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استراتيجية السلطة الدولية لقاع البحار إلدارة البيانات
أوال  -مقدمة
 - 1طلب ت اللجنتتة القانونيتتة والتقنيتتة ،يف تقريرهتتا املقتتد إىل اجملل ت يف عتتا  ،2015إىل
األمانتتة أن تقتتد مشتتروعا الستتتراتيجية إدارة البيانتتات واآلثتتار املاليتتة املترتبتتة علتت تنفيتتاها
( ،ISBA/21/C/16الفقرة  .)36واستجابة لالك الطلب ،تقدِّ هاه الوثيقة متوجاا الستتعرا
األمانة األويل للترتيبات احلالية إلدارة البيانات الاي أعده فريق عامل تابع للجنتة ،وبعتد ذلتك
استراتيجية إدارة البيانتات الت وضتع باالستتناد إىل توصتيات شتركة ختةة استشتارية ،هت
شركة إنسباير إنفايرومننتل ) ،(INSPIRE Environmentalمن الواليات املتحدة األمريكية.

ثانيا  -االستتتعرا األويل التتاي أجرتتته اللجنتتة القانونيتتة والتقنيتتة للترتيبتتات
احلالية إلدارة البيانات يف األمانة
 - 2قام اللجنة القانونية والتقنية بتشتكيل فريتق عامتل معت باستتراتيجية إدارة البيانتات
أثنتتا التتدورة ال ت عقتتد ا يف شتتبا /فةايتتر  .2016وأجتتر الفريتتق العامتتل استعراضتتا أوليتتا
للترتيبات احلالية إلدارة البيانات واملعلومات وللمعدات واهلياكل األساسية القائمتة الت تتدعم
تلك الترتيبات .والحظ الفريق العامل ،فيما يتعلق باألمانة ،ما يل :
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(أ)

يف نظا اإلدارة احلايل ،ختان البيانات واملعلومات يف أربعة أماكن ،ه :

’‘1

خاانة مؤمَّنة للتسجيل األويل والتخاين املادي؛
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’‘2

خادو مقسم بني املوقع الشبك العا للستلطة الدوليتة لقتاع البحتار واملوقتع
الشبك اآلمن للجنة القانونية والتقنية؛

’‘3

حاسوب مستقل ماود بنظا للمعلومات اجلغرافية؛

’‘4

حاستتوب مستتتقل متتاود بعتتدة جمموعتتات براجميتتات للتعامتتل متتع البيانتتات
البيولوجية/البيئية؛

(ب) ال توجتد صتلة مباشترة بتني الوحتدات األربتع؛ وجتتري عمليتات التحميتل يف
اخلتتتادو يتتتدويا .وال تستتتتورد البيانتتتات إىل الوحتتتدات املستتتتقلة بطريقتتتة روتينيتتتة ،بتتتل وفقتتتا
لالحتياجتتات اليوميتتة .وينفتتا نقتتل البيانتتات متتن املوقتتع البيولتتوج /البيئ ت املستتتقل إىل نظتتا
املعلومات اجلغرافية يدويا؛
(ج) تنفتتتا وظيفتتتة احلفتتتظ األساستتتية ،أي مستتتك التتتدفاتر والبحت ت واستتتترجاع
البيانتتات واملعلومتتات ،بطريقتتة يدويتتتة أيضتتا استتتنادا إىل حمتتتتو مستتتودع التختتاين املتتتادي
(اخلاانة) .وميكن استرجاع جمموعة خمتتارة متن املعلومتات متن املواقتع الشتبكية ،لكتن حمتواهتا
يعتمتتتد علتت اخليتتتارات الااتيتتتة لفتتتراد متتتديري املواقتتتع وال يعكتت بالضتتترورة احتياجتتتات
املستعملني .ويبدو أنه ال يوجد أي شخص معني لتويل املسؤولة عن جممل إدارة البيانات.
-3

واختتم الفريق العامل عمله باملالحظات التالية:

