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الميزانية المقترحة للسلطة الدولية لقاع البحار للفترة المالية ٢٠٢٠-٢٠١٩
تقرير األمين العام

أوال  -مقدمة
 - ١حيدد هذا التقرير االحتياجات يف إطار امليزانية املقرتحة للسل ل لللطة الدولية لقاع البحار للارتي املالية
 .٢٠٢٠-٢٠١٩ويقدر األمني العام االحتياجات يف إطار ميزانية السل ل ل ل ل ل لللطة لعام  ٢٠١٩و ٢٠٢٠
مببلغ  ١٨ ٤٧٠ ٩٠٠دوالر .ويش ل ل ل ل ل ل لم ل املبلغ املق للدر وا  ٩ ٦٣٦ ٩٠٠دوالر لع للام  ٢٠١٩مبلغ
 ٦ ٢٣٦ ٧٠٠دوالر للناقل ل للات ا داريل ل للة ،ومبلغ  ١ ٥٤٢ ٠٠٠دوالر خلل ل للدمل ل للات املؤمترات ،ومبلغ
 ١ ٨٥٨ ٢٠٠دوالر لالحتي للاج للات الون للاملي للة .ويش ل ل ل ل ل ل لمل ل املبلغ املق للدر وا  ٨ ٨٣٣ ٩٠٠دوالر
لع ل للام  ٢٠٢٠مبلغ  ٦ ٠٥١ ٦٠٠دوالر للناق ل للات ا داري ل للة ،ومبلغ  ١ ٥٤٢ ٠٠٠دوالر خل ل للدمل للات
املؤمترات ،ومبلغ  ١ ٢٤٠ ٣٠٠دوالر لالحتياجات الوناملية .ويرد يف املرفق األول ملخص لالحتياجات
يف إطار امليزانية املقرتحة للارتي املالية .٢٠٢٠-٢٠١٩
 - ٢وتزيد امليزانية املقرتحة للارتي  ٢٠٢٠-٢٠١٩بنسل ل ل ل ل ل للبة  ٧،٨يف املائة بالقيمة ا مسية عن امليزانية
املعتمدي للارتي  .٢٠١٨-٢٠١٧وميكن أن تعزى هذه الزيادي إىل التوسل ل يف عال العم الال للس لللطة،
وبصل للاة احلل للة اماجة إىل مواحلل لللة العم فيما يتعلق بالونام ( ١-٢وض ل ل ا طار التن يم لةنش للطة
املض للطل ا يف املنطقةض ووض ل ل برنام جديد  ( ٧-٢طط ا داري البيئية ا قليميةض .ويف الوقت ناس لله،
على الرغم من ارت ااع الناقات الوناملية ،فقد أمكن ختايض امليزانية ا دارية العامة بنس ل ل ل للبة  ٢،١يف املائة،
مبا يف ذلك ختايض تكاليف دمات املؤمترات بنسل ل ل ل للبة  ٢١،٥يف املائة .ونتجت هذه التخايضل ل ل ل للات عن
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تناي للذ ت للدابف رقيق وفورات يف التك للاليف يف  ٢٠١٧و ( ٢٠١٨ان ر ISBA/24/FC/8ض ،ورسل ل ل ل ل ل للني
التخطيط للناقات ورحل ل ل ل ل ل ل للدها إىل جانا التنايذ التام للمعايف الاسل ل ل ل ل ل للبية الدولية للقطاع العام ورلي
احتياجات امليزانية املتوقعة مبزيد من الدقة يف إطار ك بند .وجتدر ا شل للاري إىل أن حكومة جامايكا تتوق
أن يص ل معدل التض لخم لعام  ٢٠١٨و  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠إىل  ٥يف املائة سللنوياق مقارنة بالسللنة السللابقة
(املصدر :حلندوق النقد الدو ض.
 - ٣ويركز العم الال للس ل ل لللطة على س ل ل للبعة برام  ،متاش ل ل للياق م النوات املتو اي ذات األولوية ال أقرها
اجمللس واجلمعية .وترد معلومات ماصل ل ل ل ل لللة عن الوام يف الارع الثالث من هذا التقرير .ومبا أن بعض الوام
واألنش ل ل ل للطة ذات الص ل ل ل لللة قد تتدا  ،فكما كان امال يف امليزانيات الس ل ل ل للابقة ،يقرت أن يؤذن لةمني العام
بإجرال رويالت بني األبواب الارعية املناس للبة من امليزانية ا دارية ،وبني أبواب امليزانية ا دارية والوناملية وبني
الوام الاردية يف نطاق ال يتجاوز  ٢٠يف املائة من املبلغ املرحلود لك باب فرع أو باب أو برنام منارد.
 - ٤ويلتزم األمني العام التزاماق قوياق بكاالة اس ل ل ل للتقرار امليزانية ا دارية العامة يف مس ل ل ل للتويا ا امالية على
املدى الطوي  ،مبا يف ذلك ما يتعلق خبدمات املؤمترات .وسل ل ل ل ل ل للتتااوت الناقات الوناملية يف الارتات املالية
املقبلة وفقاق ألولويات السل ل ل ل ل ل لللطة ،ويتوق ااااا كبف يف بعض الوام عند االنتةال من وض ل ل ل ل ل ل ل أن مة
االستغالل .ويساعد روي الناقات إىل الوام أيضا يف مزيد من الشاافية واملساللة.

ثانيا  -موجز مقترحات الميزانية اإلدارية للفترة المالية ٢٠٢٠-٢٠١٩
الباب  - ١النفقات اإلدارية ونفقات خدمات المؤتمرات
الباب الفرعي  - ١النفقات اإلدارية لألمانة

الوظائف الثابتة
 - ٥جيا أن تكون األمانة قادري على االعتماد على قوي عاملة تتسم بتعدد مةارا ا ومرونتةا وقدر ا
على التنق وتعم يف خمتلف التخصصات لالضطالع بواليات السلطة املتشعبة واملرتابطة على حنو يتسم
بالكاالي والاعالية من حيث التكلاة .وتضل ل ل ل ل ل للم األمانة حالياق  ٤٠وظياة ثابتة ،و الل الارتي -٢٠١٧
 ،٢٠١٨اس ل ل ل ل ل للتمرت يف االعتماد على إطارها للموارد البش ل ل ل ل ل ل لرية من الل تنايذ نتائ عملية تص ل ل ل ل ل للنيف
الوظللائف لعللام  ،٢٠١٥وتكياللت م التغيفات اليكليللة (ان ر ISBA/23/A/4ض ،وعملللت على موالمللة
ملموعة عناحلل ل ل للر األجر للموظاني املعينني دولياق م ملموعة عناحلل ل ل للر األجر يف ن ام األمم املتحدي املوحد
(ان ر ISBA/23/FC/2ض ،وناذت ن اماق جديداق داري األدال وتقييمه (ISBA/ST/AI/2017/3ض .وسلت
القوي العاملة املسل ل للتقبلية تشل ل للم عدداق أسل ل للاسل ل للياق من اخلوال يف القانون والعلوم وا داري ألدال املةام الطويلة
األج  ،يدعمةم يف ذلك موظاون سينضمون إىل األمانة لارتات زمنية أقصر على أساس خمصص.
 - ٦ومثللة حللاجللة إىل أرب وظللائف إضل ل ل ل ل ل ل للافيللة ،للا يرف ملموع عللدد موظا األمللانللة إىل  ،٤٤على
النحو التا :
كبف موظا السللياسللات/مسللاعد اع لةمني العام ( ٥-ض ،ملسللاندي األمني العام
(أض
يف ا ش ل لرا والعم على رقيق التنسل لليق االس ل لرتاتيج واالتصل للال واتسل للاق السل للياسل للات وتكاملةا دا
مكتا الشؤون القانونية ومكتا ا داري البيئية واملوارد املعدنية ومكتا اخلدمات ا دارية؛
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(بض مسللاعد لشللؤون االتصللاالت ( ع ٧ض ،لزيادي قدري السلللطة يف االتصللاالت عن طريق
دعم كبف موظا السياسات/املساعد اخلاع لةمني العام ( ٥-ض ،وموظف االتصاالت ( ٤-ض؛
(جض موظف معاون للموارد البش ل ل ل ل لرية ( ٢-ض لدعم موظف املوارد البش ل ل ل ل لرية ( ٤-ض عن
طريق مواحلل لللة الرتكيز على توجيه اخلدمات وتقدد الدعم إىل األمانة ،فضل للال عن االسل للتجابة إىل الطلبات
ا ضافية املتصلة بتنمية قدرات املوظاني وإداري األدال والتخطيط للقوي العاملة ولتعاقا املوظاني؛
(دض موظف للش ل ل ل للؤون العلمية (اجليولوجيا االقتص ل ل ل للاديةض ( ٤-ض اعتباراق من عام ،٢٠٢٠
لدعم عم مكتا ا داري البيئية واملوارد املعدنية ،م الرتكيز على تقييم املوارد وتصنياةا ورلي االستدامة
واجلدوى االقتص ل ل ل ل ل ل للادية لعمليات التعدين يف املسل ل ل ل ل ل للتقب  .وبالن ر إىل أن هذه الوظياة مقرتحة ابتدال من
 ،٢٠٢٠فقد رحلدت ميزانيتةا يف حدود  ٥٠يف املائة.
 - ٧ويقرت رحل ل ل للد اعتمادات الس ل ل للتخدام متطوع األمم املتحدي من الل زيادي األموال املتاحة يف
إطار بند امليزانية ”املس ل للاعدي املؤقتة العامة“ لتعزيز التنوع يف حل ل للاو املوظاني وتيس ل للف التوظيف السل ل لري
واسل ل ل ل ل ل للتقللدام اخلوال الللدوليني على حنو فعللال من حيللث التكلاللة .و الل الارتي املللاليللة ،٢٠٢٠-٢٠١٩
ستخصص وظياتان للمشاري ال يديرها مكتا اخلدمات ا دارية لالستعاضة عن الن م اجملزأي وال عاا
عليةا الزمن ،بغية تعزيز قدري السلطة على االستجابة للمتطلبات املتغفي .ويوجد برنام للموظاني الانيني
املبتدئني أيضاق قيد الن ر ،رهناق بالدعم الذي سيقدمه أعضال السلطة املةتمون.

اخلدمات االستشارية
 - ٨سللتكون مثة حاجة إىل وال اسللتشللاريني لتقدد دمات متنوعة يف الرتتة والتحرير ،وتكنولوجيا
املعلومات ،و دمات دعم املعدات.

التكاليف العامة للموظاني
 - ٩جرى باس ل ل ل للتمرار جتاوز االعتمادات املرحل ل ل ل للودي لبند امليزانية املتص ل ل ل ل بالتكاليف العامة للموظاني
وختصل ل ل ل ل لليص اعتمادات غف كافية له يف امليزانية .وأثرت ملموعة عناحلل ل ل ل ل للر األجر اجلديدي على الناقات يف
عام  .٢٠١٧ومن أج أن تس ل ل للتند امليزانية املقرتحة للارتي املالية  ٢٠٢٠-٢٠١٩إىل إحص ل ل للالات واقعية،
أ ِ ذ يف االعتبار املبلغ الاعل للتكاليف العامة للموظاني لعام  ،٢٠١٧وأضلليف هامأ أمان بنسللبة ٢،٥
يف املائة ملراعاي التضخم وتقلبات أسعار الصر .

التدريا
 - ١٠أشل ل ل ل للار األمني العام يف تقريره املؤر أيار/مايو  ،٢٠١٣واملقدم مبوجا الاقري  ٤من املادي ١٦٦
من اتااقية األمم املتحدي لقانون البحار (ISBA/19/A/2ض ،إىل أن امليزانية العادية للس ل ل ل ل ل لللطة ال تتضل ل ل ل ل للمن
سل للوى امد األدخم من خمص ل لصل للات التدريا والتطوير املةل للموظاني .وبذلك ،على الرغم من أن ميزانية
التدريا للارتي  ٢٠١٦-٢٠١٥ارتاعت مبقدار  ١٠ ٩٠٠دوالر لتص إىل ما ملموعه  ٦٣ ٠٠٠دوالر،
مل ردث أي زيادي يف امليزانية للارتي  .٢٠١٨-٢٠١٧وال تسل ل ل ل ل ل للتثمر السل ل ل ل ل ل لللطة مبا فيه الكااية يف تنمية
املواها وإدار ا على تي املس ل ل ل للتويات .وال يتجاوز ا نااق اما على التدريا والتطوير  ١يف املائة من
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امليزانية ا دارية ،وهو أق بكثف ا ختص ل ل ل ل ل ل لصل ل ل ل ل ل لله املن مات املماثلة األ رى .وبنال على ذلك يقرت مبلغ
 ١٢٦ ٠٠٠دوالر مليزانية التدريا للارتي  ،٢٠٢٠-٢٠١٩دون أثر عام على امليزانية ا دارية.

