت
كتلابلة هلذا التقرير ،كلان اانلان اقل من الموظ ين يلدعملان تن يلذ النمج البرنلامجل لتنميلة القلدرات ال السل ل ل ل ل ل لللطلة
على النحو الذي اعتمدته الجمعية( .)5أحدهما منس ل للق لش ل للؤون التدريب (  )2-م.لش حصل ل لريا بإدارم برنامج
تدريب المتعاقدين ( 31عقد اسل ل ل للتلشل ل ل للا

تما ما متوسل ل ل للطه  200من مقاعد التدريب ال ك اترم سل ل ل للنتين).

والاانل هو موظش أقدم للسل ل للياسل ل للات (  )5-يقود وحدم تنمية القدرات داال األمانة ويعم أيضل ل لاق كمسل ل للاعد
الاص لألمين العام .ولذلك ،اإن الوظي ة الجديدم ل ل ل للرورية للمسل ل ل للاهمة ال و ل ل ل للر م اإليم جمير المشل ل ل للارير

والمبلادرات األالرى التل تن لذهلا األملانلة ،وال تصل ل ل ل ل ل للميمملا وتن يلذهلا ورصل ل ل ل ل ل للدهلا (مال مركز التلدريلب والبحل

المشل للترك للسل لللطة ال الصل للين ،ومبادرم الغور السل للحيق للنمو األزرق ،ومشل للروع موارد قاع البحار العميقة ال

أاريقيا ،ومش ل ل ل ل ل للروع بح

المرأم ال أعماق البحار ،والمش ل ل ل ل ل للارير المقترحة لدول المحيل المندي ومنطقة البحر

اللاريبل ،وحلقات العم اإلعلمية ،والتدريب الدااللل) ،من أج تلبية االحتياجات التل حددتما الدول النامية
األعضا ال السلطة
(ب)

مسةةةةةةةةةاعةد لشةةةةةةة ة ون الميزانيةة (ع - )6-وهل وظي لة ال وحلدم الميزانيلة التلابعلة لم.تلب

الخدمات اإلدارية ويش ل للغلما حاليا موظش على أس ل للاي مؤقت .ويعم ال وحدم الميزانية دائماق موظ ان اانان:
أحدهملا برتبلة  4-وا الر برتبلةع .6-غير أن هنلاك زيادم ال عب عمل الوحدم ومسل ل ل ل ل ل للؤوليلاتما بسل ل ل ل ل ل لبلب
التطور المسلتمر والمنت م ال تعقيد إدارم الميزانية .وسلي.ون ًلاغ الوظي ة مسلؤوال عن المسلاعدم ال تسلجي

المس للاهمات وااللتزامات والن قات واإليرادات ،وعن ك الة اس للترداد التلاليف بدقة وال الوقت المناس للب ،وتوزير

اإليرادات المت تية من مختلش أبواب الميزانية .وس لليس للاعد ً للاغ الوظي ة ال إعداد لوحات متابعة مختل ة تع.س
الوظائش المالية والمتعلقة بالميزانية ،كما سل ل ل ل ل ليسل ل ل ل ل للاعد مديري البرامج ال اإلبلع عن المشل ل ل ل ل للارير ،بما ال ذلك
تلك التل تتطلب أمواالق من الارج الميزانية
(ج)

مساعد لش ون الموارد البشرية (ع - )6-تت لش وحدم الموارد البشرية ،ال عام ،2022

من موظش للموارد البشل لرية (  )4-وموظش معاون للموارد البشل لرية (  .)2-وقد نق األمين العام الوظي ة

 2-ال نيسل ل للان/أبري  2022عند تقاعد ًل ل للاغ الوظي ة السل ل للابق .ولذلك ُيقترح اسل ل للتبدال الوظي ة بموظش

__________

( )5ان ر .ISBA/26/A/18
22-05653
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وتنل برتبة ع ،6-مما يما واورات كبيرم ال التلاليف من حي

التوظيف الدولل .وسيساعد ًاغ الوظي ة

الم ديرين وس لليقدم المش للورم بشل ل ن المرتبات والمزايا ذات الص لللة ،واس للتحقاقات السل ل ر والت مين الطبل ،وس لليقوم

بالمعاملت اإلدارية المتعلقة بالموارد البش ل ل ل ل لرية ،وبإعداد مجموعة متنوعة من التقارير والم ارسل ل ل ل لللت والواائق

بش ن المسائ المتعلقة بالموارد البشرية.

باء  -التكاليف العامة للموظفين
-9

تمال التللاليف العلاملة للموظ ين تقلديرات إجملالل اإلن لاق على اسل ل ل ل ل ل للتحقلاقلات الموظ ين ،مال منحلة

التعليم وإعانة اإليجار والس ل ل ل ل ل ل ر ال إجازم زيارم الوتن والس ل ل ل ل ل ل ر عند التعيين وإنما الخدمة وإعانات الت مين.

وليس لدى السل ل لللطة سل ل لليطرم كاملة على تلك التلاليف ،امل تسل ل للتند إلى حزمة البدالت والمزايا التل تصل ل للدرها
لجنة الخدمة المدنية الدولية .والزيادم ال هذا البند من الميزانية ناتجة عن زيادم ال جداول المرتبات وتسويات

مقر العم وال تبدل الموظ ين العادي (التعيينات وانتما الخدمة).

جيم  -المكتبة
- 10

ُال ضل للت تلاليف الم.تبة لل ترم المالية  2022-2021من مبل  148 000دوالر (مقترح) إلى مبل

 105 000دوالر (موااق عليله) ،مملا تسل ل ل ل ل ل لبلب ال علام  2021ال تجلاوز كبير ال التللاليف .ويمال المبل

المقترح الب للال  140 000دوالر تق للدي ار واقعي للا للتل للاليف ال علي للة ،بم للا ال ذل للك التل للاليف الا للابت للة المرتبط للة

باًل ل ل للتراكات المجلت والمنشل ل ل للورات على االنترنت ،وتلنولوجيا المعلومات (كتالوج على اإلنترنت) ،وبالتخزين

والح ظ المستمرين للسجلت الواائقية والسمعية البصرية للسلطة.

دال  -النظام الموحد لألمم المتحدة
- 11

يع.س بنلد الميزانيلة المتعلق بتللاليف الن لام الموحلد لألمم المتحلدم التللاليف ال عليلة لمس ل ل ل ل ل ل للاهملات

السل ل لللطة ال أعمال لجنة الخدمة المدنية الدولية ومشل ل للاركتما ايما وتلل ة الخدمات التل يقدمما ن ام إنسل ل للبيرا،

والموارد البشل ل ل ل ل ل لريللة الموحللدم ،وجواز مرور األمم المتحللدم ،وإدارم السل ل ل ل ل ل لللمللة واألمن ،ومح.مللة األمم المتحللدم

للسل ل ل ل ل ل للتئنللا  .وقللد كللانللت الزيللادم اللبيرم ال بنللد الميزانيللة هللذا متوقعللة ال تقرير ُق لدم إلى لجنللة المللاليللة ال

عام  2021وهل تع.س زيادات من تر واحد ار ل ل للتما الميئات ذات الص ل ل لللة ،بما ال ذلك زيادم ال تلل ة

ك قضل للية معرو ل للة على المح.مة ،من مبل  9 600دوالر إلى مبل  16 778دوال اقر .وتُحسل للب المسل للاهمة
اإللزامية للسل ل ل ل ل لللطة ال ن ام إدارم األمن ال األمم المتحدم بنسل ل ل ل ل للبة  0,03ال المائة من إجمالل ميزانية إدارم
ًل ل ل للؤون السل ل ل لللمة واألمن (كانت  37 500دوالر ال عام  .)2021وهذا يضل ل ل للمن تواير ترتيبات اإلجل ال
حاالت اللوار( وعمليات اإلجل الطبل ويم.ن السل لللطة من المشل للاركة ال ًل للب.ة إدارم األمن المشل للتركة بين
الوكاالت وال أارقة عم التدريب األمنل ذات الصللة .وتدار السللطة أيضلا قرابة  9 000دوالر كنصليب لما

من الميزانية المحلية إلدارم السل لللمة واألمن ومن تقاسل للم التلاليف المتعلقة ب من الخدمات التل تقدمما اإلدارم ال

جاماي.ا .وتشل ل ل ل للم هذ الخدمات إلي .االتصل ل ل ل للاالت اللسل ل ل ل للللية ،والتدريب األمنل ،ومركز التنسل ل ل ل لليق الخاص
باألزمات ،والت تيش األمنل ألماكن اإلقامة ،والتدريب على القيادم االتقائية للسيارات ،والدعم الن سل االجتماعل.
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هاء  -رسوم مراجعة الحسابات
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مراجر الحس ل ل للابات المعين لل ترم المالية  2022-2021هو ً ل ل للركة إرنس ل ل للت ويون  ،وس ل ل لليتولى مراجعة

الحسلابات لعامل  2021و  .2022وتجدر اإلًلارم إلى أن رسلوم مراجعة الحسلابات ارت عت من  19 000دوالر
ال السل ل ل للنة (المعتمد ال الميزانية) إلى  22 000دوالر (لعام  .)2022ومن المتوقر أن تبل رسل ل ل للوم المراجعة

 23 000دوالر أمري.ل لعام  ،2023ام  25 000دوالر أمري.ل لعام .2024
- 13

وكانت لجنة المالية قد تلبت من األمانة اسل للتلشل للا

إم.انية االسل للتعانة بمجلس مراجعل حسل للابات

األمم المتحدم إلج ار المراجعة ال الس ل للنوات المقبلة  .واألمانة على اتص ل للال بلجنة عمليات المراجعة التابعة
()6

للمجلس وقد اللصل ل ل ل للت إلى أن تلل ة المراجعة من جانب المجلس سل ل ل ل للتبل  38 820دوال اقر سل ل ل ل للنوياق (معدالت
عام  .)2022ويما ذلك زيادم بنسلبة  76ال المائة عن التلاليف الحالية البالغة  22 000دوالر .وإذا قررت
اللجنة أن توصلل باسلتخدام مجلس مراجعل الحسلابات ال عام  ،2024اإن ذلك سليتطلب زيادم أالرى ال بند
الميزانيلة هلذا من  48 000دوالر إلى  62 000دوالر لل ترم الملاليلة .ومن المقرر أن ُين ر ال االتيلار مراجر
الحسابات التالل ال عام .2023

واو  -إدارة المباني
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من المتوقر أن تط أر زيادم بنسل ل ل ل للبة  11,8ال المائة تمشل ل ل ل لليا مر التضل ل ل ل للخم وارت اع تلاليف الطاقة.