(أ) جيب أن تنفا السلطة أعماال روتينية وإجرا ات تقنية لالهتمتا ميتع البيانتات
واملعلومتتات بطريقتتة منظمتتة مبتتا يتوافتتق متتع عيتتع احتياجتتات وظتتائ الستتلطة .ويشتتمل ذلتتك
االحتياجات األساسية املتعلقة باحلفظ وعيع االستخدامات ذات الصلة للبيانات واملعلومات؛
(ب) يلا موظ

يف منصب مدير البيانات لإلبقا عل هاا النظا قيد التشغيل؛

(ج) يلتتا أكثتتر متتن موظ ت
الضع إزا املخاطر؛
(د)

مع ت بتتنظم املعلومتتات اجلغرافيتتة لوقايتتة النظتتا متتن

ينبغ حتسني نوعية حواسيب املوظفني وفقا الستخدامها ووظيفتها.

 - 4وذكتتر الفريتتق العامتتل أيضتتا أن وضتتع االستتتراتيجية يشتتمل حتديتتد اخلطتتوات ذات
األولوية وجوانب التنفيا التدرجي  ،وال سيما:
(أ) استتتعرا الترتيبتتات احلاليتتة املتعلقتتة باستتتخدا الستتلطة للبيانتتات يف رصتتد
وتقييم أنشطة املتعاقدين (البيئية واجليولوجية واملتعلقة بإدماج التكنولوجيا)؛
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(ب) حتديد منوذج إلدارة البيانات (خاص بالسلطة الدولية لقاع البحار)؛
(ج)

حتديد نوع التكنولوجيا واهلياكل األساسية ذات الصلة ال ستستخد لتنفيا اخلطة؛

(د)

حتديد إطار زم يبني البنود املتسلسلة خلطة التنفيا؛

(ه)

التقييم املايل ذو الصلة؛

(و)

إنشا أداة نظا البيانات واملعلومات احملسن اخلاص بالسلطة؛

(ز)

وضع السياسات واإلجرا ات املتعلقة بإمكانية الوصول؛

(ح) حتديتتد مستتتو إمكانيتتة وصتتول أصتتحاب املصتتلحة اآلختترين (متتن ختتارج
السلطة) إىل املعلومات.
 - 5والحتتظ الفريتتق العامتتل أن االستتتخدامات الداخليتتة للستتلطة (اخلطتتوات ( 4أ) ( -و)
أعاله) ستوىل األولية املطلقة وأن االستخدامات اخلارجيتة (اخلطوتتان ( 4ز) و (ح)) ستتكون
قيد النظر يف وق الحق.

ثالثا  -نتائج االستشارات املتعلقة بإدارة البيانات
 - 6استتتعني بشتتركة اخلتتةة االستشتتارية ،إنستتباير إنفايرومننتتتل ،يف نيستتان/أبريتتل 2016
وكلف بأن توص باستراتيجية إلدارة البيانتات متن أجتل التعامتل متع البيانتات السترية وغت
السرية املقدمة من متعاقدي االستكشاف إىل السلطة واستخدامها.
 - 7وحُ ّدد نطاق عمل شتركة اخلتةة االستشتارية ،التاي استتند إىل البنتود املتاكورة آنفتا
ال حددها الفريق العامل يف الفقرة  4أعاله ،مبا يل :
(أ) إجتترا استتتعرا للوضتتع احلتتايل والترتيبتتات احلاليتتة فيمتتا يتعلتتق باستتتخدا
الستتلطة للبيانتتتات يف رصتتتد وتقيتتتيم البيانتتتات املقدمتتة متتتن املتعاقتتتدين (البيئيتتتة واجليولوجيتتتة/
االستكشافية واملتعلقة بإدماج التكنولوجيا)؛
(ب) حتديتتد منتتوذج مناستتب للستتلطة إلدارة البيانتتات .واملستتتعمالن الرئيستتيان مهتتا
األمانة واللجنة القانونيتة والتقنيتة؛ واملستتعملون الثتانويون هتم مستتخدمو الواجهتة البينيتة متن
املقاولني وعامة اجلمهور؛
(ج) حتديتتتد نتتتوع التكنولوجيتتتا واهلياكتتتل األساستتتية ذات الصتتتلة الالزمتتتة لتتتدعم
النموذج املقترح إلدارة البيانات؛
16-10771
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(د)