السار يف مةام رمسية (ناقات غف برنامليةض
 - ١١س لليش للم الس للار الذي تل تقيد ناقاته يف امليزانية ا دارية الس للار الذي ال يتعلق رديداق بونام ما.
ومن املتوق أن تبلغ امليزانية ا دارية للسار يف الارتي  ٢٠٢٠-٢٠١٩ما قدره  ٢٢٥ ٧٤٠دوالر .وتشم
ناقات الس ل ل للار املذكوري س ل ل للار األمني العام وكبار املوظاني مض ل ل للور دورات اجلمعية العامة لةمم املتحدي،
واجتماعات الدول األطرا يف االتااقية واالجتماع الس ل للنوي املباش ل للر لش ل للبكة األمم املتحدي للمحيطات،
فضالق عن السار ألغراا متثيلية ضرورية أ رى.

املؤمترات امكومية الدولية
 - ١٢أنشللن بند حدد من امليزانية لدعم مشللاركة السلللطة يف املؤمتر امكوم الدو لوض ل حلللك دو
ملزم قانوناق يف إطار اتااقية األمم املتحدي لقانون البحار بش ل ل لللن حا التنوع البيولوج البحري يف املناطق
الواقعلة لارج نطلاق الواليلة الوطنيلة واسل ل ل ل ل ل للتغاللله على حنو مس ل ل ل ل ل ل لتلدام يف دورتيةلا املقررتني لعلام ٢٠١٩
و  ،٢٠٢٠ويف مؤمتر األمم املتحللدي لللدعم تنايللذ الللد  ١٤من أهللدا التنميللة املس ل ل ل ل ل ل لتللدامللة :حا
اليطات والبحار واملوارد البحرية واسللتخدامةا على حنو مسللتدام لتحقيق التنمية املسللتدامة ،الذي سلليعقد
يف  .٢٠٢٠وي قدر املبلغ املخصل ل ل ل ل ل للص لذا الغرا وا  ٣٠ ٠٠٠دوالر لك سل ل ل ل ل ل للنة من الارتي املالية
.٢٠٢٠-٢٠١٩

االتصاالت
 - ١٣أس للارت االس للتثمارات ال ألز ا الس لللطة يف الارتتني  ٢٠١٤-٢٠١٣و  ٢٠١٦-٢٠١٥عن
رقيق مكاسا يف الكاالي ،وأدت إىل ختايض مقرت يبلغ  ٤٤ ٠٠٠دوالر يف هذا البند من امليزانية.

كتا املكتبة ولوازمةا
 - ١٤ارتاعت تكاليف االش ل لرتان الس ل للنوي يف الدوريات واليوميات على مر الس ل للنوات اخلمس املاض ل للية
بنسبة متوسطة قدرها  ٨يف املائة ،على الرغم من االجتاه حنو استخدام املوارد ا لكرتونية وغفها من تدابف
رقيق وفورات يف التكاليف .وباضل ل ل خمصل ل لص ل للات امليزانية يف الارتي  ،٢٠١٨-٢٠١٧متكنت املكتبة من
مواحللة العم على إتاحة الوحلول إىل املوارد ال توفرها اجملالت وعززت بشك كبف قدر ا وإمكانا ا يف
البحث وملموعة املراج املتاحة للموظاني .ويتيح التعاون املتواحلل ل ل ل ل ل ل ل م الكمة الدولية لقانون البحار
أيض ل للا طريقة اقتص ل للادية للوحل ل للول إىل عدد من املوارد .إذ تتقاس ل للم الس ل لللطة تكاليف ما تس ل للتخدمه هاتان
املؤسل ل ل ل ل لس ل ل ل ل للتان من موارد عن طريق ملموعة من ومة األمم املتحدي القتنال املعلومات ا لكرتونية ،ال توفر
سب الوحلول إىل موارد قانونية وعلمية خمتاري ستكون لوال ذلك باه ة التكلاة يف إطار خمصصات امليزانية
امالية .وأضيف هامأ أمان قدره  ٥يف املائة إىل الناقات الاعلية لعام  ،٢٠١٧مراعاي للتضخم.
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تكنولوجيا املعلومات
 - ١٥يقرت ختايض الناقللات مببلغ  ٥٦ ٠٠٠دوالر ( ٤٤يف املللائللةض إىل مللا ملموعلله  ٧٠ ٠٠٠دوالر
للارتي املالية  .٢٠٢٠-٢٠١٩ويبني هذا املبلغ تكاليف اسل ل ل ل ل ل للتبدال لوحات املااتيح القدمية ال تعود إىل
املوم للحواس لليا والطابعات ( ٢٣ ٤٠٠دوالرض وغفها من
عام  ١٨ ٠٠٠( ٢٠٠٣دوالرض ،والتجديد ت
تكاليف تكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذلك الومليات األمنية ،وبرمليات ا داري التقنية ،والدعم التقل غف
املن ور ،واسل ل ل ل ل ل للتبللدال املعللدات غف املن ور ( ٢٨ ٦٠٠دوالرض .وجيري التعللام ل م تكللاليف أ رى للب
التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذلك ش ل لرال وادد بديلة ذات س للرعة أكو من حيث جتةيز البيانات
والقدري على التخزين ،يف إطار املعايف الاس ل ل ل ل ل للبية الدولية للقطاع العام بوحل ل ل ل ل ل للاةا مندرجة يف نطاق اقتنال
األثاث واملعدات وترد بنال على ذلك يف بند امليزانية التا .

اقتنال األثاث واملعدات
 - ١٦تعزى الزيادي مبقدار  ٤٢ ٦٠٠دوالر ليص اجملموع إىل  ١٩٦ ٠٠٠دوالر ،إىل البنود التالية:
اخلوادد البديلة ( ٨٦ ٠٠٠دوالرض وتوريد وتركيا وتش ل ل للغي ن ام تويد جديد يف غرفة
(أض
اخلوادد ( ٥٠ ٠٠٠دوالرض؛
(بض

آلة نسخ تصويري واحدي متعددي الوظائف ( ١٥ ٠٠٠دوالرض؛

(جض

استبدال معدات املكاتا الصغفي ( ٥ ٠٠٠دوالرض؛

أثاث جديد ميز املكاتا الذي جرى توسل لليعه يف الطابق األول ،لتسل للتخدمه دمات
(دض
املؤمترات واملراسم ( ٤٠ ٠٠٠دوالرض.

إعادي تصميم املوق الشبك للسلطة
 - ١٧يعود تصللميم املوق الشللبك اما للسلللطة إىل تسللعينات القرن املاض ل  .لكن هيكله وتصللميمه
ال يتاللمان حالياق م حجم وثائق الاوظات ال يتعني على هذا املوق إدار ا أو م حركة اسل ل ل ل ل ل للتخدام
املوق  ،ا جيع تص ل ل ل ل للاحه غف عمل وحل ل ل ل ل للعبا .وجرى رحل ل ل ل ل للد خمص ل ل ل ل لص ل ل ل ل للات لناقات غف متكرري قدرها
 ١٠٠ ٠٠٠دوالر لعام  ٢٠١٩من أج إعادي تصميم املوق الشبك ونق بياناته.

استئجار املمتلكات واملعدات وإحلالحةا وحليانتةا
 - ١٨يقرت إدراج زيادي قدرها  ١١ ٠٠٠دوالر ،ليص ل ل ل ل ل ل ل اجملموع إىل  ٣٥ ٠٠٠دوالر ،للارتي املالية
 ،٢٠٢٠-٢٠١٩من أج تغطية تكاليف اسللتئجار املعدات املكتبية وحللليانتةا وتكاليف حللليانة املركبات
الرمسية وتشللغيلةا .وشللةد هذا البند من بنود امليزانية جتاوزا يف ا نااق ك سللنة منذ عام  ،٢٠١٣ويعكس
هذا املبلغ املنقح التكاليف الاعلية بصوري أدق.

ن ام األمم املتحدي املوحد
 - ١٩تتماش ل ل للى امليزانية املقرتحة البالغ قدرها  ١٢٦ ٦٠٠دوالر م الناقات املتكبدي يف عام ،٢٠١٧
وتشم تكاليف اخلدمات والعضوية يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية ،ون ام إداري األمن ،وفرقة العم املعنية
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باملعايف الاس للبية ،وش للبكة املوارد البش لرية التابعة جمللس الرفس للال التنايذيني يف من ومة األمم املتحدي املعل
بال تنسيق ،وجلنة املعاشات التقاعدية للموظاني ،وبرنام األمم املتحدي للرعاية.

رسوم مراجعة امسابات
 - ٢٠تتطابق رس ل ل للوم مراجعة امس ل ل للابات للارتي املالية  ٢٠٢٠-٢٠١٩م العرا الذي قدمته ش ل ل للركة
إيرنست آند يونغ (Ernst & Youngض يف عام  ٢٠١٧ملدي أرب سنوات.

إداري املباين
 - ٢١تتوافق امليزانيللة البللالغ قللدرهللا  ٧٤٤ ١٠٠دوالر م الناقللات املتكبللدي يف إطللار هللذا البنللد من
امليزانية يف عام  .٢٠١٧وسل ل ل ل ل ل للتغطى التكاليف غف املتوقعة من الوفورات ال رققت فيما يتعلق بناقات
الكةربال منذ كانون الثاين/يناير .٢٠١٨

تطبيق املعايف الاسبية الدولية للقطاع العام
 - ٢٢كما ورد يف التقرير الس ل ل ل للابق املقدم إىل جلنة املالية (ان ر ISBA/23/FC/5ض ،اعتمدت الس ل ل ل لللطة
املعايف الاس ل ل للبية الدولية للقطاع العام ،وتعكف ،منذ عام  ،٢٠١٥على تطبيقةا ،بس ل ل للب منةا التدريا.
وكانت البيانات املالية للسلطة لعام  ٢٠١٧تثلة للمعايف الاسبية الدولية املذكوري .وال تزال هنان حاجة
إىل املزيد من التدريا وإىل نشللر ن ام التخطيط املركزي للموارد من أج متكني السلللطة من امصللول على
ن ام املعلومات املتكام الالزم لالمتثال الكام للمعايف الاس ل ل ل للبية الدولية للقطاع العام .ولذا الس ل ل ل للبا،
أعيدت تسل للمية هذا البند من امليزانية ليصل للبح ”املعايف الاسل للبية الدولية /ن ام التخطيط املركزي للموارد“
ويتضمن اعتمادا يبلغ  ٨٠ ٠٠٠دوالر رحلد يف امليزانية جرال ما يلزم من استقصالات ودراسات و وث
بشلن الن ام املطلوب.
الباب الفرعي  - ٢خدمات المؤتمرات
 - ٢٣طرأ تغيف كبف على شك امليزانية نتيجةق لعرا دمات املؤمترات حسا طاب ا نااق بدال من
عرضل ل للةا حسل ل للا هيئات السل ل لللطة .وسل ل لليمكن هذا التغيف من رسل ل للني التخطيط وا بال يف املسل ل للتقب ،
وسيؤدي إىل زيادي الشاافية واملساللة .وأجري استعراا شام لتكاليف دمات املؤمترات وجيري ا بال
عنةا بصل ل ل ل ل ل للوري مناصل ل ل ل ل ل لللة (ان ر ISBA/24/FC/8ض .وتسل ل ل ل ل ل للتند االحتياجات املتعلقة بامليزانية للارتي املالية
 ٢٠٢٠-٢٠١٩إىل الناقات الاعلية املتكبدي يف عام  ،٢٠١٧وقد جرى زياد ا بنسللبة  ٥يف املائة ملراعاي
التضخم وتقلبات أسعار الصر  .وأ ضيف اعتماد سنوي قدره  ١١٠ ٠٠٠دوالر إىل بند امليزانية املعنون
”الوثائق“ لتغطية تكاليف إعداد وثائق إضل ل ل ل ل ل للافية متوقعة يف إطار الونام  ،١-٢وتتعلق تلك التكاليف
أس للاسل لاق برتتة مش للروع مدونة قواعد االس للتغالل .ورغم هذه الناقات االس للتثنائية ،يقرت إجرال ختايض يف
هذا الباب من امليزانية بنسبة  ٢١يف املائة.
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ثالثا  -موجز مقترحات الميزانية البرنامجية للفترة المالية ٢٠٢٠-٢٠١٩
الباب  - ٢النفقات البرنامجية
البرنامج ١-٢
وضع اإلطار التنظيمي لألنشطة المضطلع بها في المنطقة