كما ترأت زيادم ال الحد األدنى القانونل لألجور ال جاماي.ا أارت على تلاليف تواير األمن .وقد أً ل ل ل ل للارت
الوكالة الوتنية لأل ار ل ل للل إلى أنما ترغب ال إعادم الن ر ال ً ل ل للروي االت اق التلميلل بين الس ل ل لللطة الدولية
لقاع البحار وح.ومة جاماي.ا ييما يتعلق بمقر الس ل لللطة وباس ل للتخدام مجمر مركز المؤتمرات ال جاماي.ا ،بغية

آاار مالية كبيرم سل للتترتب على ذلك.
زيادم رسل للوم االسل للتخدام المتعلقة بشل للغ مبنى المقر الرئيسل للل ،وأن هناك اق
وسيعد تقرير من ص عن هذ المس لة للجنة المالية.
ُ

ثالثًا  -خدمات الم تمرات (الباب )2
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تما الميزانية المقترحة البالغة  3 435 000دوالر لخدمات المؤتمرات زيادم بنسل ل ل ل للبة  14,5ال المائة

عن الميزانية السل للابقة .وتسل للتند تقديرات الميزانية إلى التلاليف ال علية لل ترم  ،2022-2021مر زيادم ال المبال

المخصل لص للة لخدمات الترجمة الشل ل وية والواائق ُتعزى إلى زيادم اجتماعات المجلس ال عامل  2023و 2024
وإلى زيادم متطلبات التوايق مر اس ل ل ل للتمرار الس ل ل ل لللطة ال العم على مش ل ل ل للروع أن مة اس ل ل ل للتغلل الموارد المعدنية

وما يرتبل بما من معايير ومبادئ توجيمية .وقد ُرصللد اعتماد يغطل  5أيام من اجتماعات الجمعية ،و  25يوما

من اجتماعات المجلس ،و  20يوما من اجتماعات اللجنة القانونية والتقنية و  3أيام من اجتماعات لجنة المالية
ال ك عام.
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وتجدر اإلًل للارم إلى أن مركز المؤتمرات ال جاماي.ا يخضل للر حاليا ألعمال تجديد رئيسل للية .وتسل للتند

تقديرات تلاليف اس ل ل ل ل ل للتئجار مركز المؤتمرات إلى التلاليف الحالية وال ت الذ ال االعتبار أي زيادم متوقعة ال
التلاليف بعد االنتما من أعمال التجديد.

__________
( ،ISBA/26/A/10/Add.1–ISBA/26/C/21/Add.1 )6ال قرم .23
22-05653
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 - 17وتجدر اإلًللارم أيض لقا إلى عدم وجود مخص لصللات للخدمات الخارجية إلعداد التقارير .وإذا لزم األمر،
اإن تواير الخدمات الخارجية إلعداد التقارير سل ل ل ل ل ل لليضل ل ل ل ل ل لليف مبل  570 000دوالر إلى ميزانية ال ترم المالية

(على أساي ستة أسابير من االجتماعات ك عام).

رابعاً  -نفقات البرامج (الباب )3
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عموما ،ت الذ الميزانية البرنامجية بنمج النمو الحقيقل الص ري ،بزيادم إجمالية قدرها  3,7ال المائة

(أق من التضل ل ل ل للخم) .وقد أجريت تعديلت ال سل ل ل ل للياق ك برنامج لتع.س الن قات ال علية اللل ال ترم المالية

السل ل للابقة واألنشل ل للطة المتوقعة على أسل ل للاي واليات محددم .وُي مر برنامج واحد اقل (البرنامج  ،6-3أنشل ل للطة
االتص ل ل ل للاالت والتوعية) نمواق كبي اقر .وحواظ على رص ل ل ل لليد الميزانية البرنامجية عند مس ل ل ل للتوى  14ال المائة من
إجمالل الميزانية ،مقارنة بنسل ل ل ل ل ل للبة  16ال المائة لل ترم المالية  .2022-2021ويرد أدنا موجز لتوجمات ك

برنامج وإنجازاته المتوقعة.

ألف  -تطوير اإلطار التنظيمي لألنشطة في المنطقة (البرنامج )1-3
التوجه العام
- 19

يعتبر تعزيز اإلتلار التن يمل لألنشل ل ل ل ل ل لطلة ال المنطقلة عمليلة مسل ل ل ل ل ل للتمرم ،تركز حلاليلا على تطوير

األن مة المتعلقة باسل ل للتغلل الموارد المعدنية ال المنطقة وما يرتبل بما من معايير ومبادئ توجيمية .وقد أقر

المجلس ال اجتماعاته المنعقدم ال كانون األول/ديسل ل ل للمبر  2021الارتة تريق للن ر ال مشل ل ل للروع األن مة
الخاصة باالستغلل ال عام  ،2022مما سيؤدي إلى االنتما من المشروع بحلول تموز/يوليه  .2023وعلى

إلى دعم عم أجمزم السل ل لللطة من اللل إعداد د ارسل ل للات وتحليلت الخب ار  ،حسل ل للب

هذا ،اإن البرنامج يمد

االقتضللا  ،ومسللاعدم ميسللري أارقة العم غير الرسللمية التل أنشل ها المجلس

()7

ال إصللدار تنقيحات لمشللروع

األن مة ،وو ل ل للر مش ل ل للارير للمعايير والمبادئ التوجيمية لتن ر ايما اللجنة ،وتن يم المش ل ل للاورات المطلوبة مر
أصحاب المصلحة ،وإعداد الدراسات حول المسائ التقنية ،وتن يم حلقات العم  ،عند الضرورم.

أهدا
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السلطة
ترد أه للدا

السل ل ل ل ل ل لللط للة ييم للا يتعلق بتعزيز اإلت للار التن يمل لألنشل ل ل ل ل ل لط للة ال المنطق للة ال التوجلله

االس للتراتيجل  2للخطة االس للتراتيجية

()8

والطة العم الرييعة المس للتوى

الجمعية ال الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للسلطة.

()9

لل ترم  ،2023-2019التل اعتمدتما

اإل نجازات المتوقعة
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تشم اإلنجازات المتوقعة ما يلل:

__________
( )7ان ر .ISBA/26/C/11
( ،ISBA/24/A/10 )8المراق.
( ،ISBA/25/A/15 )9المراق الاانل ،و .ISBA/25/A/15/Corr.1
6/26
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(أ)

التطوير المستمر لألن مة المتعلقة باستغلل الموارد المعدنية ال المنطقة وما يرتبل بما من

معايير ومبادئ توجيمية ،بمد

اعتمادها من قب األجمزم ذات الصلة ال السلطة بحلول تموز/يوليه 2023

اعتمادها من قب

(ب)

و للر الص لليغة النمائية للمعايير والمبادئ التوجيمية ذات الص لللة بمد

(ج)

و لر واعتماد ن ام للمداوعات ومعدالت الدار المقابلة على أسلاي تطور النموذج المالل

(د)

و ل للر معايير التقاسل للم العادل لتوزير ال وائد المالية وال وائد االقتصل للادية األالرى المسل للتمدم

(ه)

العم على ت عي لجنة التخطيل االقتصادي ،وذلك رهنا بقرار المجلس.

األجمزم ذات الصلة ال السلطة ال عام  2023وو ر معايير ومبادئ توجيمية أالرى ال عام 2024
الذي يناقشه المجلس حالياق
من األنشطة ال المنطقة

احتياجات الميزانية
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سللين ذ البرنامج  1-3بتوجيه من م.تب الشللؤون القانونية .وسلليتم تواير مداللت مو للوعية لتطوير

مشل ل ل ل ل ل للارير المعايير والمبادئ التوجيمية ود ارسل ل ل ل ل ل للات الخب ار والتحليلت من اللل الليل من الخبرات الدااللية

واالسللتشللاريين .وسللتتضللمن ميزانيات حلقات العم أح.اماق لضللمان مشللاركة ممالل الدول النامية ،على النحو
الذي تتطلبه الجمعية .ويتعين تواير ميزانية س ل ل ل ل ل ر لحضل ل ل ل للور حلقات العم واالجتماعات والمؤتمرات الدولية
المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية لإلتار التن يمل .كما يتعين تواير ميزانية للطباعة الخارجية لنشل ل للر نواتج

حلقات العم كدراسات تقنية للسلطة ،وللتواص مر أعضا السلطة .بالن ر إلى أن تطوير اإلتار التن يمل

عملية مستمرم ،ال يوجد ارق كبير عن المبل الذي كان مخصصاق لمذا البرنامج ال الميزانية السابقة.

باء  -حماية البيئة البحرية ،بما في ذلك خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية (البرنامج )2-3
التوجه العام
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يدعم البرنامج  2-3تن يذ مسؤوليات السلطة ووالياتما بموجب المادم  145من االت اقية ،التل يتعين

بموجبما اتخاذ ال تدابير ييما يتعلق باألنش ل ل ل ل للطة ال المنطقة لض ل ل ل ل للمان الحماية ال عالة للبيئة البحرية من ا اار

الضل ل ل ل للارم التل قد تنش ل ل ل ل ل عن تلك األنشل ل ل ل للطة .وعلى هذا اإن البرنامج يتناول التوجه االسل ل ل ل للتراتيجل  3للخطة
االس ل للتراتيجية ييما يتعلق بالتقييمات البيئية اإلقليمية ،وتقييمات األار البيئل والتطوير المس ل للتمر لخطل اإلدارم

البيئية اإلقليمية.

أهدا
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السلطة
تشم األهدا
(أ)

المحددم ما يلل:

مواصل ل لللة تيسل ل للير تن يذ الطة اإلدارم البيئية لمنطقة كلريون  -كليبرتون ،مر التركيز على

اإلج ار ات األالرى المحددم ال تقرير اللجنة القانونية والتقنية وتوص ل للياتما بشل ل ل ن اس ل للتعراض تن يذ الخطة(،)10

على النحو الذي تلبه المجلس ال مقرر ISBA/26/C/58

__________
(.ISBA/26/C/43 )10
22-05653
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(ب)

المض ل للل قدماق ال تطوير الطل اإلدارم البيئية اإلقليمية ال مناتق أالرى ،باالس ل للت ادم من

(ج)

جمر البيانات والمعلومات العلمية ذات الصلة وتصني ما وتحليلما من أج اإلبلع الدوري

(د)

ل ل ل للمان إج ار اس ل ل ل للتعراض عالل الجودم وال الوقت المناس ل ل ل للب لبيانات األار البيئل واقا

(ه)

تقديم المداللت العلمية والتقنية اللزمة لو ل للر وتن يذ قواعد الس ل لللطة وأن متما وإج ار اتما

نتائج حلقات عم الخب ار  ،والشروع ال تن يذ هذ الخطل بعد أن يعتمدها المجلس
عن الحالة البيئية اإلقليمية

لإلتار التن يمل للسلطة ،بما ال ذلك تيسير المشاورات مر أصحاب المصلحة ،عند الضرورم
ذات الصلة بحماية البيئة البحرية ،بما ال ذلك المعايير والمبادئ التوجيمية.