حتديد إطار زم يبني البنود املتسلسلة خلطة التنفيا؛

(ه) تقتتدم اآلثتتار املاليتتة املترتب تة عل ت تنفيتتا منتتوذج إدارة البيانتتات (مبتتا يف ذلتتك
تكالي املتعاقدين واملوارد البشرية وبد التشغيل وتكالي التشغيل السنوية).
 - 8وأجرت شركة إنسباير إنفايرومننتتل استعراضتا يف املوقتع للممارستات احلاليتة يف الفتترة
من  22إىل  26نيسان/أبريل  2016وقدم توصيات تتعلق بنظا إدارة البيانات ،مبا يف ذلتك
نوع التكنولوجيا واهلياكل األساسية ذات الصلة الالزمة لدعمه.
 - 9وجر تقييم نظا إدارة البيانات من ختالل مقتابالت أجريت يف املوقتع متع متديري
البيانتتات ومستتتعمل البيانتتات .ومتثتتل اهلتتدف متتن املقتتابالت يف اكتستتاب فهتتم للنظتتا احلتتايل
وتقتتدير العيتتوب يف بنيتتته واكتشتتاف االحتياجتتات املتعلقتتة بتتإدارة البيانتتات متتن أجتتل دعتتم
التوصيات واخليارات والتكالي املفصلة الواردة يف تقرير شركة اخلةة االستشارية.
 - 10ويف اليو األخ من الايتارة امليدانيتة ،عقتد اجتمتاع بتني شتركة إنستباير إنفايرومننتتل
وموظف السلطة/مكتب املوارد والرصد البيئ  .وقدّ موجا لتقرير شركة اخلةة االستشتارية.
ونوقشت السياستتة املتعلقتتة بالتعامتتل متتع البيانتتات الستترية وأدرج استتتعرا عتتا للسياستتة يف
التقرير األويل عن استراتيجية إدارة البيانات .وقد التقرير النهائ يف  10أيار/مايو .2016

رابعا  -التوصيات
أل

 خطة إدارة البيانات :السياسات واإلجرا ات - 11باإلضتافة إىل السياستتات القائمتة املتعلقتتة بتإدارة البيانتتات ،ينبغت النظتتر يف متا يلت يف
خطة إدارة البيانات:
(أ) ينبغ إعادة احل علت حتديتد حتد زمت للسترية حبيت تستري لفتترة زمنيتة
يتفق عليها عندما يعتمد النموذج اجلديد إلدارة البيانات؛
(ب) جيتتب أن يكتتون النمتتوذج قتتادرا علت اإلجابتتة علت األستتئلة األساستتية لتتدعم
مهمة السلطة ،مبا يف ذلك تقدير املناطق القابلة للتعدين ،فضال عن تقيتيم اآلثتار البيئيتة الناعتة
عن استغالل املوارد؛
(ج) جيتتب أن ميك تن النمتتوذج املستتتعملني متتن القيتتا بستتهولة بتلختتيص كتتل متتن
احلجتتم واحملتتتو املتتوجا للبيانتتات ال ت تُجمتتع متتن قبتتل الستتلطة وُتتتدمج يف قاعتتدة البيانتتات
(مثل معرفات البيانات)؛
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(د)
جيري التقيد هبا.

جيب أن يكون للنموذج جمموعة من معاي البيانات الواضحة واملنشتورة الت

با  -تسلسل س العمل
 - 12ستستفيد خطة إدارة البيانات من العملية املثالية لتدفق البيانات يف الستلطة .وستيكون
هناك مصدران رئيسيان للبيانات خالل فترة النقل ،مها البيانات التارخيية والبيانات اجلديدة:
البيانات التارخييتة  -ستترحل البيانتات التارخييتة متن املصتادر الرقميتة احلاليتة
(أ)
(احملولة إىل شكل رقم من قبيل التقارير احملفوظة يف شكل  ،pdfوكتالك يف شتكل أوراكتل
( )Oracleوإكسل ( )Excelوغ ذلك من األشكال الرقميتة) .ويشتمل هتاا النشتا كتال متن
البيانات السرية وغ السرية .وستوضع إجرا ات أثنا مرحلتة إنشتا قاعتدة البيانتات لتحميتل
البيانات يف قاعدة البيانات الرئيسية؛
(ب) البيانات اجلديدة  -تتسم الرؤية اخلاصة بإدمتاج البيانتات اجلديتدة يف قاعتدة
البيانات بالسمات التالية:
’‘1