التوجه العام
 - ٢٤يف آذار/مارس  ،٢٠١٨عقد اجمللس أول مناقشل ل ل ل للة موضل ل ل ل للوعية بشل ل ل ل لللن مشل ل ل ل للروع األن مة املتعلقة
باس للتغالل املوارد املعدنية يف املنطقة ،مبا يف ذلك الش للرو .املالية .وجال ذلك يف أعقاب س للنتني من األعمال
التحضفية ال كانت متةيدا ملشاورات اجلةات حلاحبة املصلحة بشلن ملموعة موحدي من مشاري األن مة
يف عام  .٢٠١٧واسللتعني أيضللا خبوال من معةد ماسللاتشللوسللتس للتكنولوجيا لوض ل وذج ما واقتصللادي
يس للرتش للد به يف وضل ل الش للرو .املالية لالس للتغالل .وس للتواحلل ل الس لللطة وضل ل ا طار التن يم طوال عام
 ٢٠١٩و  .٢٠٢٠وس ل للتقدم األمانة الدعم لعم اجمللس واللجنة القانونية والتقنية عن طريق إنتاج دراس ل للات
ورليالت وتنقيحات يعدها اخلوال ،حسل ل ل للا االقتضل ل ل للال ،ملشل ل ل للروع الن ام .ويف هذا الصل ل ل للدد ،طلا اجمللس
واللجنة ،بغية مساعد ما فيما جتريانه من مناقشات ،إجرال دراسات حددي بشلن املواضي التالية:
مواحل ل ل ل ل ل ل للللة تطوير النموذج املللا وآليللة الللدف  ،يف إطللار التع لاون املسل ل ل ل ل ل للتمر م معةللد
(أض
ماساتشوستس للتكنولوجيا؛
(بض

وض معايف التقاسم املنصف؛

(جض األثر التم نتاج املعادن من املنطقة على اقتص ل ل ل ل ل ل للادات الدول النامية املنتجة لتلك
املعادن من مصل ل ل ل ل ل للادر برية ،وفقا للاقري (٥ض (هض من الارع  ١من مرفق اتااق عام  ١٩٩٤املتعلق بتنايذ
اجلزل امادي عشر من اتااقية األمم املتحدي لقانون البحار املؤر ة  ١٠كانون األول/ديسمو .١٩٨٢
 - ٢٥وبا ض ل ل ل للافة إىل ذلك ،طلبت اجلمعية إىل اللجنة القانونية والتقنية يف قرارها  ISBA/23/A/13أن
تواحلل ل ل معاجلة مس ل للللة تاعي املؤسل ل لس ل للة باعتبارها مس ل للللة مةمة يف ض ل للول التطورات اماحل ل لللة فيما يتعلق
بالتعدين يف أعماق البحار.

أهدا السلطة
 - ٢٦يتمث هد الس ل ل لللطة يف اعتماد قواعد وأن مة وإجرالات ش ل ل للاملة جلمي مراح اس ل ل للتكش ل ل للا
املعادن يف أعماق البحار واسللتغاللا ،تكون موضللوعة على أسللاس أفض ل املعلومات املتاحة ،ومتوائمة م
الس ل للياس ل للات واألهدا واملعايف واملبادا واألحكام املنص ل للوع عليةا يف االتااقية ويف اتااق عام ،١٩٩٤
مبا يف ذلك وض ل إطار تن يم مماية البيئة البحرية من ارثار الضللاري ال قد تنجم عن األنشللطة اجلارية
يف املنطقة .وقد ش ل ل ل ل ل ل للددت اجلمعية ،يف الاقري  ٢من الارع جيم من قرارها  ،ISBA/23/A/13على أمهية
املش ل ل للاركة العاملية الل وضل ل ل ل القواعد واألن مة املتعلقة بالتعدين يف أعماق البحار ،وال س ل ل لليما مش ل ل للاركة
الدول النامية.
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ا لازات املتوقعة من السلطة
 - ٢٧تشم ا لازات املتوقعة ما يل :
مواحل ل ل لللة تطوير األن مة املتعلقة باس ل ل للتغالل املوارد املعدنية يف املنطقة ،د اعتمادها
(أض
من جانا اليئات املختصة التابعة للسلطة؛
(بض وضل ل ل ل ل ل ل واعتماد ن ام مدفوعات ومعدالت مدفوعات مقابلة له باالس ل ل ل ل ل للتناد إىل تطور
النموذج املا قيد املناقشة يف اجمللس وإىل طط عم املتعاقد؛
(جض وض ل ل ل ل ل ل ل توجيةللات تقنيللة وإداريللة لللدعم ا طللار التن يم  ،مبللا يف ذلللك توفف التوجيلله
والنماذج خلطط ا داري والرحلد البيئيتني وخلطط ا غالق؛
(دض
يعتمده املتعاقدون؛

إعداد عملية تقيي ٍم لةثر البيئ ووض ل ل ل ل بيان األثر البيئ (دلي بيان األثر البيئ ض لك

(هلض وضل ل معايف التقاس للم املنص للف الس للتخدامةا يف توزي الاوائد املالية وغفها من الاوائد
االقتصادية املستمدي من األنشطة اجلارية يف املنطقة؛
(وض إجرال دراسة للتلثف املمكن نتاج املعادن من املنطقة ،وفقا للاقري ( ٥هض من املادي ١
من مرفق االتااق ،ووض معايف حتملة لتقدد املساعدي االقتصادية؛
مواحللة العم على وض وذج األعمال من أج تاعي املؤسسة.

(زض

احتياجات امليزانية
 - ٢٨سل لليجري تنايذ الونام  ١-٢رت إش ل لرا مكتا الشل للؤون القانونية .وسل للتقدم مد الت فنية
إىل دراس ل ل ل ل للات اخلوال ورليال م من الل اجلم بني اخلوات الدا لية و وات اخلوال االس ل ل ل ل للتش ل ل ل ل للاريني.
وسللتشللم األنشللطة املقرري الل الارتي املالية حلقات عم بشلللن معايف التقاسللم املنصللف ،ووضل معايف
ومبللادا توجيةيللة ،على النحو اللذي طلبتلله اللجنللة القللانونيللة والتقنيللة .ومن املرجح أن ينش ل ل ل ل ل ل للل فريق علام
خمصص لك ميض قدما بالعم املتعلق بآلية الدف وبالشرو .املالية .وستتضمن ميزانيات حلقات العم
أحكاما تضمن مشاركة ثل الدول النامية ،على حنو ما طلبته اجلمعية .ويلزم رحلد ميزانية للسار مضور
حلقات العم واالجتماعات واملؤمترات الدولية املتص ل لللة باجلوانا القانونية والتقنية لص ل للياغة واعتماد ن ام
االس ل ل ل ل للتغالل .ويلزم توفف ميزانية للطباعة اخلارجية لنش ل ل ل ل للر نوات حلقات العم باعتبارها دراس ل ل ل ل للات تقنية
للسلطة الدولية لقاع البحار و حاطة أعضال السلطة ا علما.
اجلدول ١
البرنامج  : ١-٢موجز احتياجات الميزانية
الونام  ١-٢وض ا طار التن يم لةنشطة املضطل ا يف املنطقة ٢٠١٩
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
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الونام  ١-٢وض ا طار التن يم لةنشطة املضطل ا يف املنطقة ٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملموع

١٩٠ ٠٠٠

٣٧٥ ٠٠٠

حلقات العم

١٨٥ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج ١-٢

74٠ ٠٠٠ ٢55 ٠٠٠ 485 ٠٠٠

البرنامج ٢-٢
حماية البيئة البحرية

التوجه العام
 - ٢٩يكرس الونللام  ٢-٢لتنايللذ األدوات واملنةجيللات الالزمللة لض ل ل ل ل ل ل لمللان للايللة البيئللة البحريللة يف
املنطقة .ويرتبط ارتباطاق وثيقاق بالونام  ٧-٢الذي يعاجل وض ل ل ل ل ل ل ل طط إقليمية لوداري البيئية ،وبالونام
 ،٥-٢املكرس لتعزيز البحث العلم البحري يف املنطقة وتش ل للجيعه .ويةد الونام  ٢-٢أس ل للاس ل للا إىل
تنايذ اخلطط ا قليمية لوداري البيئية ،على حنو يتماش ل للى م االلتزام األس ل للاس ل ل ل الوارد يف املادي  ١٤٥من
االتااقية ،ال تنص على اختاذ التدابف الالزمة فيما يتعلق باألنش ل ل ل ل للطة املناذي يف املنطقة لض ل ل ل ل للمان امماية
الاعالة للبيئة البحرية من ارثار الض ل ل للاري ال قد تنش ل ل للل عن هذه األنش ل ل للطة .و الل الارتي املالية -٢٠١٩
 ،٢٠٢٠سلليكون الونام موجةا حنو األدوات الالزمة لتنايذ طة ا داري البيئية ملنطقة حلللدع كالريون -
كليوتون ،ال اعتمدت يف عام  .٢٠١٢وس ل ل ل ل للفكز الونام  ٧-٢على وض ل ل ل ل ل ل طط اثلة ختص ناس
املعادن يف مناطق أ رى مث العقيدات املتعددي الالزات يف حوا اليط الندي األوسط.

أهدا السلطة
 - ٣٠تتمث اسرتاتيجية السلطة يف تنايذ إطار قوي جرالات اية البيئة لضمان أن جيري التعدين يف
أعماق البحار بصوري مسؤولة وبطريقة تقل إىل أدخم حد من ارثار السلبية للتعدين .ويتمث الد العام
للونام  ٢-٢يف رديد صل ل ل ل ل للائص املوارد امية و صل ل ل ل ل للائص موائلةا املوجودي يف املنطقة ،وتنايذ أدوات
ا داري ا يكولوجية ،مبا يف ذلك أدوات ا داري القائمة على أساس املناطق ،يف سياق طط ا داري البيئية
على الصعيدين الل وا قليم  .واألهدا الددي يف هذا الصدد ه :
رديد املوارد امية الطبيعية املوجودي يف أجزال املنطقة ال قد ختض ل ل ل ألنشل ل للطة التعدين
(أض
ورديد صائصةا؛
(بض توحيد طريقة القياس الكم وطريقة تصنيف املوارد امية املوجودي يف املنطقة ،مبا يف ذلك
يف ا رشادات املقدمة للمتعاقدين ،مث  ISBA/19/LTC/8و ISBA/21/LTC/15؛
(جض رديد املوائ ال توجد فيةا املوارد امية ورديد صائصةا ،لضمان ايتةا وإنعاشةا
(على النحو الللذي جيري طلبلله من املتعللاقللدين يف الاقرات  ١٥و  ٣٢و  ٣٣ويف املرفق األول من الوثيقللة
 ،ISBA/19/LTC/8ويف الارع رابعا من املرفق الثانني للوثيقة ISBA/21/LTC/15ض؛
(دض رديد األ ا .البيوجغرافية يف املناطق ال من التم أن يض ل للطل فيةا بلنش ل للطة تعدين
ورديد صائص تلك األ ا.؛
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(هلض تقدد تقارير عن املسل ل ل ل ل ل للائ ا يكولوجية والبيئية إىل اللجنة القانونية والتقنية وإىل عامة
اجلمةور ،من أج ضمان الشاافية بشلن املبادرات الرامية إىل اية البيئة البحرية ومن أج تنايذ أحكام
املادي  ١٦٥من االتااقية.
 - ٣١وتعتزم السلللطة تنايذ الونام  ٢-٢من الل سلللسلللة من حلقات عم تن م بشلللن متطلبات
البيانات األس للاس للية ومدى س للالمتةا ا حص للائية ،ومبس للاعدي وال اس للتش للاريني ارجيني .ومن املتوق أن
تؤدي ك حلقة العم إىل إعداد األمانة لورقات تقنية .ون را ألن القاعيات الدقيقة ه العنص ل للر الوحيد،
من بني عناحلر البحار العميقة ،الذي يتوفر بكثافة تكا للسما جبم بيانات أساسية حيتم أن تكون
كافية نتاج بيان أثر بيئ يكون س للليما إحص للائيا ،فس للرتكز اجلةود املس للتقبلية يف إطار هذا الونام على
رس ل ل ل للني قدرات التص ل ل ل للنيف العلم للمتعاقدين فيما يتعلق جبم بيانات أس ل ل ل للاس ل ل ل للية عالية اجلودي بش ل ل ل لللن
القاعيات الدقيقة .ولتحقيق هذا الد  ،تعتزم الس لللطة إنش للال موق ش للبك تااعل ومتا ملانا ،يس للمى
”فةرس القاعيات الدقيقة“ ،يتض ل ل للمن موجزا جلمي املعلومات املتاحة بش ل ل لللن أنواع القاعيات الدقيقة ال
تعيأ يف أعماق البحار ،وسل لليسل للاعد ذلك على الوحلل للول إىل تةور أوس ل ل مقارنةق باألطل تس ل لني املوجودين
حاليا .ويتوق أن تساعد القيمة العلمية لاةرس القاعيات الدقيقة كال من الدراسات األساسية ال جيريةا
املتعاقدون والتحليالت على النطاق االقليم .