اإل نجازات المتوقعة
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من اللل هذا البرنامج ،سل ل ل ل ل ل ُليل

و ل ل ل ل ل للر الطل اإلدارم البيئية اإلقليمية وتن يذها ،بما ال ذلك من

اللل توليف البيانات والمعلومات العلمية وتحليلما ،وسل ل ل ُليضل ل للطلر بصل ل للورم علمية قوية بو ل ل للر تقييمات األار
البيئل ييما يتعلق باألنشطة ال المنطقة وباستعراض بيانات األار البيئل .واإلنجازات المتوقعة المحددم هل:
(أ)

صللياغة الطل اإلدارم البيئية اإلقليمية لشللمال غرب المحيل المادئ ،باالعتماد على نتائج

حلقات عم الخب ار السابقة

حلقتللا عمل للخب ار تعقللدان ال عللام  2023للمض ل ل ل ل ل للل قللدملقا ال تن يللذ الطللة اإلدارم البيئيللة
(ب)
لمنطقة كلريون  -كليبرتون ومواصلة تطوير الطل اإلدارم البيئية اإلقليمية ال المجاالت األالرى ذات األولوية
(ج)

حلق للة عمل ل للخب ار  ،من المقرر عق للده للا ال ع للام  ،2024لتب للادل المع للار

وأاض ل ل ل ل ل ل ل ل

الممارسلات ال مجال تقييم األار البيئل ورصلد  ،باالعتماد على البرات متعاقدي السللطة ،وكذلك مر عاملين

ال الصناعات الخارجية األالرى
(د)

تجمير وتحليل بيلانللات األس ل ل ل ل ل ل للاي البيئيللة والبيللانللات والمعلومللات العلميللة األالرى لمنطقللة

كلريون  -كليبرتون ،لللدعم تقييم األار التراكمل على النطللاق اإلقليمل ،وتحللديللد اغرات البيللانللات وجمود أاللذ
العينات ذات الصلة لمعالجة هذ الاغرات ال البيانات
(ه)

د ارس ل ل ل ل ل ل للة تقنيللة عن تطبيق أدوات اإلدارم على أس ل ل ل ل ل ل للاي المنطقللة ال الن م اإلي.ولوجيللة

لمرت عات وسللل المحيل األتلسللل ،بما ال ذلك معايير وتصللميم المناتق العازلة ،باالسللتناد إلى نتائج حلقات
العم التل ُعقدت ال المنطقة حول الطل اإلدارم البيئية اإلقليمية ،وكذلك كاس ل ل ل ل ل للتعراض لللتابات وأاضل ل ل ل ل ل ل
الممارسات ال المن مات المختصة األالرى
(و)

د ارس ل ل ل ل ل للة تقنية عن أاض ل ل ل ل ل ل الممارس ل ل ل ل ل للات الحالية ال تقييمات األار البيئل ،بما ال ذلك

(ز)

اسلتع ار لات عالية الجودم وال الوقت المناسلب لبيانات األار البيئل ،بما ال ذلك التوايق

ما يتعلق باستخدام مناتق الح ظ المرجعية ،حسب الصلة باألنشطة ال المنطقة
الوا

8/26

لعمليات التشاور مر أصحاب المصلحة ونتائجما.
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احتياجات الميزانية
سلليلزم تموي مخصللن لتن يذ البرنامج ،ولتعيين الب ار اسللتشللاريين سلليقومون بجمر البيانات العلمية
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وتحليلما وتجميعما ،والسللتعراض أاض ل الممارسللات ال تقييم األار البيئل ،وتن يم حلقات العم المخطل لما
بش ل ل ن الطل اإلدارم البيئية اإلقليمية وغير ذلك من المس ل للائ البيئية ،والمش ل للاركة ال مختلش العمليات الدولية

واإلقليمية ذات الصلة ،والعم مر أصحاب المصلحة .وتقترح زيادم تضخمية متوا عة بنسبة  4,5ال المائة

ال إتار هذا البرنامج.

جيم  -إدارة العقود (البرنامج )3-3
ُحذ
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هذا البرنامج من الباب  3ونق إلى الباب .4

دال  -إدارة البيانات (البرنامج )4-3
التوجه العام
سليدعم البرنامج  4-3تن يذ اسلتراتيجية إدارم قواعد البيانات والتطوير المسلتمر لقاعدم بيانات السللطة

- 28

” ،“DeepDataالتل أتلقت ال تموز/يوليه  ،2019اض ل للق عن تحسل للين وظائ ما اسل للتجاب قة للتعليقات الواردم
من أصلحاب المصللحة .ويتماًلى البرنامج مر الخطة االسلتراتيجية ،وال سليما التوجه االسلتراتيجل  ،3-4الذي
يمد

إلى تعزيز إقامة تحال ات وًل ل ل ل لراكات اسل ل ل ل للتراتيجية ،حسل ل ل ل للب االقتضل ل ل ل للا  ،مر المن مات دون اإلقليمية

واإلقليمية والعالمية ذات الصل لللة من أج تبادل البيانات والمعلومات بشل لل .م توح وً ل ل ا  ،وتجنب ازدواجية

الجمود ،واالسل ل للت ادم من أوجه الت زر ،والتوجه االسل ل للتراتيجل  9بشل ل ل ن الشل ل ل ايية ،من اللل

ل ل للمان وصل ل للول

الجممور إلى المعلومات غير السل لرية .وعلى هذا اإن البرنامج س للييسل لر اس للتمرار التعاون بين الس لللطة واللجنة

األوق يللانوغراييللة الح.وميللة الللدوليللة التللابعللة لمن مللة األمم المتحللدم للتربيللة والعلم والاقللااللة (اليونسل ل ل ل ل ل لل.و) كحلقللة

من حلق للات ن للام معلوم للات التنوع البيولوجل للمحيط للات ال البرن للامج ال للدولل لتب للادل المعلوم للات والبي للان للات
األوقيانوغرايية.

أهدا

السلطة
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األن مة

تشم األهدا

المحددم ما يلل:

(أ)

زيادم تعزيز تواار البيانات والمعلومات البيئية والوصول إليما

(ب)

تيسل للير التحلي العلمل وتوليف البيانات والمعلومات البيئية دعما لعم السل لللطة ال مجال

(ج)

و ل ل للر الصل ل لليغة النمائية السل ل للتراتيجية إدارم البيانات من أج اسل ل للتخدامما ال عال من قب

(د)

تعزيز قلابليلة التشل ل ل ل ل ل للغيل البينل لقلاعلدم البيلانلات البيئيلة ” “DeepDataمر قواعلد البيلانلات

جمير أصحاب المصلحة

البيئية العالمية األالرى المتاحة.

22-05653
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اإل نجازات المتوقعة
- 30

ومن اللل البرنلامج ،سل ل ل ل ل ل لليجرى تنقي لقلاعلدم البيلانلات ” ،“DeepDataبملا ال ذللك البنيلة التحتيلة

واس للتراتيجية إدارم البيانات .كما س للتُنش للر

للمانات إ للايية لألمن الس لليبرانل لض للمان مس للتوى عال من القدرم

على الصمود ال قاعدم البيانات .واإلنجازات المتوقعة المحددم هل:
(أ)

االرتقا بمجموعة برامج قاعدم البيانات ” “DeepDataوبنيتما التحتية

(ب)

توس للير الاص للية تحلي البيانات ،بما ال ذلك من اللل إنش للا إم.انية الوص للول المباً للر

(ج)

اس ل للتحدا( نماذج ً ل للب.ية لتيس ل للير تقديم البيانات إلى الس ل لللطة وتن يم دورات تدريبية لدعم

(د)

و ر الصيغة النمائية الستراتيجية السلطة ال مجال إدارم البيانات ونشرها.

إلى البيانات غير السرية باستخدام حزمة  Rو/أو واجمة برمجة للتطبيقات قائمة على ارسم للخرائل
المتعاقدين

احتياجات الميزانية
- 31

سل لليلزم تموي مخصل للن لشل ل ار المعدات ذات الصل لللة لتحدياات البنية التحتية المقترحة .وسل لليسل للتمر

اس ل ل للتلمال تطوير البرمجيات باس ل ل للتخدام الب ار اس ل ل للتش ل ل للاريين قادرين على تواير مجموعة واس ل ل للعة من ممارات

تلنولوجيا المعلومات المطلوبة .وتتطلب صل ل ل ل ل لليانة قاعدم البيانات ” “DeepDataودعمما التشل ل ل ل ل للغيلل تمويلق
لشل ل ار أو تجديد تراالين البرامج وات اقيات الدعم واالرتقا بالمعدات ،عند الض للرورم .ويتعين على األمانة أن

تشل ل ل ل للارك ال مخ تلش االجتماعات الدولية ذات الصل ل ل ل لللة بتبادل البيانات وتقاسل ل ل ل للمما ،ما اجتماعات المن مة
الميلدروغراييلة اللدوليلة لمشل ل ل ل ل ل للروع قلاع البحلار لعلام  2030ون لام معلوملات التنوع البيولوجل للمحيطلات التلابر

للجنة األوقيانوغرايية الح.ومية الدولية ال اليونسل لل.و وًل للب.ة األمم المتحدم الجغرايية الم.انية والمشل للاركة ال
مجموعات مستخدمين مختل ة مرتبطة بلقاعدم البيانات ”.“DeepData

هاء  -تعزيز وتشجيع البحث العلمي البحري في المنطقة (البرنامج )5-3
التوجه العام
- 32

يدعم البرنامج  5-3تن يذ األنشل ل للطة المتعلقة بواليات وأدوار السل ل لللطة ال البح

العلمل البحري ال

المنطقللة ،تمشل ل ل ل ل ل ليللا مر المللادم  143واألح.للام األالرى ذات الصل ل ل ل ل ل للللة ال االت للاقيللة .وبللالموا مللة مر التوجلله

االس للتراتيجل  4للخطة االس للتراتيجية ،يركز البرنامج على تحس للين التنس لليق بين أص للحاب المص لللحة المعنيين،

بما ال ذلك من اللل مجموعة من األنش للطة التعاونية المص للممة لزيادم الت زر وتعبئة الموارد اللايية ،اض للل

عن زيادم القدرم ومحو األمية ال مجال البح
العم بش ل ل ن البح

العلمل البحري ال المنطقة .كما يسل ل ل ل ل للم البرنامج تن يذ الطة

العلمل البحري التل اعتمدتما الجمعية ال عام  ،2020من أج المسل للاهمة بشل لل .اعال

ال عقد األمم المتحدم لعلوم المحيطات من أج التنمية المستدامة.

أهدا
- 33

10/26

السلطة
تشم األهدا

المحددم للبرنامج  5-3اللل ال ترم المالية  2024-2023ما يلل:
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(أ)

تيسل للير و ل للر برامج على نطاق المنطقة بشل ل ن تصل للنيف الموائ ورسل للم الرائطما ،بما ال

ذلك المناتق ذات األهمية البيئية الخاص ل للة ،من أج مواص ل لللة اس ل للتعراض وتقييم التنوع البيولوجل والجغراييا
الحيوية ال منطقة كلريون  -كليبرتون
(ب)

تنسل ل لليق مواصل ل لللة تطوير وتن يذ مبادرم السل ل لللطة بش ل ل ل ن المعار المسل ل للتدامة لقاع البحار،

(ج)

تعزيز تطوير منتجات وأدوات إعلمية ألصلحاب المصللحة المتعددين ،مما سليحسلن نشلر

النمج التعاونية للتوحيد التص ل للني ل ،مما س ل لليس ل للم بتعزيز تقييم التنوع البيولوجل على المس ل للتويين
بما ال ذلك ُ
المحلل واإلقليمل

البيانات والمعلومات العلمية ،ويزيد الوعل بشل ل ل ل ن تقدم علوم أعماق البحار ،ويح ز التعاون العلمل بين الدول

األعضا والمتعاقدين واألوساي العلمية وأصحاب المصلحة ا الرين ذوي الصلة.