جيب أن ميأل املتعاقد استمارة ملُعرِّفات البيانتات (حقتول مطلوبتة) عنتد تقتدم
البيانات .وسيصمم مضمون االستمارة حبي يستويف معاي فهتر مُعرِّفتات
البيانتتات يف قاعتتدة البيانتتات .وستصتتمم االستتتمارة يف إطتتار املهمتتة املتعلقتتة
بوضع خطة إدارة البيانات؛

’‘2

ستتتيجري تقتتتدم ملفتتتات إكستتتل موحتتتدة وتتتتدقيقها مت تن حيت ت احملتتتتو
واألشكال .وستعدل امللفات بالتاامن مع إنشا هيكل قاعدة البيانات؛

’‘3

ميكن تقدم ملفات رقمية أخر يف جمموعة متنوعة من األشكال ،علت النحتو
احملدد يف تقرير اللجنتة القانونيتة والتقنيتة عتن التوصتيات التوجيهيتة للمتعاقتدين
بشأن مضمون التقارير السنوية وشكلها وهيكلها ).(ISBA/21/LTC/15

 - 13وسيقو مدير البيانات بالسلطة بإدارة البيانات لضمان ما يل :
(أ)

احملافظة عل حالة سرية البيانات؛

(ب) امتثال حمتو البيانات املقدمة للمتطلبات؛
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(ج)

فهرسة البيانات بصورة صحيحة بالنسبة إىل مُعرِّفات البيانات؛

(د)

استكمال قاعدة البيانات بانتظا  ،حسب االقتضا  ،وحتديثها.
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 - 14وسيجري إنشتا عمليتة لتحميتل البيانتات يف قاعتدة البيانتات الرئيستية ختالل مرحلتة
إنشتتا قاعتتدة البيانتتات .وقتتد تكتتون هنتتاك بيانتتات إضتتافية جديتتدة مدجمتتة بصتتورة مباشتترة يف
قاعدة البيانات الرئيسية من مصادر أخر .
 - 15وستتتيتمكن املستتتتعملون ،متتتن قبيتتتل اللجنتتتة القانونيتتتة والتقنيتتتة ،التتتاين حيتتتتاجون إىل
الوصول إىل تقارير املتعاقدين من الوصول إليها عة شبكات إلكترونية خاصتة أو آليتة مأمونتة
أخر .
 - 16وستتيتمكن عامتتة النتتا متتن الوصتتول إىل البيانتتات البيئيتتة والببليوغرافيتتة وغ هتتا متتن
البيانات غ السرية من املوقع الشبك للسلطة عة اإلنترن .

جيم  -منوذج قاعدة البيانات
 - 17ستفر قاعدة البيانات قيما صاحلة للمعاي تتيحها ملل احلقول ،مبا يف ذلتك األمستا
الكيميائية ووحدات القيا وأمستا األنتواع احليتة وتصتنيفات احلمت النتووي التري املتووع
األكسيجني .وسيتيح ذلك االستفسارَ الدقيق والكامل.
 - 18وسيجري توثيق وفر

املعاي اجلغرافية املعمول هبا.

 - 19وسيشتتمل منتتوذج قاعتتدة البيانتتات أيضتتا إطتتار التختتاين واالستتترجاع للبيانتتات غ ت
املنظمة (من قبيل الصور وأشرطة الفيديو والرستو البيانيتة املنستوخة إلكترونيتا) ،الت ستترب
باملعلومات اجلغرافية (إذا انطبق ذلك).