ا لازات املتوقعة
 - ٣٢تشم ا لازات املتوقعة ما يل :
(أض
لةثر البيئ ؛

تن يم حلقة عم تقنية بش ل لللن متطلبات البيانات األس ل للاس ل للية جرال تقييمات ناجحة

(بض إنشال جلان للقيِّمني العلميني ،على النحو الذي طلبته اللجنة القانونية والتقنية يف طة
ا داري البيئية ملنطقة حلدع كالريون  -كليوتون ( ،ISBA/17/LTC/7الاقري ٤٧ض؛
(جض إعداد تقارير نصل ل ل ل للف سل ل ل ل للنوية عن جتمي البيانات البيئية تاحتةا للعموم باسل ل ل ل للتخدام
البيانات ال يقدمةا املتعاقدون وتلك املس ل ل ل ل للتمدي من عمليات ت البيانات على الص ل ل ل ل للعيد الدو (ان ر
 ،ISBA/17/LTC/7الاقري ٥٢ض؛
(دض تن يم حلق عم لتحديد وتقييم الس للالمة ا حص للائية للدراس للات األس للاس للية ورديد
موارد العيأ ملختلف الرواس ل ل ل ل ل ل ل للا املع للدني للة ،على التوا (يف ع للام  ٢٠١٩و ٢٠٢٠ض .وينبغ لتلللك
التقييمات كاالة أن تكون البيانات ال يقدمةا املتعاقدون وتلك املسل ل ل ل ل ل للتمدي من عمليات ت البيانات
على الصعيد الدو قد تعت وفقاق لناس املعايف وتستخدم ناس التصنياات.

احتياجات امليزانية
 - ٣٣س ل لليتطلا إنش ل للال فةرس عن القاعيات الدقيقة أن تقوم الس ل لللطة بالتعاقد م وال اس ل للتش ل للاريني
ارجيني لتص ل ل ل للميم منص ل ل ل للة تودع فيةا املعلومات املتعلقة باألحل ل ل ل للنا الثالثة األكو (املنخريات والديدان
األس ل للطوانية واجملدافيات األرج ض ،وكذلك بش ل لللن برملة وتنايذ الومليات اماس ل للوبية .وس ل لليلزم أيضل ل لاق متوي
خمص ل ل ل ل ل ل لص نشل ل ل ل ل ل ل للال جلللان القيمني العلميني الثالث وعمليللا للا ،وفق لاق لطلللا اللجنللة القللانونيللة والتقنيللة
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( ،ISBA/17/LTC/7الاقري ٤٧ض ،وه ستكون مسؤولة عن استعراا البيانات الواردي والتلكد من حلحة
البيانات الوحل للاية ودقتةا .وجيا ختص لليص ميزانية للس للار للمش للاركة يف األحداث الدولية املناس للبة املرتبطة
مباشل ل ل ل ل ل للري بواحد أو أكثر من األهدا الددي للونام  .ويتطلا تن يم حلقات العم ختصل ل ل ل ل ل لليص حنو
 ٦٠ ٠٠٠دوالر سنوياق ،إضافةق إىل ميزانية سنوية للطباعة اخلارجية قدرها  ١٠ ٠٠٠دوالر.
اجلدول ٢
البرنامج  : ٢-٢موجز احتياجات الميزانية
٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملموع

اية البيئة البحرية

الونام ٢-٢

اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية

١٤٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠

١٤٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠

٢٨٠ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠

السار

١٢ ٠٠٠

١٢ ٠٠٠

٢٤ ٠٠٠

حلقات العم

٦٣ ٠٠٠

٦٣ ٠٠٠

١٢٦ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج ٢-٢

45٠ ٠٠٠ ٢٢5 ٠٠٠ ٢٢5 ٠٠٠

البرنامج 3-٢
وحدة إدارة العقود

التوجه العام
 - ٣٤تلس ل ل ل لس ل ل للت وحدي إداري العقود يف عام  .٢٠١٧وتتمث مةمتةا الرئيس ل ل للية يف رس ل ل للني التنس ل ل لليق
الدا ل يف األمانة عن طريق ا ش لرا على تي العقود الصللادري عن السلللطة بشلللن األنشللطة املناذي يف
املنطقة .ويش ل للم ذلك جتةيز الطلبات اجلديدي بش ل لللن املوافقة على طط العم املتعلقة باالس ل للتكش ل للا
واالستغالل ،وإجرال االستعراا الدوري خلطط العم  ،حسبما تنص عليه األن مة السارية ،ومراقبة تنايذ
طط العم املعتمدي ،وكاالة الوفال بااللتزامات التعاقدية ،مبا يف ذلك تقدد التقارير الس ل ل للنوية .وتش ل ل للر
وحدي إداري العقود أيضل ل ل ل ل لاق ،من الل منس ل ل ل ل للق تدريا خمصل ل ل ل ل لص ،على برام إداري املتعاقدين وغفها من
مبادرات بنال القدرات ،مث حلل ل ل ل ل ل للندوق البات املخصل ل ل ل ل ل للص للبحوث العلمية والبحرية يف املنطقة وبرنام
التدريا الدا ل الذي تديره السلطة.

أهدا السلطة
 - ٣٥يتمث الد الل الارتي املالية  ٢٠٢٠-٢٠١٩يف مواحلل ل لللة االسل ل للتناد إىل األعمال املنجزي يف
عام  ٢٠١٧و  ٢٠١٨من الل زيادي كاالي وفعالية إداري العقود ،م ختايض التكاليف ال تتكبدها
املن مة .وسيبذل ملةود رئيس لتوثيق العمليات وإد ال أساليا عم أكثر كاالي يف ملال إداري العقود،
مبا يف ذلك اس ل ل للتعراا التقارير الس ل ل للنوية وإجرال اس ل ل للتعراض ل ل للات دورية .وفيما يتعلق ببنال القدرات ،يتمث
الد يف رسل ل للني تنايذ برام بنال القدرات من الل التقييم املنت م للنجاحات وا ااقات السل ل للابقة،
وزيادي إتاحة هذه الوام من الل املزيد من التواحل بشك استباق م املؤسسات الشريكة .ويف ضول
التعليقات املقدمة بشلللن مشللروع اخلطة االسلرتاتيجية للسلللطة ،سللتعقد حلقة عم دولية لتقييم احتياجات
الدول النامية من حيث بنال القدرات.
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ا لازات املتوقعة
 - ٣٦تشم ا لازات املتوقعة ما يل :
حسن التوقيت والاعالية يف جتةيز طلبات املوافقة على طط العم املتعلقة باالستكشا ؛

(أض

(بض إعداد وتعةد س ل للج اائ باملتعاقدين ،وفقاق ألفضل ل ل املمارس ل للات الدولية ،س ل لليش ل ل ِّلك
أساساق لسج مستقبل للتعدين يف قاع البحار؛
(جض

توثيق العمليات املتعلقة جبمي املةام ا دارية املرتبطة بإداري العقود؛

(دض

عقد اجتماعات سنوية للمتعاقدين لتحسني التنسيق واالتصال و ارسات ا بال ؛

(هلض وض ل ل ل اس ل ل لرتاتيجية وتوفف توثيق متس ل ل للق داري برام بنال القدرات ،مبا يش ل ل للم قاعدي
بيانات كاملة باملرشحني واملتدربني ،فضالق عن اسرتاتيجيات الرحلد ومؤشرات النجا املناسبة؛
(وض

إحلدار تقرير وإجرال رلي عن فعالية اسرتاتيجية السلطة املتعلقة ببنال القدرات؛

(زض

عقد حلقة عم دولية لتقييم احتياجات الدول النامية من حيث بنال القدرات؛

( ض زيادي الش ل لراكات م اجلامعات ومؤس ل لس ل للات البحث العلم وغفها من اليئات لتوفف
برام التدريا ذات الصلة بوالية السلطة لةشخاع املؤهلني من الدول النامية؛
(.ض رسل ل للني برنام التدريا الدا ل الذي تديره السل ل لللطة عن طريق امصل ل للول على متوي
ارج ميكن استخدامه يف رعاية مقدم الطلبات املؤهلني وتوفف برام ذات أهدا أكثر رديداق.
اجلدول ٣
البرنامج  : 3-٢موجز احتياجات الميزانية
٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملموع

الونام  ٣-٢إداري العقود
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم

١٥ ٥٠٠
٥ ٠٠٠
١٦ ٠٠٠
٨٥ ٠٠٠

٥ ٠٠٠
٥ ٠٠٠
١٦ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠

٢٠ ٥٠٠
١٠ ٠٠٠
٣٢ ٠٠٠
١٠٠ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج 3-٢

4١ ٠٠٠ ١٢١ 5٠٠

١6٢ 5٠٠

احتياجات امليزانية
 - ٣٧س لليلزم وجود ميزانية خمص ل لص للة لدعم عقد اجتماع واحد س للنوياق م املتعاقدين وحلقة عم دولية
لتقييم احتياجات الدول النامية من حيث بنال القدرات .وإضلافة إىل ذلك ،سلتسلتخدم امليزانية املخصصة
للونام  ٣-٢حلدار تقارير تقنية وإجرال استعراضات دورية.
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البرنامج 4-٢
إدارة البيانات

التوجه العام
 - ٣٨يف متوز/يوليه  ،٢٠١٥أقر مللس الس ل ل ل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار ،يف قراره  ،ISBA/21/C/20بلمهية
وضل اسلرتاتيجية داري البيانات احللة بالسللطة .وقد ناذ مكتا ا داري البيئية واملوارد املعدنية برنام إداري
البيلانات منلذ عام  ،٢٠١٧ومن املزم بدل العمل بقلاعدي بيلانات جديدي قبل ااية عام  .٢٠١٨وتعلاقد
املكتا م ش ل ل ل للركة إكس ل ل ل للا خلدمات البيانات ورس ل ل ل للم اخلرائط (Exa Data and Mapping Services Inc.ض
ملساعدي فريق إداري البيانات يف رقيق األهدا املعلنة.
 - ٣٩و الل عمليللة ا داري التكيايللة يف إطللار عقللد التطوير ،بللات واض ل ل ل ل ل ل لح لاق أنلله يلزم توافر وحللدات
و دمات إضللافية من أج االسللتجابة للطلبات الددي املتعلقة بإداري املوارد وختزينةا واسللرتجاعةا .وأعرب
أعض ل ل ل ل ل للال فريق العم املعل بالبيانات التاب للجنة القانونية والتقنية عن اهتمامةم بإدراج مسات إض ل ل ل ل ل للافية
ملسللاعدي السلللطة يف تنايذ واليتةا .واقرتحت املةام ا ضللافية يف هذا املنعطف من املشللروع لتسللخف الز م
الذي حققته اجلةود الراهنة املتعلقة بإعداد الومليات وقواعد البيانات .ويف سل ل ل ل ل ل للياق ا بقال على املعار
امليدانية ،س ل للتكا بيئات تطوير مةارات املوظاني وبيئات التطوير األحل ل لللية الالزمة لتنايذ املةام ا ض ل للافية
زيادي الكاالي.

أهدا السلطة
 - ٤٠يتمث هد الونام  ٤-٢يف توفف ملموعة من أطر العم ال ستتيح للسلطة إداري ملموعات
بيانا ا بص للوري اس للتباقية .وس لليتيح ذلك بدوره للس لللطة تنايذ مةامةا على النحو الوارد يف املادي  ١٤٥من
االتااقية باعالية أكو.