اإل نجازات المتوقعة
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سل ل لليتناول البرنامج  5-3النواتج الرئيسل ل للية القصل ل لليرم األج المحددم ال الطة عم السل ل لللطة بش ل ل ل ن

البح العلمل البحري والتل ُو للعت ،ال سللياق الخطة االسللتراتيجية ،كمسللاهمة ال عقد األمم المتحدم لعلوم
المحيطات من أج التنمية المستدامة .واإلنجازات المتوقعة المحددم هل:
(أ)

و ل للر الرائل ونماذج الموائ اإلقليمية والتحقق من صل للحتما ،بمد

تصل للميم برنامج قوي

ألاللذ العينلات ال المنلاتق ذات األهميلة البيئيلة الخلاص ل ل ل ل ل ل للة ال منطقلة كلريون  -كليبرتون ،من اللل بنلا

ًب.ة تعاونية من المؤسسات العلمية والمتعاقدين
(ب)

التحديد التصل ل للني ل المعزز لألنواع ال أعماق البحار ووص ل ل ل ما ،وكذلك توحيد التصل ل للني ل

للبيللانلات ،بمللا ال ذللك من اللل التعللاون بين العلوم والصل ل ل ل ل ل لنللاعلة وتطوير مجموعلات أدوات لتحللديلد األنواع

(ما األدلة الميدانية وقوائم األنواع اإلقليمية وكتالوجات الصور تحت الما )
(ج)

تطوير منصل ل ل ل ل ل ل ل للة على اإلنترنل للت للبح ل ل

العلمل البحري ،مرتبطل للة بقل للاعل للدم البيل للانل للات

” “DeepDataومنتجات المعلومات ذات الص ل ل ل ل ل لللة لتقاس ل ل ل ل ل للم المعار والمعلومات العلمية البحرية مر جمير
األعضا وأصحاب المصلحة المعنيين.

احتياجات الميزانية
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س لليلزم تموي مخص للن لتن يذ هذا البرنامج ،وال س لليما لتن يم حلقتل عم دوليتين (واحدم عن رس للم

الرائل الموائ ونمذجتما ،واألالرى بشل ل ل ل ن المعايرم المش ل ل للتركة لتحديد الموية التص ل ل للنيفية على أس ل ل للاي بيانات

الصور والعينات المادية) ،من أج تلليف الب ار استشاريين بإعداد واائق وتقارير أساسية عن حلقات العم ،
وتطوير منتجلات وأدوات معلوملاتيلة للمنصل ل ل ل ل ل للة القلائملة على االنترنلت للبحل

االجتماعات الدولية ذات الصلة وإًراك أصحاب المصلحة.

العلمل البحري ،للمشل ل ل ل ل ل للاركلة ال

واو  -أنشطة االتصاالت والتوعية (البرنامج )6-3
- 36

هناك اعت ار

عام بين أعضل ل ل للا السل ل ل لللطة بالحاجة إلى زيادم السل ل ل لللطة التصل ل ل للاالتما بشل ل ل ل ن أعمالما

وأنش ل ل للطتما .وينبغل اعتبار ذلك أولوية ال الوقت الحالل الحرج ،حي

22-05653
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االتصللال والوصللول إلى المعلومات كعنصللر أسللاسللل ال عملية الت اوض بش ل ن مشللروع قانون التعدين .ومنذ
إنشل للا وحدم االتصل للاالت ال عام  ،2019أ ل للا

عملما قيمة كبيرم ألنشل للطة التوعية التل تقوم بما السل لللطة.

وقد أدى ذلك إلى زيادم إبراز والية السل ل ل لللطة وبرامجما ،مر تحسل ل ل للين الو ل ل ل للوح وتعزيز المصل ل ل للداقية المحيطة

بعملما .وتس ل ل ل ل للاهم األنش ل ل ل ل للطة التل تن ذها الوحدم ال معالجة النقن العام ال ال مم والمعلومات الخاتئة لدى

الجممور وأصلحاب المصللحة العاملين ال إدارم المحيطات ييما يتعلق بدور السللطة وواليتما .كما أنما تسلاهم
بش .كبير ال إًراك جمير أصحاب المصلحة الممتمين ال عم السلطة على جمير المستويات.

التوجه العام
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يتما التوجه العام للبرنامج  6-3ال دعم عم الس ل لللطة ال الواا بمس ل للؤولياتما على النحو المبين

ال االت اقية وتحقيق أهدااما االستراتيجية المحددم ال الخطة االستراتيجية والطة العم الرييعة المستوى.

أهدا
- 38

السلطة
للبرنامج  6-3هداان رئيس ل ل ل ل لليان .أوال ،النموض بمممة الس ل ل ل ل لللطة من اللل تعزيز إبراز أنش ل ل ل ل للطتما
للمان النش للر ال عال للمعلومات على أص للحاب المص لللحة الرئيس لليين وردود ال ع

ومص للداقيتما وأارها .اانياق،
الواردم منمم من اللل ترق مختل ة .وعلى النحو المبين ال الطتما االسل ل ل للتراتيجية ،تلتزم السل ل ل لللطة بضل ل ل للمان
الشل ل ل ل ل ايية وإيصل ل ل ل للال المعلومات حول عملما ال الوقت المناسل ل ل ل للب وبطريقة اعالة من حي

التلل ة من اللل

تسللمي الوصللول إلى المعلومات غير الس لرية وبنا منصللة للتواص ل والتشللاور مر أصللحاب المصلللحة تسللم

الحوار المن ت والماد
- 39

والبنا  ،بما ال ذلك توقعات أصحاب المصلحة.

وتت لش وحدم االتصللاالت من موظش متخصللن ال االتصللاالت (  ،)4-ومحرر نصللوص ( ،)2-

ومسللاعد اتصللاالت أقدم (ع ،)7-وهم مسللؤولون عن اإلًل ار على جمير أنشللطة االتصللاالت والتوعية ال السلللطة

واال للطلع بما .وييما يتعلق بنواتج االتص للاالت التل تتطلب ممارات تقنية الارج نطاق الوحدم ،ما إنش للا مواقر

على االنترنت ،والتصل للوير بال يديو ،واإلنتاج الرقمل ،والتصل للميم ،تعم الوحدم عمومقا على الحصل للول على الدمات
الب ار استشاريين الارجيين متخصصين ال االتصاالت.
- 40

وقد ظمر أن إنش ل ل للا وظي ة جديدم لمحرر نص ل ل للوص (برتبة

 )2-ال عام  2021أمر أس ل ل للاس ل ل للل

لضل ل للمان سل ل للير عم مواد االتصل ل للال التل تُعد وتنشل ل للر على جممور واسل ل للر .اقد اسل ل للتُلم أكار من  20تقري اقر
ود ارسللة ،اض للق عن أنواع أالرى من المنشللورات ،منذ إنشللا الوظي ة الجديدم ،مما يوار أسللاس لاق محسللناق للعم

مر أصحاب المصلحة كما يحقق االتساق ال المنشورات ومواد االتصال التل تنتجما السلطة.
- 41

وال عام  ،2023س ل للتلري الس ل لللطة ن س ل للما الس ل للتعراض الخطة االسل ل لتراتيجية والطة العم الرييعة

المس ل للتوى المعتمدتين ال عامل  2018و  2019على التوالل .وس ل لليحتاج ذلك إلى الدمات البير اس ل للتش ل للاري
وإنتاج مجموعة من منتجات ومبادرات االتصل للال إلتلع األعضل للا والمراقبين وأصل للحاب المصل لللحة ا الرين

على اإلنجازات والنتائج الرئيسية للعملية.
- 42

ولتحقيق أهدا

االتصاالت االستراتيجية للسلطة ،ستركز األنشطة ذات األولوية التل ستن ذها وحدم

االتصاالت اللل ال ترم المالية  2024-2023على ما يلل:
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(أ)

تواير الدمات االتص ل ل ل ل للاالت لتغطية الدورات الس ل ل ل ل للنوية للس ل ل ل ل لللطة ،بما ال ذلك من اللل

(ب)

المس ل ل ل للاهمة ال زيادم معراة الجممور واممه لإلتار التن يمل ال المنطقة والتاقيف العام

(ج)

تعزيز المن مات الدولية واإلقليمية المختصلة األالرى والشلراكة معما للتوعية بدور السللطة

إصدار النشرات اليومية والتغطية بالصور والبيانات واإلحاتات الصحفية
ييما يتعلق ب عماق البحار

ووظائ ما على النحو المحدد ال االت اقية وات اق عام  ،1994ومسل للاهمتما ال تحقيق الطة التنمية المسل للتدامة

لعام  2030وغيرها من األتر العالمية ذات الصلة بعملما ،ما عقد األمم المتحدم لعلوم المحيطات من أج
التنمية المستدامة
(د)

تعزيز حضللور السلللطة على اإلنترنت عن تريق الح اى على موقعما اإلللترونل وتحدياه

باسل ل للتمرار ،وإنشل ل للا علمات مسل ل للجلة قوية لمشل ل للاريعما ومبادراتما ،وإنتاج محتوى جذاب لقنواتما على وسل ل للائ

التواص االجتماعل
(ه)

التعام مر وسائ اإلعلم على مختلش المستويات للترويج لرسائ السلطة

(و)

اإلً ل ار

(ز)

إنتاج مجموعة من المواد المطبوعة واإلللترونية واإلًل ار

التقنية وموجزات السياسات

على تصللميم جمير منشللورات السلللطة وتخطيطما وإنتاجما ،بما ال ذلك التقارير

للتوعية بمبادرات السللطة ،ومشلارير البح

على إنتاج مواد من هذا القبي

والقدرات ،وحلقات العم والمؤتمرات ،بما ال ذلك أًلرتة ال يديو،

والنشل ل ل ل ل ل لرات ،والرسل ل ل ل ل ل ل ل للائ ل ل اإلالب ل للاري ل للة ،وم ل للذكرات اإلح ل للات ل للة ،والنم ل للاذج وغيره ل للا من المنتج ل للات الت ل للابع ل للة

ذات العلمات المسجلة
(ح)

تقديم الدعم اللزم لألمين العام والموظ ين المشل ل للاركين ال المؤتمرات والمناسل ل للبات الدولية

المتعلقة بالمحيطات.