دال  -براجميات قاعدة البيانات ورب البيانات باألمكنة
 - 20بتتتالنظر إىل التركيتتتا اجلغتتترايف للمشتتتروع ،ستتتيجري اختيتتتار قاعتتتدة بيانتتتات مكانيتتتة
(أو قاعدة بيانات جغرافية) بوصفها حمرك قاعدة البيانتات .وستصتمم قاعتدة البيانتات املكانيتة
عل أمثل حنو لتخاين البيانات ال متثل أشيا حمددة يف الفضا اهلندس واالستفسار عنها.
 - 21وهناك خيتاران رئيستيان فيمتا يتعلتق بةاجميتات قاعتدة البيانتات :الةاجميتات املشتمولة
حبقوق ملكية وبراجميات املصدر املفتوح.

ها  -اهلياكل األساسية واملعدات الالزمة لدعم استراتيجية إدارة البيانات
 - 22املعتتدات واهلياكتتل األساستتية القائمتتة  -اهلياكتتل األساستتية التقنيتتة القائمتتة حاليتتا يف
السلطة ه جمموعة من اخلوادم املادية القدمية وآلية حتويتل مستتخدمة منتا فتترة طويلتة ونظتم
تشغيل خوادم من اجليل السابق .ولئن كان جيري تطبيتق أفضتل املمارستات األساستية ،بيّنت
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نتائج االستعرا أن البيئة العامتة بلغت هنايتة دورة حيا تا وأهنتا حتتتاج إىل بتديل هلتا .وينبغت
تطبيتتق مفتتاهيم اجليتتل احلتتايل ،متتن قبيتتل الفرضتتنة لتحقيتتق الكفتتا ة اإلداريتتة املضتتافة؛ واملرونتتة
واألمن واالعتمادية واألدا .
 - 23وتتمثل التوصية يف استخدا خوادم افتراضتية حيثمتا أمكتن ذلتك .فالبيئتة االفتراضتية
ال توفر مرونة أكة بكث من البيئة املادية فحسب ،لكنها أيضا أكثر فعالية من حيت التكلفتة
بشكل عا  .وه تتيح للمنظمات لياقتة تشتغيلية عاليتة لالضتطالع بأعبتا عملتها وستهولة يف
زيتتادة احلجتتم والنمتتو؛ وتتتتيح أداة وحيتتدة لتتإلدارة؛ وتتتتيح إجتترا عمليتتات احلفتتظ االحتيتتاط
احلبيبية والكاملة بسرعة ،مع أزمان استرجاع قص ة يف حالة حدوث مشتاكل .ويوصت ببيئتة
افتراضية من املستو املناسب لالستخدا يف املؤسسات.

واو  -مراحل املشروع وإطاره الام
 - 24ستنفا استراتيجية إدارة البيانات عل مد فترة  19شهرا ،ابتدا متن كتانون الثتا /
يناير  .2017وستنظم حت تسع مها يرد وصفها أدناه:
(أ) بد تشغيل املشروع  -ينبغ حتديتد موعتد لعقتد اجتمتاع إطتالق املشتروع
يف املوقتتع متتع شتتركة اخلتتةة االستشتتارية يف كتتانون الثتتا /ينتتاير  .2017وتتمثتتل أهتتداف
االجتمتتاع يف استتتعرا النطتتاق وحتديتتد األولويتتات وإنشتتا خطتتو االتصتتال واستتتعرا
اجلدول الام للمشروع .اإلطار الام  :يوما عمل يف كانون الثا /يناير 2017؛
(ب) خطتتتة إدارة البيانتتتات  -ستوضتتتع خطتتتة رمسيتتتة إلدارة البيانتتتات لتحديتتتد
السياستتات واإلجتترا ات املتعلقتتة بتتإدارة املش تروع .وستشتتمل رستتوما بيانيتتة هليكتتل البيانتتات؛
وخططتتا لتحتتدي النمتتاذج؛ وتصتتميم واجهتتة املستتتعمل ال ت تتتتيح الوصتتول إىل البيانتتات؛
وإضتتفا الطتتابع الرمس ت عل ت طريقتتة ترحيتتل البيانتتات احملفوظتتة إىل قاعتتدة البيانتتات؛ وإضتتفا
الطتتابع الرمست علت املعتتاي والقتتيم الصتتاحلة؛ وحتتتدي تتتدفق البيانتتات استتتنادا إىل التعليقتتات
املقدمتتة متتن الستتلطة؛ ووصت أدوار ومستتؤوليات متتوظف إدارة بيانتتات .وستتيكون مشتتروع
اخلطة جاهاا لتستعرضه اللجنة القانونية والتقنية وتعلق عليه حبلول هناية شبا /فةايتر .2017
وستتيجري بعتتد ذلتتك وضتتع الصتتيغة النهائيتتة للخطتتة بعتتد مراعتتاة مستتامهات اللجنتتة .اإلطتتار
الام  :ثالثة أشهر (كانون الثا /يناير-آذار/مار )2017؛
(ج) تصتتميم واقتنتتا ونشتتر تكنولوجيتتا املعلومتتات  -تشتتمل هتتاه املهمتتة بنتتا
معتدات البيئتة االفتراضتية (التختتاين والتحويتل واخلتوادم) وتتضتتمن الوقت التالز للمعمتتاري
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املختص بتكنولوجيا املعلومات الاي يعمل لصاحل املتعاقد .اإلطار الام  :ثالثة أشهر (كتانون
الثا /يناير  -آذار/مار )2017؛
(د) تركيب معدات تكنولوجيتا املعلومتات والتتدريب عليهتا  -يشتمل النشتا
تشتتكيل البيئتتة االفتراضتتية ووضتتع اإلجتترا ات وتتتدريب املتتوظفني يف املوقتتع .اإلطتتار التتام :
أسبوعان (نيسان/أبريل )2017؛
(هت)
وإنشا ما يل :