ا لازات املتوقعة
 - ٤١ا لاز املتوق هو إعداد إطار مؤس ل لس ل ل للس ل للياس ل للات يتض ل للمن مس ل للتودعا مركزيا للبيانات جرى
رديثه .وس للتكون هنان مس للاحة مادية وافرتاض للية للتعاون الدو (تبادل البيانات ورليلةاض .وس للتوفر هذه
املنصة املن مة للبيانات واملعلومات األساس تاحة البيانات والبيانات الوحلاية للعموم .وتشم مؤشرات
النجا الرئيس ل ل ل للية وجود قاعدي بيانات من مة جيدا تض ل ل ل للم بيانات الس ل ل ل لللطة املتاحة بالاع  ،فض ل ل ل ل لالق عن
املعلومللات املوجودي على شل ل ل ل ل ل للبكللة ا نرتنللت ،ورللديللث الومليللات واملعللدات مبللا يتيح كاللالي إداري البيللانلات
(أي تش للغي قاعدي البياناتض ،واملس للاحة املادية واالفرتاض للية لةنش للطة التعاونية املتعلقة جبم البيانات ،مبا
يف ذللك أنش ل ل ل ل ل ل لطلة توليلد النوات املايلدي من البيلانلات املن ملة ،واألنش ل ل ل ل ل ل لطلة اجللديلدي لبنلال القلدرات لدى
البلدان النامية.
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اجلدول ٤
البرنامج  : 4-٢موجز احتياجات الميزانية
الونام  ٤-٢إداري البيانات (املوارد والبيئةض

اجملموع

٢٠١٩

٢٠٢٠

اخلوال االستشاريون
حلقات العم
الصيانة والدعم

١٤٠ ٠٠٠
٧٥ ٠٠٠
٤١ ٥٠٠

٧٥ ٠٠٠
٤١ ٥٠٠

المجموع ،البرنامج 4-٢

373 ٠٠٠ ١١6 5٠٠ ٢56 5٠٠

١٤٠ ٠٠٠
١٥٠ ٠٠٠
٨٣ ٠٠٠

احتياجات امليزانية
 - ٤٢جيا ختص لليص ميزانية للخوات االس للتش للارية الالزمة لتص للميم وحدات إض للافية يف قواعد البيانات،
و يئة اس ل للتخدام املعدات ،وجتةيز الوامليات ،وحل ل لليانة قواعد البيانات .وجيا كذلك ختص ل لليص ميزانية لعقد
حلق عم بشلن اقتنال البيانات وإدار ا ،إحدامها للمتعاقدين واأل رى ألعضال اللجنة القانونية والتقنية.
البرنامج 5-٢
تعزيز وتشجيع البحث العلمي البحري في المنطقة

التوجه العام
 - ٤٣مبوجا املادي  ١٤٣من االتااقية ،يتعني على ا لدول األطرا ضل ل ل ل ل ل للمان تطوير برام عن طريق
السل ل ل ل ل ل لللطة أو املن مات الدولية األ رى حسل ل ل ل ل ل للا االقتضل ل ل ل ل ل للال ،ملناعة الدول النامية والدول األق تقدما
تكنولوجيا ،ونش ل ل ل للر نتائ األ اث والتحليالت عند توافرها نش ل ل ل ل لرا فعاال عن طريق الس ل ل ل لللطة أو غفها من
الطرق الدولية .ومن الل تشل ل ل ل ل ل للجي البحوث العلمية الدولية املتعلقة رديداق باملوارد املعدنية يف املنطقة،
س ل ل لليس ل ل للةم الونام  ٥-٢أيضل ل ل لاق يف تنايذ الوناملني  ٢-٢و  .٧-٢ويف إطار الونام  ،٥-٢س ل ل للتتعاون
السل ل لللطة يف إجرال رحلة ثية دولية جلم البيانات األسل ل للاسل ل للية من املناطق ذات األمهية البيئية اخلاحل ل للة يف
منطقة حلللدع كالريون  -كليوتون ،وتوثيق نتائ الرحلة ،وضللم علمال من البلدان النامية و ثلني عن سللائر
وكاالت شبكة األمم املتحدي للمحيطات إليةا.

أهدا السلطة
 - ٤٤تتمث أهدا الونام  ٥-٢فيما يل :
تعزيز وتش ل للجي إجرال البحوث العلمية البحرية يف املنطقة ،وتعميم نتائ تلك البحوث
(أض
والتحليالت على أحلحاب املصلحة؛
(بض تشل ل ل ل ل ل للجي اجلةود التعاونية بني املتعاقدين يف تطوير التكنولوجيا البحرية ذات الصل ل ل ل ل ل لللة
باألنشطة املضطل ا يف املنطقة (املناذي من الل الونام ٣-٢ض؛
(جض نش للر الدراس للات والتقارير التقنية يف ملال تكنولوجيا التنقيا عن العقيدات املتعددي الالزات
والكويتيدات املتعددي الالزات وقشور املنغنيز امديدي الغنية بالكوبالت يف املنطقة واستكشافةا واستغاللا؛
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(دض رحلل ل للد االجتاهات والتطورات ذات الصل ل لللة ب رو األس ل ل لواق العاملية للمعادن وأسل ل للعار
املعادن ال تتعلق ذه املوارد املعدنية الثالثة.

ا لازات املتوقعة
 - ٤٥سيكون ا لاز الرئيس الل الارتي املالية  ٢٠٢٠-٢٠١٩هو تن يم وإجرال رحلة ثية لةمم
املتحدي إىل املناطق ذات األمهية البيئية اخلاحل ل ل ل للة يف منطقة حل ل ل ل للدع كالريون  -كليوتون من الل التعاون
املتعدد أحل للحاب املص لللحة بني القطاع وش للبكة األمم املتحدي للمحيطات واجملتم املدين .وتتمث أهدا
هذه الرحلة فيما يل ( :أض العم م املؤس لسللات الرائدي والعمال الرواد على ت ما تشللتد اماجة إليه من
البيانات البيئية األس ل للاس ل للية يف تلك املناطق؛ (بض تش ل للجي البحوث العلمية البحرية ونق املعار العلمية
إىل الدول النامية؛ (جض تيس ل ل ل ل ل للف تنايذ االلتزامات الطوعية املتعلقة بتحقيق الد  ١٤من أهدا التنمية
املستدامة .وستجري الرحلة البحثية املقرتحة بالتعاون م شركة مايرسك خلدمات ا مداد وستتوىل تنسيقةا
جلنة توجيةية من اخلوال املسل ل ل للتقلني ،تضل ل ل للم ثلني عن املؤس ل ل ل لسل ل ل للات العلمية الرائدي ،مث اجلامعة البحرية
العاملية ،واملؤس لس للات املةتمة يف من ومة األمم املتحدي العض للوي يف ش للبكة األمم املتحدي للمحيطات ،مث
اللجنة األوقيانوغرافية امكومية الدولية التابعة ملن مة األمم املتحدي للرتبية والعلم والثقافة ،وأمانة اتااقية
التنوع البيولوج  ،ومن مة األغذية والزراعة لةمم املتحدي ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومن مة العم
الدولية ،واملن مة البحرية الدولية ،وبرنام األمم املتحدي للبيئة ،ومكتا املمث الس ل ل ل للام ألق البلدان واق
والبلدان النامية غف الس للاحلية والدول اجلزرية الص للغفي النامية ،واملن مة العاملية لةرحل للاد اجلوية .وس للتدعى
ك من مة مشاركة إىل ترشيح اثنني أو ثالثة من املتدربني من الدول النامية.
 - ٤٦وتشم ا لازات األ رى املخطط لا للسلطة للارتي  ٢٠٢٠-٢٠١٩ما يل :
تن يم حلق للة عمل ل بش ل ل ل ل ل ل ل لللن وذج جيولوج ملوارد الكويتي للدات املتع للددي الالزات.
(أض
وس لليس للتمر الونام ح عام  ٢٠٢٠وميكن أن تليه حلقة عم لتقدد النموذج اجليولوج إىل املس للامهني
والدول األعضل للال .ويف سل للياق الونام  ،سل لليعقد اجتماع منتصل للف املدي السل للتعراا حالة البيانات ال
ا مصول عليةا واجلةود املبذولة ح ارن واختاذ القرارات بشلن توجه الونام يف املستقب ؛
(بض إحل للدار الدراس للات والتقارير التقنية يف ملال تكنولوجيا التنقيا عن العقيدات املتعددي الالزات
والكويتيدات املتعددي الالزات وقشور املنغنيز امديدي الغنية بالكوبالت يف املنطقة واستكشافةا واستغاللا؛
(جض

ا بال عن االجتاهات والتطورات يف أوضاع سوق املعادن العاملية وأسعارها.

اجلدول ٥
البرنامج  : 5-٢موجز احتياجات الميزانية
الونام  ٥-٢تعزيز وتشجي البحث العلم البحري يف املنطقة
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم
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٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملموع

٤٦ ٤٣٥
١٧ ٤٥٠
٢١ ٥٠٥
١٠٥ ٨٢٥

٣٤ ٠٠٠
٣٣ ٠٠٠
٥٥ ٠٠٠
١٠ ٨٢٥

٨٠ ٤٣٥
٥٠ ٤٥٠
٧٦ ٥٠٥
١١٦ ٦٥٠
15/27

ISBA/24/A/5
ISBA/24/C/11

٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملموع

الونام  ٥-٢تعزيز وتشجي البحث العلم البحري يف املنطقة
التدريا

٥٠ ٠٠٠

٥٠ ٠٠٠

١٠٠ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج 5-٢

4٢4 ٠4٠ ١8٢ 8٢5 ٢4١ ٢١5

احتياجات امليزانية
 - ٤٧عللادي مللا ترتاو تكلاللة الرحالت البحريللة ألغراا البحوث مللا بني  ١.٥و  ٢مليون دوالر ملللدي
 ٢٠إىل  ٢٨يوما ،إذ وقت ا ار باه التكلاة بش ل ل ل ل ل للك اع .ويف إطار الونام  ،٥-٢س ل ل ل ل ل للتتعاون
الس ل لللطة م ش ل للركة  Maersk Supply Servicesوش ل للركة  DeepGreenمن أج اس ل للتخدام س ل للاينة أ اث
مناسبة دون أي تكلاة إضافية للسلطة .وستقوم مؤسسات األمم املتحدي املشاركة بتغطية ناقا ا اخلاحلة
املرتبطة بالنق واملعدات .وس للتغط الس لللطة ناقات الس للار جوا والانادق ومص للاريف الرحالت للمتدربني
من البلدان النامية .وس للتن م الس لللطة أيض للا حلقة عم لتحلي البيانات ال يتم تعةا الل الرحلة من
أج تشل ل للجي أنشل ل للطة االتصل ل للال يف البلدان النامية .ومن املتوق أن تعادل تكلاة مناولة البيانات ورليلةا
ونش ل ل ل للرها فيما بعد ،وتعميم النتائ على موق ش ل ل ل للبك خمص ل ل ل للص وإعداد تقارير من الل ش ل ل ل للبكة األمم
املتحدي للمحيطات ،مبلغ  ٨٠ ٠٠٠دوالر الل فرتي السنتني.
البرنامج 6-٢
أنشطة االتصال

التوجه العام
 - ٤٨يتمث التوجه العام للونام  ٦-٢يف تع يم الدعم الذي تقدمه الس ل ل لللطة ألعض ل ل للائةا من الل
التواحل بشك استباق م أحلحاب املصلحة واألطرا املعنية األ رى طالعةم على القضايا املتعلقة
باالتااقية وبلولويات الس ل لللطة وأنش ل للطتةا .وتش ل للم أنش ل للطة االتص ل للال هذه التعاون م املن مات األ رى
التابعة ملن ومة األمم املتحدي بش لللن املس للائ ال تد ض للمن والية الس لللطة ،مبا يف ذلك اللجنة الدولية
امكومية لعلوم اليطات يف ما يتعلق باملرحلة التحضل ل ل ل ل ل للفية لعقد األمم املتحدي لعلوم اليطات من أج
التنمية املستدامة.
 - ٤٩وتضطل السلطة بدور هام يف تنايذ طة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠٣٠وال سيما الد ١٤
من أهدا التنمية املستدامة والغايات املرتبطة به .ومن املةم للغاية أن ردد السلطة عملةا وتوضح مدى
ماللمته يف هذا الس للياق .وينبغ أن تش للم أنش للطة االتص للال ال تقوم ا الس لللطة التواحل ل والتعام م
جةات متلقية مسل ل ل ل ل ل للتةدفة حددي وعامة اجلمةور من أج ( :أض زيادي الوع بلثر السل ل ل ل ل ل لللطة والنتائ ال
رققةا من الل العم م وسل للائ ا عالم الوطنية وا قليمية والدولية؛ (بض مواحلل لللة إطالع أحلل للحاب
املصلللحة على آ ر املسللتجدات بشلللن حالة تنايذ أنشللطة السلللطة؛ (جض االسللتاادي من قدري الشللركال من
أج تعزيز قيمة عم السل ل لللطة ،مبا يف ذلك اسل ل للتخدام قنوات اتصل ل للال الشل ل للركال وشل ل للبكا م والارع ال
يوفرواا؛ (دض زيادي بروز مكانة السلطة من الل تنسيق جةود االتصال واملشاركة يف الت اهرات املناسبة؛
(ه ل للض رديد أدوات االتصال املناسبة للجمةور وإتاحتةا لةعضال واملراقبني وغفهم من أحلحاب املصلحة
املعنيني .وسل ل ل للتتمث وسل ل ل للائ التنايذ الرئيسل ل ل للية يف املوق الشل ل ل للبك للسل ل ل لللطة ،وتطبيقا ا املتنقلة ،وحلقا ا
الدراسل ل ل ل للية ا عالمية ومشل ل ل ل للاريعةا وأنشل ل ل ل للطتةا املشل ل ل ل للرتكة ال جترى بالتعاون م األمم املتحدي وغفها من
املن مات الدولية ذات الصلة.
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أهدا السلطة
 - ٥٠تتمثل األهللدا الرئيس ل ل ل ل ل ل ليللة للونللام  ٦-٢يف النةوا مبةمللة السل ل ل ل ل ل لللطللة عن طريق تعزيز بروز
ومص ل ل للداقية وتلثف أنش ل ل للطتةا وكاالة إيص ل ل للال املعلومات على حنو فعال إىل ملموعا ا املس ل ل للتةدفة الرئيسل ل للية
واستقال تعليقا ا.