االنجازات المتوقعة
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يتما اإلنجاز المتوقر لل ترم المالية  2024-2023ال تحقيق أقص ل ل ل للى ما يم.ن من إبراز أنش ل ل ل للطة

السلطة ومن مصداقيتما وأارها .وتشم مؤًرات اإلنجاز ما يلل:
(أ)

تحسلين معراة وامم عم السللطة وأارها من اللل أنشلطة االتصلاالت مر وسلائل اإلعلم

(ب)

تحسل للين التعر على العلمة المسل للجلة من اللل جمود االتصل للال المنسل للقة ،بما يت ق مر

(ج)

تعزيز مممة السل ل ل لللطة وعملما ونتائجما من اللل التعاون مر الشل ل ل للركا  ،بما ال ذلك عن

(د)

تحسين المعلومات المقدمة ألصحاب المصلحة ومشاركتمم ال عم السلطة.

الوتنية واإلقليمية والدولية

الموية المؤسسية وزيادم المشاركة والحضور ال المناسبات ذات الصلة

تريق االست ادم مما لديمم من قنوات وًب.ات للتصال ومن ال رص التل يتيحونما

22-05653
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احتياجات الميزانية
تلزم موارد مخصل لص للة لدعم اس للتعراض الخطة االس للتراتيجية والطة العم الرييعة المس للتوى ،اض للل

- 44

عن تن يذ برنامج عم وأنش للطة وحدم االتص للاالت ،وال س لليما ييما يتعلق بص لليانة موقر الس لللطة على اإلنترنت

وتطوير أدوات ومنتجات االتصلال االسلتراتيجل ،وتعزيز العلمات المسلجلة ،وأنشلطة التوعية على المسلتويات
الوتنية واإلقليمية والدولية.

زاي  -تنمية القدرات والتعاون التقني (البرنامج )7-3
التوجه العام
 - 45تشل للتم الخطة االسل للتراتيجية على توجمين اسل للتراتيجيين يتعلقان تحديداق ببنا القدرات .ويركز التوجه
االسل للتراتيجل  5على دور السل لللطة ال ل للمان تطوير تدابير بنا القدرات وتن يذها بشل لل .اعال ،وكونما تلبل
احتياجات الدول النامية ،التل يجري تحديدها من اللل عمليات ً ااة تشارك ايما هذ الدول مشاركة كاملة.

ويحدد التوجه االسللتراتيجل  6الوالية المممة التل تضللطلر بما السلللطة والتل تتما ال

للمان مشللاركة الدول

النامية بصل ل ل ل للورم متلاملة كلياق ال األنشل ل ل ل للطة المن ذم ال المنطقة ،بما ال ذلك البلدان النامية غير السل ل ل ل للاحلية
والدول المحرومة جغراييا والدول الجزرية الص ل ل ل للغيرم النامية وأق البلدان نموا .وتتض ل ل ل للمن الطة العم الرييعة

المس ل للتوى

()11

التدابير اللزمة لتلبية احتياجات بنا القدرات التل حددتما الدول النامية األعض ل للا ال الس ل لللطة

وتحسين تن يذ مبادرات السلطة وبرامجما ال مجال بنا القدرات .وقد تعزز ذلك بش .أكبر من اللل المقرر

اللذي اتخلذتله الجمعيلة ال كلانون األول/ديسل ل ل ل ل ل للمبر  2020حول وجوب قيلام السل ل ل ل ل ل لللطلة بتن يلذ نمج برنلامجل

لتنمية القدرات(.)12

أهدا

السلطة

 - 46اسل ل ل ل ل ل للتنلاداق إلى االحتيلاجات ذات األولوية لتنميلة القلدرات التل حددتملا الدول النلاميلة األعضل ل ل ل ل ل للا ال
السل ل ل ل ل ل لللطللة ال علام  ،2020يتمال المللد من هلذا البرنلامج ال بنللا وتطوير قلدرات مواتنل تلللك اللدول ال
مجموعة متنوعة من القطاعات .وسل للتُن ذ مبادرات مختل ة وللن متلاملة لتلبية االحتياجات المحددم ،وال سل لليما
بمد تعزيز مشاركة النسا العالمات ال برامج أبحا( قاع البحار العميقة واالستجابة للتحديات واالحتياجات
المحددم التل حددتما أق البلدان نموا والبلدان غير الساحلية األق نموا والدول الجزرية الصغيرم النامية.
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وبلاإل ل ل ل ل ل ل للاالة إلى المشل ل ل ل ل ل للارير التل يجري تن يلذهلا بلال عل لللدول المزكيلة ال منطقلة المحيل الملادئ

(ومبادرم الغور السل ل للحيق للنمو األزرق) والدول األاريقية (مشل ل للروع أاريقيا لموارد قاع البحار العميقة) ،سل ل للتُن ذ
مبادرات جديدم محددم لدول منطقة البحر اللاريبل ودول المحيل المندي .وسل ل ل ل ل لليجري أيضل ل ل ل ل للا تن يذ إج ار ات
مخص لصللة للنموض بتم.ين المرأم وت عي قيادتما ال مجال البح

العلمل البحري ،وال سلليما النسللا العالمات

من الللدول النللاميللة ،بمللا ال ذلللك من أق ل البلللدان نموا والبلللدان غير الس ل ل ل ل ل ل للاحليللة األق ل نموا والللدول الجزريللة

الصغيرم النامية.

__________
( )11اإلج ار ان رييعا المستوى  )2( 2-1-5و ( )2( 3-1-5ان ر  ،ISBA/25/A/15المراق الاانل).
(.ISBA/26/A/18 )12
14/26
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كما س ل لليم.ن البرنامج من تن يم الس ل لللطة ،بالش ل لراكة مر أعض ل للائما ،لحلقتل عم إعلميتين للتوعية

بواليتما وعملما وتحسللين امممما من حي

صلللتمما بمصللال السلللطات الوتنية والميئات اإلقليمية ال التعدين

ال قاع البحار العميقة .وسل لليولى اهتمام الاص أيضل للا لتزكية أربعة ممنيين الريجين ًل للباب من الدول النامية

ك عام إلج ار تدريب دااللل داال األمانة.
- 49

كما سل للتن م السل لللطة ،بالشل لراكة مر أعضل للائما والمن مات الدولية واإلقليمية المختصل للة ،حلقتل عم

لمناقش ل للة س ل للب معالجة التحديات التل تواجمما أق البلدان نموا والبلدان غير الس ل للاحلية األق نموا ييما يتعلق
بالتن يذ ال عال للن ام القانونل المنصوص عليه ال الجز الحادي عشر من االت اقية وات اق عام .1994
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وسل ل ل ل للينصل ل ل ل للب التركيز أيضل ل ل ل للا ال عام  2023على إعداد وتن يم حلقة عم دولية بشل ل ل ل ل ن ممارات

المسل ل ل للتقب  ،لتم.ين مواتنل الدول النامية األعضل ل ل للا ال السل ل ل لللطة من اسل ل ل للتيعاب وتوقر الممارات والل ا ات

المحددم التل س ل ل ل للتلون مطلوبة للس ل ل ل للت ادم على أكم وجه من ال رص التل يتيحما إنش ل ل ل للا قوم عاملة جديدم
مرتبطة بتطوير الصناعة الناًئة للتعدين ال قاع البحار العميقة واالبتلارات التلنولوجية المرتبطة بما.

االنجازات المتوقعة
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يتمال اإلنجلاز المتوقر لل ترم الملاليلة  2024-2023ال تلبيلة احتيلاجلات بنلا القلدرات التل حلددتملا

الدول النامية األعضا ال السلطة وتحسين تن يذ مبادرات وبرامج بنا القدرات التل تن ذها السلطة.

احتياجات الميزانية
- 52

يلزم تموي مخص للن لل الة تن يذ الس لللطة لنمجما البرنامجل إ از تنمية القدرات وتعزيز المؤس لس للات

و للمان تلبيته الحتياجات أعضللائما .كما تشللم األموال المخصلصللة دعم رسللوم الخب ار االسللتشللاريين وتن يم

حلقات العم والس ر وتلل ة إصدار الدراسات والتقارير التقنية.

حاء  -الموارد المعدنية وتكنولوجيات التعدين (البرنامج )8-3
التوجه العام
- 53

يدعم هذا البرنامج تن يذ الجز الحادي عشل ل ل ل للر من االت اقية وات اق عام  ،1994وال سل ل ل ل لليما األح.ام

المتعلقة بتنمية الموارد وتطوير التلنولوجيا والمعراة العلمية اللزمة ييما يتعلق باألنشل للطة ال المنطقة .وعملق

صلمم البرنامج لمعالجة المجاالت الموا ليعية التالية ،من
بال قرم  5من ال رع  1من مراق ات اق عام ُ ،1994
بين أمور أالرى( :أ) رصل ل ل ل ل للد واسل ل ل ل ل للتعراض االتجاهات والتطورات المتعلقة ب نشل ل ل ل ل للطة التعدين ال قاع البحار
العميقة ،بما ال ذلك التحلي المنت م ل رو

س ل ل ل للوق المعادن العالمية وأس ل ل ل للعار الس ل ل ل لللر المعدنية واتجاهاتما

وآااقما (ب) تقييم البيانات المتاحة المتعلقة بالتنقيب واالسل ل ل ل ل ل للتلشل ل ل ل ل ل للا  .كما يتماًل ل ل ل ل ل للى البرنامج مر التوجه

االسللتراتيجل  3-1للخطة االسللتراتيجية ،والذي ت وض بموجبه السلللطة ببنا نمج ًللام يضللم الجمير لتطوير

الترا( المشلترك لصلال البشلرية ،مما سليسلمم ال تحقيق أهدا

التنمية المسلتدامة ذات الصللة باالتصلاصلات

السلطة .كما سيدعم تن يذ التوجمين االستراتيجيين  2و  4واإلج ار ين رييعل المستوى  1-5-2و .1-2-4

أهدا
- 54
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السلطة
تشم األهدا

المحددم اللل ال ترم المالية  2024-2023ما يلل:
15/26
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(أ)

تجمير وتوليف التقلدم العلمل والتقنل للتقييم النوعل واللمل للموارد المعلدنيلة لقلاع البحلار

(ب)

النمج
اسل ل ل ل ل ل للتعراض وتقييم المعلوم للات المتعلق للة ب للالتطور العلمل والصل ل ل ل ل ل لن للاعل الح للالل و ُ

والحلول التلنولوجية المتقدمة المتعلقة بالتنقيب عن الموارد المعدنية واستلشااما ال المنطقة

والمنمجيلات التلنولوجيلة المتقلدملة المتعلقلة بلالتعلدين ال قلاع البحلار ومعلالجلة المعلادن ،اضل ل ل ل ل ل للل عن الجوانلب

االقتصللادية السللتغلل الموارد المعدنية ال المنطقة ،بالتعاون مر المتعاقدين والدول المزكية والدول األعضللا
وأصحاب المصلحة ا الرين
(ج)

ل ل ل ل ل ل لملان أن تلون البيلانلات والمعلوملات العلميلة المتعلقلة بتقييملات الموارد المعلدنيلة التل

يقلدمملا المتعلاقلدون إلى السل ل ل ل ل ل لللطلة ،بملا ال ذللك البيلانلات المجمعلة ال قلاعلدم البيلانلات ” ،“DeepDataمواوقلة

علمياق ومحداة
(د)

تعزيز امم األعضلا وأصلحاب المصللحة ألحد( التلنولوجيات المتعلقة بتقييم قاع البحار

وموارد  ،اضللل عن االسللتغلل المسللتدام للموارد المعدنية ال المنطقة ،بما ال ذلك من اللل و للر مبادرات

تعاونية بين المتعاقدين واألوساي العلمية وأصحاب المصلحة ا الرين.