إنشتتا قاعتتدة البيانتتات وواجهتتة املستتتعمل  -تشتتمل هتتاه املهمتتة تصتتميم

’‘1

هيكل قاعدة البيانات اجلغرافية؛

’‘2

طريقة لتخاين واسترجاع البيانات املنظمة وغ املنظمة عل السوا ؛

’‘3

واجهة مستعمل تعمل من خالل شبكة اإلنترنت للوصتول إىل البيانتات عتة
صورة خريطة وواجهة فهر ميكن البح فيه؛
البيانات باعتبارها سرية أو غت سترية والقتدرة علت حتتدي

’‘4

طريقة لتصني
هاا الوضع؛

’‘5

حتدي ل تدفق البيانات متن أجتل تقاستم البيانتات متع اللجنتة القانونيتة والتقنيتة
وكالك مع اجلمهور .اإلطار الام  :نيسان/أبريل  -آب/أغسط 2017؛

(و) ترحيل البيانات  -سترحل البيانتات التارخييتة إىل قاعتدة البيانتات باستتخدا
طرق متنوعة تبعا ملصدر البيانات .اإلطار الام  :نيسان/أبريل  - 2017أيار/مايو 2018؛
(ز) تنفيتتا قاعتتدة البيانتتات واالختبتتار والتتتدريب  -تشتتمل هتتاه املهمتتة الوقت
الالز لتحميل الةاجميات يف اهلياكل األساستية لتكنولوجيتا املعلومتات املثبتتة يف املوقتع؛ ونقتل
قاعتتدة البيانتتات إىل اخلتتوادم املناستتبة؛ ووضتتع اإلجتترا ات وتتتدريب املتتوظفني يف املوقتتع عل ت
حتميل البيانات والتحقق من صحتها ،وإجرا ات صيانة املوقع الشبك والبيانات ذات الصتلة.
اإلطار الام  :كانون األول/ديسمة  -2017شبا /فةاير 2018؛
(ح) الوثائق  -تتعلق هاه املهمتة بالوثتائق ذات الصتلة بصتيانة كتل متن تكنولوجيتا
املعلومات وقاعدة البيانات وتشمل وثتائق تكنولوجيتا املعلومتات الت يتتعني تقتدميها بعتد النشتر
ووثائق قاعدة البيانات ال يتعني تقدميها يف هناية املشروع .اإلطار الام  :أيلول/سبتمة 2017
 -شبا /فةاير 2018؛
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( ) دعم التنفيا يف السنة األوىل  -دف هتاه املهمتة إىل تقتدم التدعم عتن بُعتد
للهياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات بعد التركيب خالل الفترة ال جيري فيها إنشا قاعدة
البيانات (السنة األوىل) وتقدم الدعم فيما يتعلق باملشاكل ال ستظهر أثنا نشر قاعدة البيانات
وختتادو اخلتترائ واملوقتتع الشتتبك املستتتكمل .اإلطتتار التتام  :متتتوز/يوليتته  - 2017حايتتران/
يونيه .2018