االلتزامات الطوعية
 - ٥١أس للةمت الس لللطة بنش للا .يف عم ومناقش للات مؤمتر األمم املتحدي لدعم تنايذ الد  ١٤من
أهدا التنمية املس ل ل ل ل للتدامة ،الذي عقد يف نيويورن يف الارتي من  ٥إىل  ٩حزيران/يونيه  .٢٠١٧ويف تلك
املناس ل ل للبة ،س ل ل للجلت الس ل ل لللطة س ل ل لللس ل ل لللة من االلتزامات الطوعية من أج ( :أض تعزيز دور املرأي يف البحوث
العلمية البحرية؛ (بض تش ل ل للجي نش ل ل للر نتائ البحوث عن طريق جوائز األمني العام لالمتياز يف وث قاع
البحار ال متنحةا السل ل ل لللطة الدولية لقاع البحار؛ (جض رسل ل ل للني تقييم الوظائف ا يكولوجية األسل ل ل للاسل ل ل للية
ألعماق اليطات عن طريق املراحل ل ل للد األوقيانوغرافية الغاطسل ل ل لة الطويلة األج يف املنطقة؛ (دض تعزيز تقييم
التنوع البيولوج البحري يف أعماق البحار عو إنشال أطالس إلكرتونية تصنياية ترتبط بلنشطة التعدين يف
أعماق البحار يف املنطقة .وقد س لجلت أيضللا التزامات طوعية إضللافية انطوت على ش لراكات م وكاالت
أ رى ،وال سلليما م إداري الشللؤون االقتصللادية واالجتماعية باألمانة العامة لةمم املتحدي (”مبادري النمو
األزرق الس ل للحيق العمق :النةوا بالد  ١٤من أهدا التنمية املس ل للتدامة والس ل للع لتحقيق االقتص ل للاد
األزرق من الل تعزيز املناف االجتماعية واالقتص للادية للبلدان النامية ،مبا يف ذلك الدول اجلزرية الص للغفي
النامية ،وزيادي املعار العلمية والقدرات البحثية“ض ،واملركز األفريق لتطوير قطاع املعادن وقاعدي بيانات
املوارد العاملية  -أريندال (”تعزيز التعاون للرتوي للتنمية املسل ل ل ل ل ل للتدامة ملوارد قاع البحار العميقة يف أفريقيا
لدعم اقتص ل ل ل ل ل للادها األزرق“ و ”وضل ل ل ل ل ل ل اخلطط لالقتص ل ل ل ل ل للاد األزرق يف أفريقيا لدعم عملية حل ل ل ل ل ل للن القرار
واالس ل ل ل ل ل للتثمار وإداري األنش ل ل ل ل ل للطة املض ل ل ل ل ل للطل ا املتعلقة باجلر القاري املوسل ل ل ل ل ل ل ويف املناطق الدولية لقاع
البحار املتامخة“ض.

املقات الدراسية ا عالمية
 - ٥٢س للتواحلل ل الس لللطة ،بالتنس لليق م أعض للائةا ،تن يم حلقات دراس للية إعالمية يف البلدان املض للياة
د زيادي الوع بواليتةا وبعملةا ورسل ل ل ل ل للني فةمةما من حيث ارتباطةما باهتمام السل ل ل ل ل لللطات الوطنية
واليئات ا قليمية بالتعدين يف قاع البحار العميق .وترم هذه املقات الدراسللية إىل اجلم بني وال من
األوس ل ل ل ل للا .القانونية والعلمية الدولية ومس ل ل ل ل للؤولني حكوميني وطنيني وإقليميني وعلمال وباحثني وأكادمييني
ملناقش ل ل للة البحوث العلمية املتعلقة باملعادن البحرية والقرتا ارليات الكايلة بتحس ل ل للني التعاون ا قليم يف
ملال البحث العلم وتنمية املعادن البحرية .ومشلت املواض للي ال تناولا املش للاركون يف املقات الدراس للية
حالة الن م القانونية ال وضل للعت من أج أنشل للطة اسل للتخراج املعادن ،وأنواع املعادن املوجودي يف املنطقة،
وتقييم املوارد ،و اية البيئة البحرية وحا ةا من تلثفات التنقيا واالستكشا والتعدين ،وبنالت القدرات.

18-08415

17/27

ISBA/24/A/5
ISBA/24/C/11

ا لازات املتوقعة
 - ٥٣يتمث ا لاز املتوق للسل ل ل ل لللطة الل الارتي املالية  ٢٠٢٠-٢٠١٩يف كاالة مشل ل ل ل للاركة أكو من
جانا الدول األعضل للال وأحلل للحاب املصل لللحة يف أعقاب وض ل ل وتنايذ اس ل لرتاتيجية لالتصل للاالت و ش ل لران
أحلحاب املصلحة.
 - ٥٤وستشم مؤشرات ا لاز ما يل :
اسلرتاتيجية لالتصللاالت و شلران أحلللحاب املصلللحة تتوافق بشللك جيد م التوجةات
(أض
االسرتاتيجية للسلطة و طة عملةا وتدعمةما؛
(بض رسل ل للني الوع بعم السل ل لللطة وبتلثفها وزيادي فةمةما من الل أنشل ل للطة اتصل ل للال م
وسائ ا عالم الوطنية وا قليمية والدولية؛
(جض زيادي التعريف بالسلللطة من الل جةود االتصللاالت املنسللقة والوية املؤسلسللية املتسللقة
وزيادي املشاركة وامضور يف الت اهرات املناسبة؛
(دض الرتوي ملةمة وعم ونتائ السل ل ل ل ل ل لللطة من الل التعاون م الشل ل ل ل ل ل للركال ،مبا يف ذلك
االستاادي من قنوات اتصاال م وشبكا م والارع ال يوفرواا.
 - ٥٥وس ل لليتم إنش ل للال وحدي اتص ل للاالت دا األمانة بغية بدل التواحلل ل ل وتنس ل لليقه م وس ل للائ ا عالم
وأحل للحاب املص لللحة املعنيني .وس للتقوم وحدي االتص للاالت بص للياغة وتنس لليق اس لرتاتيجية لالتص للال وإش لران
أحلحاب املصلحة وتنايذ لة إعالمية وأنشطة توعية لدعم أهدا السلطة وتوجةا ا االسرتاتيجية.

احتياجات امليزانية
 - ٥٦س ل لليتم تص ل للميم وتنايذ أنش ل للطة ترم إىل النةوا بااللتزامات الطوعية ال س ل للجلتةا الس ل لللطة يف
مؤمتر األمم املتحللدي األ ف لللدعم تنايللذ الللد  ١٤من أهللدا التنميللة املس ل ل ل ل ل ل لتللدامللة الللذي عقللد يف
عام  .٢٠١٧وس ل ل للتن م ثالث حلقات دراس ل ل للية إعالمية توفر الدولة املعنية مكان عقدها ملانا .وس ل ل لليتعني
توفف ميزانية من أج س ل ل ل للار املوظاني واخلوال ألغراا هذه املقات الدراس ل ل ل للية .ويلزم أيض ل ل ل للا توفف موارد
خمص لصللة لدعم إعداد الت وأدوات اتصللاالت مصللممة صلليص لاق للنةوا مبةمة السلللطة ،وتعزيز رفية
ومصل للداقية وتلثف األهدا واألنشل للطة االس ل لرتاتيجية للسل لللطة؛ وكاالة نشل للر املعلومات على حنو فعال بني
ملموعا ا املس ل للتةدفة الرئيس ل للية واس ل للتقال تعليقا ا ،ال س ل لليما على هامأ الت اهرات الرئيس ل للية (مث املؤمتر
امكوم الدو لوض ل ل حلل للك دو ملزم قانوناق يف إطار اتااقية األمم املتحدي لقانون البحار بشل لللن حا
التنوع البيولوج البحري يف املناطق الواقعة ارج نطاق الوالية الوطنية واسللتغالله على حنو مسللتدام ومؤمتر
األمم املتحدي لدعم تنايذ الد  ١٤من أهدا التنمية املستدامة املقرر عقدمها يف عام ٢٠٢٠ض.
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اجلدول ٦
البرنامج  :6-٢موجز احتياجات الميزانية
٢٠١٩

٢٠٢٠

الونام  ٦-٢أنشطة االتصال
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم

٦٠ ٠٠٠
٣٩ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠
٧٠ ٠٠٠

٢٠ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج 6-٢

75 ٠٠٠ ١84 ٠٠٠

اجملموع
٦٠ ٠٠٠
٥٩ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
١١٠ ٠٠٠
٢5٩ ٠٠٠

البرنامج 7-٢
خطط اإلدارة البيئية اإلقليمية

التوجه العام
 - ٥٧يف عام  ،٢٠١٢اعتمد اجمللس طة ا داري البيئية ا قليمية األوىل يف منطقة حل ل ل ل للدع كالريون -
كليوتون .وتنايذ هذه اخلطة تدبف من التدابف الالزمة لضل ل ل ل ل ل للمان امماية الاعالة للبيئة البحرية من ارثار
الضاري ال قد تنشل عن األنشطة املضطل ا يف املنطقة .وقد وافق اجمللس ،يف اجتماعاته يف آذار/مارس
 ، ٢٠١٨على اسل لرتاتيجية مقرتحة لوضل ل طط إقليمية لوداري البيئية يف مناطق أ رى جتري فيةا أنش للطة
اس ل ل للتكش ل ل للا املعادن .ومشلت املناطق ذات األولوية ال حددها اجمللس مرتا ت وس ل ل للط اليط األطلسل ل ل ل ،
ومرتا النقطة ثالثية امدود يف اليط الندي ،واملنطقة اماملة للعقيدات ،با ضافة إىل مشال غرب اليط
الادا وجنوب اليط األطلسل ل ل ل ل ل ل فيما يتعلق باجلبال البحرية .ويف عام  ،٢٠١٨بدأ العم على وضل ل ل ل ل ل ل
طط إداري بيئية إقليمية للمنطقة ال رتوي على قشل ل ل ل ل ل للور الكوبالت يف اليط الادا وكذلك بالنس ل ل ل ل ل للبة
لرواسا الكويتيدات املتعددي الالزات على املرتاعات املوجودي يف وسط اليطات.

أهدا السلطة
 - ٥٨سيتضمن هذا الونام اجلديد سلسلة من األنشطة الرامية إىل وض طط إقليمية لوداري البيئية
احل للة بك معدن من املعادن املوجودي يف املنطقة من الل عقود اس للتكش للا  .وس لليس للتند الونام إىل
سلسلة من حلقات العم الدولية يشارن فيةا وال علميون ،ودول أعضال ،ومن مات دولية ذات حللة،
ومقاولون يعملون م الس ل لللطة إىل جانا اجملتم املدين ،د وض ل ل ل طط من هذا القبي جلمي أنواع
املوارد املعدنية الثالثة ال تن مةا السلطة حاليا.
 - ٥٩وستشم حلقات العم هذه ما يل :
حلقتا عم تتعلقان باخلطط ا قليمية لوداري البيئية للكويتيدات الضل ل ل ل ل ل للخمة املتعددي
(أض
الالزات ،اس للتنادا إىل ريطة الطريق ال س للتوض ل الل حلقة العم ال س للتعقدها الس لللطة من  ٢٧إىل
 ٢٩حزيران/يونيه  ٢٠١٨يف شتشيتسني يف بولندا؛
(بض حلقة عم يف عام  ٢٠٢٠من أج النةوا باسل ل ل ل ل ل للتعراا تنايذ طة ا داري البيئية
ا قليمية يف منطقة حلدع كالريون  -كليوتون؛
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(جض حلقتا عم تعقدان يف  ٢٠١٩و  ،٢٠٢٠على التوا  ،للمض ل ل ل ل قدما بوض ل ل ل ل طة
إقليمية لوداري البيئية من أج حاف ة مشال غرب اليط الادا ال رتوي على قشل ل ل ل ل ل للري املنغنيز امديدي
الغنية بالكوبالت ،اس ل ل ل ل للتنادا إىل ريطة الطريق ال وض ل ل ل ل للعتةا حلقة العم التمةيدية املعقودي من  ٢٦إىل
 ٢٩أيار/مايو  ٢٠١٨يف تشينغداو يف الصني.