االنجازات المتوقعة
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تشم اإلنجازات المتوقعة ما يلل:
(أ)

حلقة عم للخب ار  ،بالتعاون مر المتعاقدين وأصللحاب المصلللحة المعنيين ،بشل ن االبتلار

والتطوير الح للاليين للتلنولوجي للات المتعلق للة ب للالتع للدين ال ق للاع البح للار ومع للالج للة المع للادن ،وتوااق اتج للاه للات

االسل ل ل للتلشل ل ل للا الذكل عن ُبعد ال صل ل ل للناعات التعدين البري ،واتجاهات االسل ل ل للتغلل والمعالجة ،بما ال ذلك
الجوانب االقتصادية والعواقب المترتبة على استغلل الموارد المعدنية ال المنطقة
(ب)

الد ارسل للات التقنية للسل لللطة بشل ل ن التقييم الرقمل الجيولوجل واللمل المتقدم ونمذجة الموارد

المعدنية ال المنطقة ،بما ال ذلك )1( :تحدي

بش ل ن النموذج الجيولوجل الحالل لرواسللب العقيدات المتعددم

ال لزات ال منطقلة كلريون  -كليبرتون وغيرهلا من المقلاتعلات المعلدنيلة ( )2نموذج لرواسل ل ل ل ل ل للب اللبريتيلدات

المتعددم ال لزات على امتداد مرت عات وسل ل للل المحيل ( )3نموذج مرجعل لرواسل ل للب قش ل ل لرم المنغنيز الحديدي
الغنية باللوبالت
(ج)

حلقة عم للخب ار بش ل ل ن تطوير برامج الرص ل للد ييما يتعلق بالبيانات العلمية والبيئية لدعم

(د)

تجمير المعلومات عن تحلي البيانات الجيولوجية الحالية من مناتق المحيطات األوس ل ل ل للر

أنشطة االستغلل المستدامة والمنخ ضة األار ال المنطقة

ال المنطقة من أج زيادم دعم بنا الق درات بشل ل ل ن أنش ل للطة التنقيب واالس ل للتلش ل للا

النمج الحدياة (أي الذكا االصطناعل)
التلنولوجيات و ُ
(ه)

ال المس ل للتقب باس ل للتخدام

زيادم تعزيز التعاون مر المتعاقدين وأصللحاب المصلللحة المعنيين ييما يتعلق برسللم الرائل

قاع البحر ال المنطقة ،بما ال ذلك على سبي المساهمة ال مشروع قاع البحار .2030

16/26
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احتياجات الميزانية
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سل ل ل لليلزم تموي مخصل ل ل للن لتن يذ البرنامج ،وإلعداد حلقات العم المذكورم أعل  ،بما ال ذلك واائق

المعلومات األساسية وتقارير أالرى يعدها الخب ار االستشاريون عن البيانات الجيولوجية وبيانات علوم األرض
والبيانات المتصل ل ل ل لللة بالتلنولوجيا ،وتن يم ما سل ل ل ل للبق ذكر من حلقات عم  ،بما ال ذلك مشل ل ل ل للاركة الب ار من

البلدان النامية وإًراك أصحاب المصلحة.

خامسًا  -وحدة ضمان االمتثال واإلدارة التنظيمية (الباب )4
- 57

ال الباب  4من الميزانية ،وألول مرم ،أدرجت التلاليف المرتبطة بإدارم عقود االس للتلش للا

عن غيرها من البنود .ويمد

واص لللت

هذا إلى تواير قدر أكبر من الشل ل ل ل ايية ال تخص ل ل للين الرس ل ل للوم الس ل ل للنوية التل

يداعما المتعاقدون (وهل اابتة حالياق بمبل  80 000دوالر سل ل للنوياق لل متعاقد) .وتشل ل للم التلاليف المبينة ال
هذا الباب تلاليف الموظ ين الحالية لوحدم للمان االمتاال واإلدارم التن يمية ،اض للق عن التلاليف التشللغيلية
المنقولة من الباب  3-2من الميزانية الس ل ل ل ل للابقة (التلاليف غير المتعلقة بالوظائش والخاص ل ل ل ل للة بإدارم العقود).

وتُقترح وظي تلان إ ل ل ل ل ل ل للاايتلان لعلامل  2023و  .2024ولم تلُدرج جمير الرسل ل ل ل ل ل للوم التل يلداعملا المتعلاقلدون ال

الباب  ،4حي

أن بعضلما مدرج ال الميزانية اإلدارية والبرنامجية كنسلبة من الدمات المؤتمرات ،وإدارم قواعد

البيانات ،ووقت الموظ ين ،والن قات اإلدارية الاابتة .وكما ورد ال تقرير األمين العام عن تموي الس ل ل لللطة ال
ير إلى
المستقب  ،ستواص األمانة استعراض منمجية استرداد تلاليف الخدمات المقدمة للمتعاقدين وستقدم تقر اق

اللجنة المالية ال عام .2023
- 58

وكانت وحدم إدارم العقود قد أُنش ل للئت ال األمانة ال عام  ،2017وتتما مممتما ال اإلً ل ل ار

على

اإلبلع عن أنشل ل ل ل ل ل لطللة المتعللاقللدين وإدارم تللداق العم ل بين مختلش وحللدات األمللانللة .ومر ازديللاد عللدد عقود

االسل للتلشل للا  ،أصل للب من الضل للروري اسل للتعراض ممام وحدم إدارم العقود وزيادم قدرم األمانة على أدا الممام
المتوقعة منما بموجب األن مة الحالية للسللتلشللا

ومشللروع األن مة المقترحة بشل ن االسللتغلل .وال أعقاب

اسل للتعراض دااللل أجري ال عام  ،2021تم تغيير اسل للم وحدم إدارم العقود إلى وحدم

التن يمية ،بحي

كما يلل:

ل للمان االمتاال واإلدارم

يع.س االسل ل ل للم وظائ ما ومسل ل ل للؤولياتما بشل ل ل لل .أكار دقة .وهذ الوظائش والمسل ل ل للؤوليات هل

(أ)

العم كنقطة اتصال إدارية مركزية بين المتعاقدين والدول المزكية واألمانة

(ب)

تجميز وإج ار التقييم األولل لطلبات الموااقة على الطل العم للستلشا

أو االستغلل

وتلبات تمديد العقود ذات الصلة وو ر إج ار ات تشغي موحدم لتجميز هذ الطلبات وتقييمما األولل
(ج)

صل ل للياغة عقود للسل ل للتلشل ل للا

(د)

حص ل للر الرس ل للوم والمبال التل يداعما المتعاقدون ومقدمو الطلبات للحص ل للول على الموااقة

(هل)

إنشا سج التعدين ال قاع البحار وتعمد وأدا الممام األالرى ذات الصلة به

هذ العقود

على الطل العم للستلشا

22-05653

أو االسل ل للتغلل وو ل ل للر إج ار ات تشل ل للغي موحدم لصل ل للياغة

أو االستغلل ،واإلبلع عنما ،بمساعدم من م.تب الخدمات اإلدارية
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(و)

القيللام ،بللالتعللاون مر م.تللب الشل ل ل ل ل ل للؤون القللانونيللة ،بللإدارم إنتللاج وإدارم المعللايير التن يميللة،

(ز)

من االتصل ل ل ل ل ل للاالت والتنسل ل ل ل ل ل لليق والتعلاون بين المتعلاقلدين واللدول

بما ال ذلك المعايير والمبادئ التوجيمية لدعم الن ام التن يمل وقاعدم البيانات ذات الصلة
المحلاا لة على قلدر كلا

المزكية واألمانة وتعزيزها ،وعند االقتضل للا  ،تحسل للين الت اع بين المتعاقدين واللجنة القانونية والتقنية ،بما ال
ذلك عن تريق تن يم مشل ل ل للاورات واجتماعات منت مة بشل ل ل ل ن مسل ل ل للائ عامة أو محددم بين المتعاقدين والدول

المزكية واألمانة
(ح)

تطوير وصل ل ل ل ل ل ليللانللة وتحللديل

اإلدارم الموحللدم للمعلومللات والبيللانللات الواردم من المتعللاقلدين

باسلتخدام أاضل التلنولوجيات المتاحة ،بما ال ذلك السلج المركزي للعقود ،واقاق ألاضل الممارسلات الدولية،
و ل ل للمان الح ظ ا من والس ل ل لرية لجمير الواائق والبيانات والمعلومات المقدمة ييما يتعلق بمذ العقود وتلبات

الموااقة على الطل العم
(ي)

و ل ل للر سل ل للياسل ل للة إلدارم المخاتر ،بما ال ذلك إتار تن يمل للمخاتر وسل ل للج للمخاتر

للمس ل ل ل ل ل ل للاعللدم ال تقييم وإدارم المخللاتر التل تحللددهللا السل ل ل ل ل ل لللطللة أو يوجلله انتبللاهمللا إليمللا ييمللا يتعلق بللدورهللا

كجمة تن يمية
(ي)

تلقل وتجميز وإج ار التقييم األولل للتقلارير السل ل ل ل ل ل للنويلة وتقلارير االسل ل ل ل ل ل للتعراض اللدوري من

المتعاقدين ،وإدارم عملية اإلبلع واالس ل ل للتعراض الدوريين ،وو ل ل للر إج ار ات التش ل ل للغي الموحدم ذات الص ل ل لللة،

وتحديد مشل ل ل ل للاك عدم االمتاال المحتملة ،وو ل ل ل ل للر ن ام لضل ل ل ل للمان الجودم والرقابة للتحقق من جودم البيانات
والمعلومات الواردم من المتعاقدين
(ك)

العم كنقطة تنسل ل ل ل ل لليق ألي أسل ل ل ل ل للئلة يطرحما مقدمو الطلبات والمتعاقدون بشل ل ل ل ل ل ن القواعد

واألن مة واإلج ار ات المتعلقة بالتنقيب واالسللتلشللا

واالسللتغلل ال المنطقة ،بما ال ذلك المعايير والمبادئ

التوجيميلة الص ل ل ل ل ل ل للادرم عن أجمزم السل ل ل ل ل ل لللطلة ،لتقييم األار التن يمل لتللك القواعلد واألن ملة واإلج ار ات وتقلديم

أي توصل ل لليات لمراجعتما ولصل ل للياغة مبادئ توجيمية إدارية للمتعاقدين ييما يتعلق ب نشل ل للطتمم وتسل ل للمي تطوير
إج ار ات تشغي موحدم لعمليات محددم ييما يتعلق بتلك األنشطة
(ل)