زاي  -التكالي

املقدرة األولية

 - 25تقتتدر تكتتالي تنفيتتا االستتتراتيجية املوصت هبتتا إلدارة البيانتتات ملياانيتتة فتتترة الستتنتني
 2018-2017مببلغ  675 528دوالرا (انظر املرفق) .وه تشمل تكتالي اقتنتا املعتدات
ونشر اهلياكل األساسية ووضع الةاجميات ،وتكالي تقدم الدعم والتشغيل يف السنة األوىل.
 -26وبعد عا  ،2018تقدر تكالي

التشغيل السنوية مببلغ  35 872دوالرا.

حا  -االحتياجات اإلضافية من املوظفني
 - 27يتطلب تنفيا استراتيجية إدارة البيانتات وظيفتتني جديتدتني :متدير بيانتات (متن الفئتة
الفنيتتة) وموظتت إدختتال بيانتتات (متتن فئتتة اخلتتدمات العامتتة) .وستتتدرج هاتتتان الوظيفتتتان
اجلديدتان يف مياانية السلطة حت بند وظائ املوارد البشرية الثابتة.
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املرفق

التكتتالي التقديريتتة املقترحتتة فيمتتا يتعلتتق بتنفيتتا خطتتة إدارة البيانتتات وحتتتدي
اهلياكل األساسية

(بدوالرات الواليات املتحدة)
رقمممممم م
املهمة اس املهمة

العام

الممممممممممممممممدع املعمممممممدات وال ا مممممممات
عممما اامم ا والصممممممممم م ا ة واهل اكممممممممما ا ساسممممممم م ة سممماخل اام م ا
االستشاريني اجملموع
لتكنولوج ا املعلومات
االستشاريني السنويان

-1

بد تشغيل املشروع

2017

21 312

-

-

12 000

33 312

-2

خطة إدارة البيانات

2017

23 772

-

-

-

23 772

-3
-4

51 952
22 720

2017
تصميم تكنولوجيا املعلومات
تركيتتتتب معتتتتدات تكنولوجتتتيا 2017
املعلومتتتات واختبارها والتدريب
عليها (خيار املعدات )3
40 632
إنشتا قاعتتتدة البيتتتانات وواجهة 2017
املستعمل
 50 :2017يف 20 352
نقل البيانات
املائتتتتتتتتتة؛ :2018
 50يف املائة
23 312
تنفيا قاعدة البيانات واختبارها 2017

-

250 000

4 000

51 952
276 720

-

50 500

صفر

91 132

-

5 000

8 000

33 352

-

-

4 000

27 312

-8
-9

الوثائق
التنفيا والدعم يف السنة األوىل

2017
2017

22 072
80 032

-

-

-

22 072
80 032

اجملموع الفرع

-

306 156

-

305 500

28 000

639 656

-

35 872

-

-

35 872

305 500

28 000

675 528

-5
-6
-7

 - 10الدعم السنوي ،ابتتتتتدا ً من عا 2018
2018
اجملموع2018 - 2017 ،

-

35 872 306 156

االفتخلاضات واملالحظات
-1

يفتر

أن تكالي

املوارد البشرية مشمولة يف بند املياانية اخلاص بالوظائ

الثابتة.

 - 2لن يكل االستشاريون أي نفقات عامة ،نظرا ألن السلطة ستتحمل النفقتات العامتة
املتصلة هبم يف إطار الوظائ الثابتة ،مبا يف ذلك املوارد البشرية والشؤون املالية واملشتريات.
 - 3املصتتدر هتتو تقريتتر استشتتاري شتتركة إنستتباير إنفايرومننتتتل الصتتادر يف شتتهر أيتتار/
مايو .2016
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