احتياجات امليزانية
 - ٦٠سل لليتعني توفف متوي خمصل للص من أج دعم تن يم مخس حلقات عم دولية الل الارتي املالية
 ٢٠٢٠-٢٠١٩د رقيق األهدا ال حددها اجمللس وكاالة أوس مشاركة كنة .وتشم األموال
املخص لصللة للونام  ٧-٢أيضللا دعم رسللوم اخلدمات االسللتشللارية وت البيانات ورليلةا وتكلاة إحلللدار
الدراسات والتقارير التقنية.
اجلدول ٧
برنامج  :7-٢موجز احتياجات الميزانية
٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملموع

الونام  ٧-٢الوام ا قليمية لوداري البيئية
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم

٧٥ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢١٠ ٠٠٠

٧٥ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢١٠ ٠٠٠

١٥٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٤٢٠ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج 7-٢

6٩٠ ٠٠٠ 345 ٠٠٠ 345 ٠٠٠

رابعا  -جدول األنصبة المقررة الشتراكات أعضاء السلطة في الميزانية
 - ٦١وفقا لالتااقية والتااق عام  ،١٩٩٤تغطى الناقات ا دارية للس ل ل ل ل لللطة من األنص ل ل ل ل للبة املقرري ال
يدفعةا أعضل للافها إىل أن يتوافر للسل لللطة أموال كافية من مصل للادر أ رى لتسل للديد تلك الناقات .وتشل للم
األموال من مص ل للادر أ رى يف الوقت الراهن الرس ل للوم العامة الس ل للنوية ال يدفعةا املتعاقدون .ووفق املعدل
اما البالغ  ٤٧ ٠٠٠دوالر ،تقدر هذه ا يرادات مببلغ  ١ ٣٦٣ ٠٠٠دوالر يف الس ل ل للنة لعام ٢٠١٩
و  ،٢٠٢٠وهو ما ميث نس ل للبة  ١٤.٧٦يف املائة من ملموع احتياجات امليزانية .ويس ل للتند جدول األنصل للبة
املقرري للس ل ل لللطة إىل جدول األنص ل ل للبة املقرري املقاب للميزانية العادية لةمم املتحدي لةعوام من  ٢٠١٦إىل
 ، ٢٠١٨م إد ال تعديالت تعكس أوجه اال تال بني العضوية يف السلطة ويف األمم املتحدي.
 - ٦٢ومبا أن جدول األنصبة املقرري لالشرتاكات يف ميزانية السلطة لعام  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠سيستند
حلل ل ل ل لى بلن
إىل جدول األنص ل ل ل للبة املقرري للميزانية العادية لةمم املتحدي لةعوام من  ٢٠١٦إىل  ،٢٠١٨يو ت
يبقى امد األقص ل للى ملعدل النص ل لليا املقرر مليزانية الس ل لللطة عند نس ل للبة  ٢٢يف املائة ،وأن ي امد األدخم
عند نسبة  ٠.٠١يف املائة .ويتضمن املرفق الثاين لة عامة عن إيرادات السلطة وناقا ا.
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خامسا  -توصيات
 - ٦٣يف انت ار مراجعة جلنة املالية للميزانية املقرتحة ،إن اجمللس واجلمعية مدعوان إىل القيام مبا يل :
اعتماد ميزانية الارتي املالية  ،٢٠٢٠-٢٠١٩ومقدارها  ١٨ ٤٧٠ ٩٠٠دوالر ،على
(أض
النحو الذي اقرتحه األمني العام؛
(بض ا حللاطللة علمللا بللاالااللاا الكبف يف تكللاليف للدمللات املؤمترات ونقل املوارد الللذي
تتيحه هذه الوفورات إىل الوام الانية للسلطة؛
(جض ا ذن لةمني العام بلن يض جدول األنصبة املقرري لعام  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠باالستناد
إىل اجلدول املس ل ل ل للتخدم يف إعداد امليزانية العادية لةمم املتحدي لةعوام  ٢٠١٦و  ٢٠١٧و  ،٢٠١٨م
مراعاي أن يكون امد األقصى ملعدل النصيا املقرر هو  ٢٢يف املائة ،وحده األدخم  ٠.٠١يف املائة؛
(دض ا ذن أيضل ل ل للا لةمني العام ،بالنسل ل ل للبة لعام  ٢٠١٩و  ،٢٠٢٠بنق نسل ل ل للبة تص ل ل ل ل إىل
 ٢٠يف املللائللة من املبلغ املوجود يف كل بللاب فرع أو بللاب أو برنللام منارد بني اعتمللادات امليزانيللة ا داريللة
وبني فرادى الوام .
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المرفق األول
االحتياجات المقترحة لميزانية الس ل لللطة الدولية لقاع البحار للفترة من  ١كانون
الثاني/يناير  ٢٠١٩إلى  3١كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠
(بدوالرات الواليات املتحديض

بند امليزانية

امل لع لت لمل ل للدي ل لل لاللرتي
٢٠١٨-٢٠١٧
(١ض

امليزانية
٢٠١٩
(٢ض

٢٠٢٠
(٣ض

اجملل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوع
٢٠٢٠-٢٠١٩
(٤ض=(٢ض٣(+ض

الارق
املبلغ

(٥ض=(٤ض١(-ض

النسبة املئوية

(٦ض=[(٥ض÷(١ض]×١٠٠

الباب  - ١النفقات اإلدارية ونفقات خدمات المؤتمرات
الباب الارع  - ١الناقات ا دارية لةمانة
٦ ٢٠٠ ٠٠٠
الوظائف الثابتة
٣١ ٥٠٠
املساعدي املؤقتة العامة
٧١ ٦٠٠
العم ا ضايف
اخلوال االس ل ل ل ل للتش ل ل ل ل للاريون (ناقات غف
٢١ ٠٠٠
برنامليةض
٣ ٠٨٠ ٠٠٠
التكاليف العامة للموظاني
٦٣ ٠٠٠
التدريا
الس ل ل ل ل ل للار يف مةلام رمسيلة (ناقلات غف
١٨٧ ٨٠٠
برنامليةض
املؤمتر امكوم الدو املعل بوض ل
حل ل ل للك ملزم قانونا يف إطار االتااقية
بشل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لللن حا التنوع البيولوج
البحري يف املنل للاطق الواقعل للة ل للارج
نطللاق الواليللة الوطنيللة واسل ل ل ل ل ل للتغالللله
على حنو مس ل ل ل ل ل ل لتل ل للدام/املؤمتر املعل
باليطات (٢٠٢٠ض
٢٠٠ ٧٠٠
االتصاالت
١٣٦ ٠٠٠
كتا املكتبة ولوازمةا
الطب ل للاعل للة اخل ل للارجيل للة (ناق ل للات غف
٢٢ ٠٠٠
برنامليةض
اللوازم واملواد
الضيافة الرمسية
تكنولوجيا املعلومات
اقتنال األثاث واملعدات
إعللادي تص ل ل ل ل ل للميم املوق الشل ل ل ل ل ل للبك
للسلطة
استئجار وحليانة األثاث واملعدات
ن ام األمم املتحدي املوحد
22/27

٣ ٥٧٠ ٢٣١
٣٥ ٤١٢
٣٣ ٥٦٤

٣ ٥٧٠ ٢٣١
٣٥ ٤١٢
٣٣ ٥٦٤

٧ ١٤٠ ٤٦١
٧٠ ٨٢٥
٦٧ ١٢٩

٩٤٠ ٤٦١
٣٩ ٣٢٥
٤ ٤٧١-

١٥.٢
١٢٤.٨
٦.٢-

١٥ ٠٠٠
١ ٣١٤ ٦٨١
٦٣ ٠٠٠

١٥ ٠٠٠
١ ٣١٤ ٦٨١
٦٣ ٠٠٠

٣٠ ٠٠٠
٢ ٦٢٩ ٣٦٢
١٢٦ ٠٠٠

٩ ٠٠٠
٤٥٠ ٦٣٨٦٣ ٠٠٠

٤٢.٩
١٤.٦١٠٠.٠

١١٢ ٨٧١

١١٢ ٨٧١

٢٢٥ ٧٤١

٣٧ ٩٤١

٢٠.٢

٣٠ ٠٠٠
٧٨ ٣٢٩
٧١ ٤٠٠

٣٠ ٠٠٠
٧٨ ٣٢٩
٧١ ٤٠٠

٦٠ ٠٠٠
١٥٦ ٦٥٩
١٤٢ ٨٠٠

٦٠ ٠٠٠
٤٤ ٠٤١٦ ٨٠٠

٢١.٩٥.٠

١٦ ٦٢٦

١٦ ٦٢٦

٣٣ ٢٥٢

١١ ٢٥٢

٥١.١

٨٠ ٣٠٠
٢٣ ٥٠٠
١٢٥ ٩٠٠
١٥٤ ٠٠٠

٤٨ ٤٤٩
١٥ ٨٣١
٣٤ ٩٦٩
١٣١ ٠٠٠

٤٨ ٤٤٩
١٥ ٨٣١
٣٤ ٩٦٩
٦٥ ٠٠٠

٩٦ ٨٩٧
٣١ ٦٦١
٦٩ ٩٣٩
١٩٦ ٠٠٠

١٦ ٥٩٧
٨ ١٦١
٥٥ ٩٦١٤٢ ٠٠٠

٢٠.٧
٣٤.٧
٤٤.٤٢٧.٣

٢٤ ٠٠٠
١٦٦ ٠٠٠

١٠٠ ٠٠٠
١٧ ٤٠٧
٦٣ ٣١٧

١٧ ٤٠٧
٦٣ ٣١٧

١٠٠ ٠٠٠
٣٤ ٨١٤
١٢٦ ٦٣٣

١٠٠ ٠٠٠
١٠ ٨١٤
٣٩ ٣٦٧-

٤٥.١
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بند امليزانية

امليزانية

الارق

امل لع لت لمل ل للدي ل لل لاللرتي
٢٠١٨-٢٠١٧

٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوع
٢٠٢٠-٢٠١٩

املبلغ

(٥ض=(٤ض١(-ض

(٦ض=[(٥ض÷(١ض]×١٠٠

١١٢ ٥٠٠
٤٠ ٠٠٠
٨٢٨ ٠٠٠

٤٥ ٧٨٧
١٦ ٨٠٠
٣٧٢ ٠٦٢

٤٥ ٧٨٧
١٧ ٦٤٠
٣٧٢ ٠٦٢

٩١ ٥٧٣
٣٤ ٤٤٠
٧٤٤ ١٢٣

٢٠ ٩٢٧٥ ٥٦٠٨٣ ٨٧٧-

١٨.٦١٣.٩١٠.١-

حلار

٨٠ ٠٠٠-

١٠٠.٠-

٥٠ ٠٠٠

٣٠ ٠٠٠

٨٠ ٠٠٠

٤٠ ٠٠٠-

٣٣.٣-

(١ض

دمات متنوعة
رسوم مراجعة امسابات
إداري املباين
املراجع ل للة ال جترى عمال بل للامل ل للادي
٨٠ ٠٠٠
 ١٥٤والتكاليف ذات الصلة
املعللايف الللاسل ل ل ل ل ل للبيللة الللدوليللة للقطللاع
١٢٠ ٠٠٠
العام/التخطيط املركزي للموارد

(٢ض

(٣ض

(٤ض=(٢ض٣(+ض

المجموع الفرعي ،الباب الفرعي 5٢٠ 5١٠ ١٢ ٢88 3١٠ 6 ٠5١ 575 6 ٢36 735 ١١ 767 8٠٠ ١

النسبة املئوية

4. 4

البللاب الفرعي  - ٢تكلفللة خللدمللات
المؤتمرات
مرتبات موظا األمم املتحدي
الطباعة واللوازم
تكاليف متنوعة خلدمات املؤمترات
سار املوظاني
استئجار مركز املؤمترات
املساعدي املؤقتة (للجلساتض
استئجار املعدات

٩ ٤٠٠
٥٠٠
٤٧ ٠٠٠
٢٩١ ٢٠٠
٥٣ ٤٠٠
٥٢ ٧٠٠
٣ ٠٠٠

٩ ٤٠٠
٥٠٠
٤٧ ٠٠٠
٢٩١ ٢٠٠
٥٣ ٤٠٠
٥٢ ٧٠٠
٣ ٠٠٠

النق الل
دمات االجتماعات
التوثيق
االستقبال

٢ ٨٠٠
٤٥٥ ٠٠٠
٦١٥ ٧٠٠
١١ ٣٠٠

٢ ٨٠٠
٤٥٥ ٠٠٠
٦١٥ ٧٠٠
١١ ٣٠٠

٣ ٩٣٠ ٠٠٠

المجموع الفرعي ،الباب الفرعي 3 ٩3٠ ٠٠٠ ٢
المجموع الباب ١

3 ٠84 ٠٠٠ ١ 54٢ ٠٠٠ ١ 54٢ ٠٠٠

3٢5 4٩٠- ١5 37٢ 3١٠ 7 5٩3 575 7 778 735 ١5 6٩7 8٠٠

الباب  - ٢النفقات البرنامجية
الونام  :١-٢وض ا طار التن يم لةنشطة املضطل
٩٠ ٤٠٠
اخلوال االستشاريون

ا يف املنطقة
٢٦٠ ٠٠٠

٤٠ ٠٠٠

الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم

١٢ ٤٠٠
٩١ ٢٠٠
١٢٠ ٨٠٠

١٥ ٠٠٠
٢٥ ٠٠٠
١٨٥ ٠٠٠

٢٥ ٠٠٠
١٩٠ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج ١-٢

3١4 8٠٠

485 ٠٠٠

٢55 ٠٠٠

الونام  :٢-٢اية البيئة البحرية
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
18-08415