جمر إحص ل ل ل للا ات عن االس ل ل ل للتملك العالمل والواردات والص ل ل ل للادرات العالمية من الس ل ل ل لللر

األسلاسلية المنتجة من ائات المعادن التل سلتُسلتخرج من المنطقة ،اضلل عن معلومات عن أكبر االسلتامارات
ال التحضل ل ل للير لألنشل ل ل للطة وال تن يذها ال المنطقة ،وتجمير القوائم اإلرًل ل ل للادية ألعضل ل ل للا السل ل ل لللطة المؤهلين

للنتخاب ال ك مجموعة من مجموعات أعضا المجلس.
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ويت لش ملك الموظ ين الحالل لوحدم

للمان االمتاال واإلدارم التن يمية من رئيس للوحدم ( )5-

وموظش واحد من ائة الخدمات العامة ،وهو ملك غير كا

من حي

األس للاي لل للطلع بالممام الموكلة

إليملا .وقلد احتُ ظ بموظش إدارم العقود (  )3-على أس ل ل ل ل ل ل للاي تعيين مؤقلت حتى نملايلة علام  .2022وللذللك
ُيقترح إحدا( زيادم ال ملك الوحدم على النحو التالل:
(أ)

ال عام  ،2023تسوية وظي ة موظش إدارم العقود ( )3-

(ب)

ال علام  ،2024تعيين موظش للرصل ل ل ل ل ل للد البيئل (  .)4-وتتمال ممملة هلذ الوظي لة ال

ل ل ل ل ل للمان االتس ل ل ل ل ل للاق ال جودم البيانات والمعلومات (التوحيد القياس ل ل ل ل ل للل) والدار قدماق بتطوير المعايير البيئية
18/26

22-05653

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

المعمول بما على أسللاي الشللروي الواردم ال مشللروع أن مة االسللتغلل .كما سللي.ون ًللاغ الوظي ة مسللؤوالق

عن مراقبلة االمتالال لخطل العمل المعتملدم واقلاق للشل ل ل ل ل ل للروي التن يميلة ،وعن تقييم بيلانلات الرصل ل ل ل ل ل للد والبيلانلات
األالرى من قاعدم األدلة ،ورصد تن يذ أاض الممارسات البيئية.
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وتبل التلاليف غير المتعلقة بالوظائش والخاصل ل ل ل ل للة بالوحدم  231 000دوالر لل ترم المالية وتعزى إلى

االسللتشللارات وتلاليف الس ل ر وحلقات العم  .وقد وردت هذ التلاليف ال الميزانية السللابقة تحت البرنامج ،3-2

باعتماد قدر  120 100دوالر لل ترم المالية .2022-2021
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وليس هنلاك ملا يبرر ال المرحللة الحلاليلة التحول ال وري إلى مسل ل ل ل ل ل للتوى مورد معلدنل كلامل التلوين

ومن م بيئل ،يش للم ييما يش للمله آلية للت تيش ،االتحول ،على أي حال ،يخض للر لنمج تطوري .وعلى هذا اإن
الميزانية المقترحة تع.س المراح المب.رم من مسللار مرحلل وللنه وا ل نحو األدا التن يمل ال المسللتقب ،

المحدد ال الخطة االسل ل للتراتيجية لسل ل لللطة تتمتر بالقدرم المؤس ل ل لسل ل للية والقبول العام

مما يتوااق تماماق مر المد
والمص ل ل للداقية وبحالة اس ل ل للتعداد تجعلما من ماق ”مناس ل ل للباق للغرض“ لألنش ل ل للطة ال المنطقة بالرجوع إلى المعايير
المعاص ل ل لرم ،وكميئة إً ل ل لرايية الا ل ل للعة للمس ل ل للا لة العامة تيس ل ل لر الوص ل ل للول إلى المعلومات وتقيم مس ل ل للاهمات
أصحاب المصلحة(.)13

سادساً  -الم سسة (الباب الخامس)
 - 62اللل الجز األول من الدورم السللادسللة والعشلرين ،وبنا ق على تلب المجلس ،ن رت اللجنة القانونية
والتقنية ال التوصلليات والنتائج التل اللصللت إليما د ارسللة تتعلق بمسللائ ت عي المؤسلسللة .وأًللارت اللجنة إلى
أن ات اق عام  ،1994الذي اعتمد نمجاق تطورياق ،نن على ت عي المؤسل ل ل ل ل لس ل ل ل ل للة من اللل تقدم تدريجل على
أسل ل ل للاي االحتياجات الوظيفية للمؤسل ل ل لسل ل ل للة ال ك الطوم من الخطوات .علوم على ذلك ،وقب دالول مرحلة

عم المؤسل لس للة المس للتق  ،بموجب ات اق عام  ،1994ينبغل تعيين مدير عام مؤقت من بين موظ ل الس لللطة
على وظائش محددم مدرجة ال ال رع  )1( 2من مراق االت اق .وقد أوصل ل ل ل للت اللجنة ،ال تقريرها

لإلً ل ل ل ل ل ار

المقدم إلى المجلس( ،)14ب ن ين ر المجلس ال أن يطلب إلى الجمعية ،رهنا بتواار األموال اللزمة ،إنش ل ل ل ل ل للا
منصب مدير عام مؤقت

على تلك الوظائش المحددم.
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من األمانة وأن يطلب إلى األمين العام تعيين ًخن ال هذا المنصب لإلً ار

ون ر المجلس ،اللل الجز األول من الدورم السل للابعة والعشل لرين ،ال تقرير المما الخاص لألمين

العام للمؤسل ل ل ل لس ل ل ل للة

 ،وأحاي علما باالالتص ل ل ل للاص ل ل ل للات المقترحة للمدير العام المؤقت واق ما اقترحه المما

()15

الخاص .كما تلب المجلس إلى األمين العام إدراج ميزانية إرً ل ل للادية وبرنامج عم إرً ل ل للادي للمؤس ل ل لس ل ل للة ال

ميزانيته المقترحة لل ترم المالية .2024-2023
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وترد ال الباب  5من احتياجات الميزانية المقترحة (ان ر المراق) ميزانية إرًل ل ل للادية للمؤسل ل ل لسل ل ل للة تل ل

ألدا برنلامج العمل المحلدد ال ال رع الالالل

من تقرير الممال الخلاص .ويمال االعتملاد الملالل اإلجملالل البلال

__________
( ،ISBA/24/A/10 )13المراق ،ال قرم ( 35ه).
(.ISBA/26/C/12 )14
(.ISBA/27/C/14 )15
22-05653

19/26

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

 641 301من الدوالرات التلل ة اللاملة لمدير عام مؤقت واحد (  )5-ومسل ل ل للاعد إداري (ائة الخدمات العامة)
وتلللاليف غير متعلقللة بللالوظللائش قللدرهللا  135 801من الللدوالرات للسل ل ل ل ل ل ل ر ( 50 000دوالر) ودعم تلنولوجيللا

المعلومات ( 12 000دوالر) وتلاليف دعم غير مباًرم تقدر بنسبة  13ال المائة ( 73 801من الدوال ارت).

سابعاً  -جدول األنصبة المقررة
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واقا للت اقية وات اق عام  ،1994تغطى المصل ل للرواات اإلدارية للسل ل لللطة من األنصل ل للبة المقررم على

أعضل للائما إلى أن تتوار لدى السل لللطة أموال كايية من مصل للادر أالرى لتغطية تلك المصل للرواات

 .وينطوي

()16

هذا على تعدي تدريجل لعب تموي السل لللطة من الدول األعضل للا ليشل للم اإليرادات التل سل للتتحقق مسل للتقبلق

من األنشل ل ل ل للطة المن ذم ال المنطقة .وبالنسل ل ل ل للبة لل ترم المالية  ،2024-2023يقدر إجمالل اإليرادات (بخل

األنصل ل للبة المقررم للدول األعضل ل للا ) بمبل  5 670 000دوالر ،مما يشل ل للم المصل ل للرواات العامة للمتعاقدين،
واإليرادات المتنوعة ،والمس ل للاهمة الاابتة التل يقدمما االتحاد األوروبل .ويما هذا زيادم بنس ل للبة  38ال المائة

عن إيرادات ال ترم المالية السل للابقة ويعنل أن تقدير إجمالل األنصل للبة المقررم يصل ل إلى  17 377 301دوال اقر
لل ترم الملاليلة ( 8 688 650دوال اقر للل سل ل ل ل ل ل لنلة من ال ترم الملاليلة) ،مطروحلاق منله أي واورات تحققلت من ال ترم

المالية .2022-2021
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ويس للتند جدول األنص للبة المقررم للس لللطة إلى الجدول المس للتخدم للميزانية العادية لألمم المتحدم ،بعد

تعديله حسل ل للب ال روق ال العضل ل للوية ،بحد أقصل ل للى لألنصل ل للبة المقررم نسل ل للبته  22ال المائة ومعدل أدنى قدر

 0,01ال المائة .وقد اعتمدت الجمعية العامة جدول األنصبة المقررم لل ترم من  2022إلى  2024ال قرارها
.238/76

ثامنا  -ملخص الميزانية
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الس ل لللطة من مة تمر بمرحلة انتقالية .وبينما يعم المجلس على اعتماد األن مة المتعلقة باس ل للتغلل

المعلادن البحريلة ال المنطقلة ،وملا يتعلق بتللك األن ملة من معلايير ومبلادئ توجيميلة ،يتعين على السل ل ل ل ل ل لللطلة

أيض ل لاق أن تتمي لتص ل للب من ماق اعاالق للنش ل للاي الص ل للناعل .وس ل لليتطلب ذلك زيادم كبيرم ال القدرات الحالية ال
أجمزم السللطة وهيئاتما ،بما ال ذلك األمانة .وتتعرض السللطة أيضلا لضلغوي متزايدم للواا بالعناصلر المامة
األالرى لواليتمللا ،بمللا ال ذللك تعزيز وتشل ل ل ل ل ل للجير البحل
البحرية من األنشل ل للطة ال المنطقة ،و ل ل للرورم

العلمل البحري ال المنطقللة ،والحمللايلة ال عللاللة للبيئللة

ل ل للمان المشل ل للاركة المتلاملة للدول النامية ال عم السل ل لللطة،

وكذلك برامج تنمية القدرات .وكلما أنشطة تترتب عليما آاار مالية.
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ولجنة المالية مدعوم إلى التوصية ب ن يقوم المجلس والجمعية بما يلل:
(أ)

الموااق للة على ميزاني للة ال ترم الم للالي للة  2024-2023الب للالغ للة  23 047 301من الل لدوال ارت،

على النحو الذي يقترحه األمين العام ال مراق هذا التقرير

__________
( )16االت اقية ،المادم ( )2( 160هل).
20/26

22-05653

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

(ب)

اإلذن لألمين العام بو ل للر جدول األنص ل للبة المقررم لعامل  2023و  2024على أس ل للاي

الجدول المس ل للتخدم للميزانية العادية لألمم المتحدم لل ترم من عام  2022إلى عام  ،2024مر مراعام أن ي.ون

الحد األقصى لمعدل األنصبة المقررم هو  22ال المائة والحد األدنى  0,01ال المائة

اإلذن لألمين العللام أيضل ل ل ل ل ل ل لاق ،ألغراض عللامل  2023و  ،2024ب ل ن ينق ل بين األبواب
(ج)
واألبواب ال رعية والبرامج ما ال يزيد عن  20ال المائة من مبل ك باب أو باب ارعل أو برنامج
(د)

أقرب وقت مم.ن.