846 ٠٠٠-

٣٨ ٨٠٠
١٢ ٤٠٠

١٤٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠

١٤٠ ٠٠٠
١٠ ٠٠٠

٢١.5٢. ١ -

٣٠٠ ٠٠٠

٢٠٩ ٦٠٠

٢٣١.٩

١٥ ٠٠٠
٥٠ ٠٠٠
٣٧٥ ٠٠٠

٢ ٦٠٠
٤١ ٢٠٠٢٥٤ ٢٠٠

٢١.٠
٤٥.٢٢١٠.٤

74٠ ٠٠٠

4٢5 ٢٠٠

١35.١

٢٨٠ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠

٢٤١ ٢٠٠
٧ ٦٠٠

٦٢١.٦
٦١.٣
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امليزانية

الارق

امل لع لت لمل ل للدي ل لل لاللرتي
٢٠١٨-٢٠١٧

٢٠١٩

٢٠٢٠

اجملل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوع
٢٠٢٠-٢٠١٩

املبلغ

(٥ض=(٤ض١(-ض

(٦ض=[(٥ض÷(١ض]×١٠٠

السار
حلقات العم

١٥ ٢٠٠
١٢٠ ٨٠٠

١٢ ٠٠٠
٦٣ ٠٠٠

١٢ ٠٠٠
٦٣ ٠٠٠

٢٤ ٠٠٠
١٢٦ ٠٠٠

٨ ٨٠٠
٥ ٢٠٠

٥٧.٩
٤.٣

المجموع ،البرنامج ٢-٢

١87 ٢٠٠

٢٢5 ٠٠٠

٢٢5 ٠٠٠

45٠ ٠٠٠

٢6٢ 8٠٠

١4٠.4

بند امليزانية

(١ض

الونام  :٣-٢إداري العقود
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية

(٢ض

(٣ض

(٤ض=(٢ض٣(+ض

النسبة املئوية

١٥ ٥٠٠
٥ ٠٠٠

٥ ٠٠٠
٥ ٠٠٠

٢٠ ٥٠٠
١٠ ٠٠٠

٢٠ ٥٠٠
١٠ ٠٠٠

السار

٣٠ ٤٠٠

١٦ ٠٠٠

١٦ ٠٠٠

٣٢ ٠٠٠

١ ٦٠٠

٥.٣

حلقات العم

٦ ١٠٠

٨٥ ٠٠٠

١٥ ٠٠٠

١٠٠ ٠٠٠

٩٣ ٩٠٠

١ ٥٣٩.٣

المجموع ،البرنامج 3-٢

36 5٠٠

١٢١ 5٠٠

4١ ٠٠٠

١6٢ 5٠٠

١٢6 ٠٠٠

345.٢

الون للام  :٤-٢إداري البي للان للات (املوارد
والبيئةض
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم
تكنولوجيا املعلومات

٣٠٦ ٢٠٠
٣٠ ٣٠٠
٢٨ ٠٠٠

١٤٠ ٠٠٠

١٤٠ ٠٠٠
٠
٠
١٥٠ ٠٠٠
٠

١٦٦ ٢٠٠٣٠ ٣٠٠٢٨ ٠٠٠١٥٠ ٠٠٠
٢٠٩ ٤٠٠-

مستودع البيانات املركزي
الصيانة والدعم

٣٥ ٩٠٠

٤١ ٥٠٠

٤١ ٥٠٠

٠
٨٣ ٠٠٠

٤٧ ١٠٠

١٣١.٢

المجموع ،البرنامج 4-٢

6٠٩ 8٠٠

٢56 5٠٠

١١6 5٠٠

373 ٠٠٠

8٠٠ ٢36-

38.8-

٧٥ ٠٠٠
٢٠٩ ٤٠٠

الونام  :٥-٢تعزيز وتشجي البحث العلم يف اجملال البحري يف املنطقة
٤٦ ٤٣٥
١٩ ٤٠٠
اخلوال االستشاريون
١٧ ٤٥٠
١٢ ٤٠٠
الطباعة اخلارجية
٢١ ٥٠٥
١٥ ٢٠٠
السار
١٠٥ ٨٢٥
١٢٠ ٨٠٠
حلقات العم
٥٠ ٠٠٠
التدريا
المجموع ،البرنامج 5-٢
الونام  :٦-٢أنشطة االتصال
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم
المجموع ،البرنامج 6-٢
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٧٥ ٠٠٠

١67 8٠٠

٢4١ ٢١5

٣٤ ٠٠٠
٣٣ ٠٠٠
٥٥ ٠٠٠
١٠ ٨٢٥
٥٠ ٠٠٠

٨٠ ٤٣٥
٥٠ ٤٥٠
٧٦ ٥٠٥
١١٦ ٦٥٠
١٠٠ ٠٠٠

٦١ ٠٣٥
٣٨ ٠٥٠
٦١ ٣٠٥
٤ ١٥٠١٠٠ ٠٠٠

١8٢ 8٢5

4٢4 ٠4٠

٢56 ٢4٠

٢٢ ٦٠٠
١ ٢٠٠
٣٠ ٤٠٠
٦٢ ٦٠٠

٦٠ ٠٠٠
٣٩ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠
٧٠ ٠٠٠

٢٠ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠
٤٠ ٠٠٠

١١6 8٠٠

١84 ٠٠٠

75 ٠٠٠

٥٤.٣١٠٠.٠١٠٠.٠١٠٠.٠-

٣١٤.٦
٤٠٣.٣
٣.٤١5٢.7

٦٠ ٠٠٠
٥٩ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
١١٠ ٠٠٠

٣٧ ٤٠٠
٥٧ ٨٠٠
٤٠٠٤٧ ٤٠٠

١٦٥.٥
٤ ٨١٦.٧
١.٣٧٥.٧

٢5٩ ٠٠٠

١4٢ ٢٠٠

١٢١.7
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بند امليزانية

امل لع لت لمل ل للدي ل لل لاللرتي
٢٠١٨-٢٠١٧
(١ض

الون للام  :٧-٢اخلطط ا قليمي للة لوداري
البيئية
اخلوال االستشاريون
الطباعة اخلارجية
السار
حلقات العم

امليزانية
٢٠١٩
(٢ض

٢٠٢٠
(٣ض

اجملل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوع
٢٠٢٠-٢٠١٩
(٤ض=(٢ض٣(+ض

الارق
املبلغ

(٥ض=(٤ض١(-ض

النسبة املئوية

(٦ض=[(٥ض÷(١ض]×١٠٠

٧٥ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢١٠ ٠٠٠

٧٥ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٣٠ ٠٠٠
٢١٠ ٠٠٠

١٥٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٤٢٠ ٠٠٠

١٥٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٦٠ ٠٠٠
٤٢٠ ٠٠٠

المجموع ،البرنامج 7-٢

٠

345 ٠٠٠

345 ٠٠٠

6٩٠ ٠٠٠

6٩٠ ٠٠٠

المجموع الباب ٢

١ 43٢ ٩٠٠

3 ٠٩8 54٠ ١ ٢4٠ 3٢5 ١ 858 ٢١5

مجموع نفقللات اإلدارة وخلدملات
المؤتمرات والبرامج

7.8 ١ 34٠ ١5٠ ١8 47٠ 85٠ 8 833 ٩٠٠ ٩ 636 ٩5٠ ١7 ١3٠ 7٠٠

18-08415

١١6.٢ ١ 665 64٠
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المرفق الثاني
إيلرادات السل ل ل ل ل لللط ل للة ال ل للدوللي ل للة للق ل للاع اللبلح ل للار ،بلم ل للا فللي ذل ل للر اإليلرادات
المتنوعة والمصروفات
ألف  -تستند اإليرادات والمصروفات إلى رسم لمساهمة المتعاقد في التكاليف العامة مقداره
 47 ٠٠٠دوالر
(بدوالرات الواليات املتحديض

امليزانية املقرتحة

٢٠١٨-٢٠١٧

٢٠٢٠-٢٠١٩

١٧ ١٣٠ ٧٠٠

١٨ ٤٧٠ ٨٥٠

الل لتل لغ للف م للن  ٢٠١٨-٢٠١٧إىل
٢٠٢٠-٢٠١٩
النسبة املئوية
املبلغ
١ ٣٤٠ ١٥٠

٧،٨

خمصوما منةا :ا يرادات
الوفورات املقدري (٢٠١٦-٢٠١٥ض

٤٠ ٥٧١
٥٧٠ ١٣٦

٥٧٠ ١٣٦

الوفورات املقدري (٢٠١٧-٢٠١٨ض
٢ ٣٩٧ ٠٠٠

٢ ٧٢٦ ٠٠٠

٣٢٩ ٠٠٠

١٣،٧

رسل للوم جتةيز طلبات التمديد للمتعاقدين املتلتية الل
عام  ٢٠١٧و ٢٠١٨

٤٦٩ ٠٠٠

حلار

٤٦٩ ٠٠٠-

١٠٠.٠-

ا يرادات املتنوعة املرتاكمة الل عام ٢٠١٥

٩٨٧ ٢٠٥

ا يرادات املتوقعة من رس ل ل ل ل ل للوم مس ل ل ل ل ل للامهة املتعاقدين يف
التكاليف العامة

ا يرادات املتنوعة املرتاكمة الل عام ٢٠١٧

٦٨٥ ٤٢٠

٦٨٥ ٤٢٠

المجموع الفرعي ،اإليرادات

3 8٩3 776

3 ٩8١ 556

87 78٠

٢،3

مجموع صافي المساهمات المطلوبة

١3 ٢36 ٩٢4

١4 48٩ ٢٩4

١ ٢5٢ 37٠

٩،5

حلايف املسامهات املطلوبة لك سنة من فرتي السنتني

٦ ٦١٨ ٤٦٠

٧ ٢٤٤ ٦٤٥

٦٢٦ ١٨٥

٩،٥

خمصوما منةا :النصيا املقرر لالراد األورويب

١٠٠ ٠٠٠-

١٠٠ ٠٠٠-

6 5١8 46٠

7 ١44 645

مجموع األنصبة المقررة
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٩٨٧ ٢٠٥-

٠،٠
6٢6 ١85

٩،6
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باء  -تستند اإليرادات والمصروفات إلى رسم لمساهمة المتعاقد في التكاليف العامة مقداره
 63 ٠٠٠دوالر
(بدوالرات الواليات املتحديض
ال ل لت ل لغ ل للف م ل للن  ٢٠١٨-٢٠١٧إىل
٢٠٢٠-٢٠١٩
امليزانية املقرتحة

٢٠١٨-٢٠١٧

٢٠٢٠-٢٠١٩

املبلغ

النسبة املئوية

١٧ ١٣٠ ٧٠٠

١٨ ٤٧٠ ٨٥٠

١ ٣٤٠ ١٥٠

٧،٨

خمصوما منةا :ا يرادات
الوفورات املقدري (٢٠١٦-٢٠١٥ض

٤٠ ٥٧١
٥٧٠ ١٣٦

٥٧٠ ١٣٦

الوفورات املقدري (٢٠١٧-٢٠١٨ض
ا يرادات املتوقعة من رسل ل ل ل للوم مسل ل ل ل للامهة املتعاقدين يف
التكاليف العامة

٢ ٣٩٧ ٠٠٠

٣ ٦٥٤ ٠٠٠

١ ٢٥٧ ٠٠٠

٥٢،٤

رسل ل ل ل ل ل للوم جتةيز طلبللات التمللديللد للمتعللاقللدين املتلللتيللة
الل عام  ٢٠١٧و ٢٠١٨

٤٦٩ ٠٠٠

حلار

٤٦٩ ٠٠٠-

١٠٠.٠-

ا يرادات املتنوعة املرتاكمة الل عام ٢٠١٥

٩٨٧ ٢٠٥

ا يرادات املتنوعة املرتاكمة الل عام ٢٠١٧

٦٨٥ ٤٢٠

٦٨٥ ٤٢٠

المجموع الفرعي ،اإليرادات

3 8٩3 776

4 ٩٠٩ 556

١ ٠١5 78٠

٢6،١

مجموع صافي المساهمات المطلوبة

١3 ٢36 ٩٢4

١3 56١ ٢٩4

3٢4 37٠

٢،5

حلايف املسامهات املطلوبة لك سنة من فرتي السنتني ٦ ٦١٨ ٤٦٠

٦ ٧٨٠ ٦٤٥

١٦٢ ١٨٥

٢،٥

١٠٠ ٠٠٠-

١٠٠ ٠٠٠-

6 5١8 46٠

6 68٠ 645

خمصوما منةا :النصيا املقرر لالراد األورويب
مجموع األنصبة المقررة
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٩٨٧ ٢٠٥-

٠،٠
١6٢ ١85

٢،5
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