22-05653

ح

أعضل ل للا السل ل لللطة على دار أنصل ل للبتمم المقررم ال الميزانية ال موعدها وباللام ال

21/26

موجز احتياجات ميزانية السلطة الدولية لقاع البحار للفترة من  1كانون الثاني/يناير  2023إلى  31كانون األول/ديسمبر 2024

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

دوالرات الواليات المتحدم)

الباب/البرنامج

بند الميزانية

الباب 1

النفقات اإلدارية لألمانة

االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات ال لم لج لم للوع ل لل ل لت لرم
ال لم لع لت لم ل ل للدم ل لل ل لت لرم ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام 2024-2023
ال رق
2024
2023
2022-2021

الوظائش الاابتة

7 290 000

3 945 000

3 985 000

7 930 000

640 000

التلاليف العامة للموظ ين

3 650 000

1 935 000

1 975 000

3 910 000

260 000

المساعدم المؤقتة العامة

60 000

20 000

21 000

41 000

)(19 000

العم اإل اال

31 000

13 000

14 000

27 000

)(4 000

الخب ار االستشاريون (ن قات غير برنامجية)

35 000

17 000

18 000

35 000

–

التدريب

120 000

65 000

67 000

132 000

12 000

الس ر ال ممام رسمية (ن قات غير برنامجية)

225 000

95 000

105 000

200 000

)(25 000

االتصاالت

172 600

92 000

96 000

188 000

15 400

كتب الم.تبة ولوازمما

105 000

70 000

70 000

140 000

35 000

الطباعة الخارجية ( 20ال المائة من الن قات ستلون غير برنامجية)

15 000

5 000

5 000

10 000

)(5 000

اللوازم والمواد

105 000

60 000

65 000

125 000

20 000

الضيااة الرسمية

12 000

7 000

7 000

14 000

2 000

تلنولوجيا المعلومات

103 000

60 000

62 000

122 000

19 000

اقتنا المعدات واألاا( وغير ذلك

175 000

65 000

67 000

132 000

)(43 000

استئجار وإصلح وصيانة المعدات واألاا(

37 310

20 000

23 000

43 000

5 690

ن ام األمم المتحدم الموحد

190 000

120 000

125 000

245 000

55 000

الدمات وتلاليف متنوعة

160 000

88 000

91 000

179 000

19 000

رسوم مراجعة الحسابات

37 500

23 000

25 000

48 000

10 500

إدارم المبانل

747 000

410 000

425 000

835 000

88 000

22/26

(ب ال

22-05653

المرفق

مجموع الباب 1
الباب 2

خدمات الم تمرات
الطباعة واللوازم

2 000

1 250

1 250

2 500

500

تلاليف متنوعة لخدمات المؤتمرات

185 000

100 000

100 000

200 000

15 000

استئجار مركز جاماي.ا للمؤتمرات

215 000

80 000

80 000

160 000

)(55 000

المساعدم المؤقتة (للجتماعات)

90 000

50 000

50 000

100 000

10 000

استئجار المعدات

50 500

28 750

28 750

57 500

7 000

النق المحلل

13 000

6 500

6 500

13 000

–

الدمات الترجمة الش وية

1 280 000

760 000

765 000

1 525 000

245 000

الواائق

1 140 000

650 000

700 000

1 350 000

210 000

25 000

13 500

13 500

27 000

2 000

3 000 500

1 690 000

1 745 000

3 435 000

434 500

ح

االستقبال

مجموع الباب 2
الباب 3

النفقات البرنامجية

البرنامج 1-3

تطوير اإلطار التنظيمي لألنشطة في المنطقة
الخب ار االستشاريون

285 000

170 000

120 000

290 000

5 000

الطباعة الخارجية

10 000

5 000

5 000

10 000

–

الس ر

60 770

26 000

34 000

60 000

)(770

حلقات العم

150 000

80 000

70 000

150 000

–

505,770

281 000

229 000

510 000

)(4 230

المجموع الفرعي للبرنامج 1-3
البرنامج 2-3

13 325 410

7 137 000

7 276 000

14 413 000

1 087 590
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ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام/التخطيل المركزي للموارد

55 000

27 000

30 000

57 000

2 000

حماية البيئة البحرية ،بما في ذلك الخطط اإلقليمية إلدارة البيئة
الخب ار االستشاريون

310 000

150 000

150 000

300 000

)(10 000

الطباعة الخارجية

20 000

10 000

10 000

20 000

–

الس ر

115 000

60 000

60 000

120 000

5 000

22-05653

الباب/البرنامج

بند الميزانية

االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات ال لم لج لم للوع ل لل ل لت لرم
ال لم لع لت لم ل ل للدم ل لل ل لت لرم ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام 2024-2023
ال رق
2024
2023
2022-2021

حلقات العم
المجموع الفرعي للبرنامج 2-3
إدارة العقود
الخب ار االستشاريون

45 000

–

–

–

)(45 000

الطباعة الخارجية

10 000

–

–

–

)(10 000

الس ر

37 000

–

–

–

)(37 000

حلقات العم

28 100

–

–

–

)(28 100

120 100

–

–

–

)(120 100

المجموع الفرعي للبرنامج 3-3
البرنامج 4-3

إدارة البيانات
الخب ار االستشاريون

140 000

75 000

75 000

150 000

10 000

الطباعة الخارجية

10 000

5 000

5 000

10 000

–

الس ر

57 000

30 000

30 000

60 000

3 000

حلقات العم

135 000

75 000

70 000

145 000

10 000

تلنولوجيا المعلومات

30 000

20 000

10 000

30 000

–

الصيانة والدعم

148 000

75 000

75 000

150 000

2 000

520 000

280 000

265 000

545 000

25 000

المجموع الفرعي للبرنامج 4-3

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

البرنامج 5-3

تعزيز وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في المنطقة
الخب ار االستشاريون

155 000

70 000

70 000

140 000

)(15 000

الطباعة الخارجية

16 000

8 000

8 000

16 000

–

الس ر

57 000

40 000

40 000

80 000

23 000

حلقات العم

150 000

80 000

80 000

160 000

10 000

378 000

198 000

198 000

396 000

18 000

المجموع الفرعي للبرنامج 5-3
البرنامج 6-3

670 000

380 000

320 000

700 000

30 000

أنشطة االتصاالت والتوعية
الخب ار االستشاريون

50 000

72 000

52 000

124 000

74 000
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البرنامج 3-3

225 000

160 000

100 000

260 000

35 000

22-05653

الباب/البرنامج

بند الميزانية

االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات ال لم لج لم للوع ل لل ل لت لرم
ال لم لع لت لم ل ل للدم ل لل ل لت لرم ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام 2024-2023
ال رق
2024
2023
2022-2021

الطباعة الخارجية

34 000

29 500

22 500

52 000

18 000

الس ر

45 000

37 000

32 000

69 000

24 000

حلقات العم

13 000

3 000

3 000

6 000

)(7 000

المعدات

14 000

8 000

8 000

16 000

2 000

التدريب

10 000

5 000

5 000

10 000

–

166 000

154 500

122 500

277 000

111 000

المجموع الفرعي للبرنامج 6-3
البرنامج 7-3

الخب ار االستشاريون

15 000

25 000

10 000

35 000

20 000

الطباعة الخارجية

25 500

20 000

15 000

35 000

9 500

الس ر

130 000

70 000

50 000

120 000

)(10 000

حلقات العم

190 000

140 000

40 000

180 000

)(10 000

360 500

255 000

115 000

370 000

9 500

المجموع الفرعي للبرنامج 7-3
البرنامج 8-3

الموارد المعدنية وتكنولوجيات التعدين
الخب ار االستشاريون

110 000

65 000

65 000

130 000

20 000

الطباعة الخارجية

10 000

5 000

5 000

10 000

–

الس ر

55 000

30 000

30 000

60 000

5 000

حلقات العم

190 000

100 000

100 000

200 000

10 000

365 000

200 000

200 000

400 000

35 000

3 085 370

1 748 500

1 449 500

3 198 000

112 630

المجموع الفرعي للبرنامج 8-3
مجموع الباب 3
الباب 4

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22
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تنمية القدرات والتعاون التقني

وحدة ضمان االمتثال واإلدارة التنظيمية
تكاليف الوظائف
المرتبات

–

301 000

465 000

766 000

766 000

التلاليف العامة للوظائش

–

148 000

215 000

363 000

363 000

–

449 000

680 000

1 129 000

1 129 000

المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

22-05653

الباب/البرنامج

بند الميزانية

االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات ال لم لج لم للوع ل لل ل لت لرم
ال لم لع لت لم ل ل للدم ل لل ل لت لرم ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام 2024-2023
ال رق
2024
2023
2022-2021

22-05653

الباب/البرنامج

بند الميزانية

االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات االح ل ل ل لت ل ل ل ليل ل ل للاجل ل ل للات ال لم لج لم للوع ل لل ل لت لرم
ال لم لع لت لم ل ل للدم ل لل ل لت لرم ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام ال لم لق لتللرح ل ل للة ل لع ل ل للام 2024-2023
ال رق
2024
2023
2022-2021

تكاليف غير متعلقة بالوظائف
الس ر

–

18 000

18 000

36 000

36 000

حلقات العم

–

15 000

15 000

30 000

30 000

الخب ار االستشاريون

–

75 000

40 000

115 000

115 000

الطباعة والمعدات

–

25 000

25 000

50 000

50 000

–

133 000

98 000

231 000

231 000

–

582 000

778 000

1 360 000

1 360 000

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتعلقة بالوظائف
مجموع الباب 4

ISBA/27/A/3
ISBA/27/C/22

المدير العام المؤقت ( )5-

–

226 000

227 000

453 000

453 000

المساعد اإلداري (ائة الخدمات العامة)

–

26 000

26 500

52 500

52 500

الس ر

–

25 000

25 000

50 000

50 000

المياك األسلاسلية لتلنولوجيا المعلومات واالتصلاالت ،واألماكن الم.تبية ،والتلاليف
ذات الصلة

–

6 000

6 000

12 000

12 000

تلاليف الدعم غير المباًرم ( 13ال المائة)

–

36 595

37 206

73 801

73 801

مجموع الباب 5

–

319 595

321 706

641 301

641 301

مجموع األبواب  1إلى 5

19 411 280

11 477 095

11 570 206

23 047 301

3 636 021
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الباب 5

الم سسة

