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  قــرار

  ٢٠٠٦برنامج المنظمة وميزانيتها لعام 

  ، الدول األطرافإن مؤتمر

 تنص على ")االتفاقية(" اتفاقية األسلحة الكيميائية من المادة الثامنة من) أ(٢١رة الفرعية  بأن الفقإذ يذآِّر

 في دوراته العادية بدراسِة واعتماِد برنامج وميزانية منظمة ")المؤتمر("أن يقوم مؤتمر الدول األطراف 

  ؛")المنظمة("حظر األسلحة الكيميائية 

وميزانيتها ] برنامج المنظمة[مشاريع [...] تــُقدَّم " التاسعة أن بأنه قرَّر في دورتهوإذ يذآـِّر أيضا 

للسنوات المقبلة بشكل الميزنة على أساس النتائج طبقا ألحكام وأهداف االتفاقية والنظام المالي ومشروع 

  ؛)٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول٢ بتاريخ C-9/DEC.14" (القواعد المالية للمنظمة

المستمر ألسلوب الميزنة على أساس النتائج يمثل سيرورة ستستلزم القيام بأن التطبيق  وإذ يقــّر

باستمرار بتعديل أهداف برامج المنظمة ومؤشرات تحقيقها فيما يخص البرنامج والميزانية لكل سنة 

وبإضفاء المزيد من الدقة عليها، وذلك على ضوء الخبرة المكتسبة وضرورة مراعاة التغّير في 

  غالية؛األولويات االشت

  أن أهداف البرامج ومؤشرات تحقيقها، المبيَّنة في برنامج المنظمة وميزانيتها لعام  وإذ يالحظ

، التي تهيئ لترآيز التخطيط بغية تحديد توّجه البرنامج والميزانية فيما يخص العام المعني، ينبغي ٢٠٠٦

  ميزانية؛أن تراجـَع آل عام على ضوء متطلبات المنظمة على صعيد البرنامج وال

 ينبغي أن ال يفسَّر ٢٠٠٦أن الجزء السردي من وثيقة برنامج المنظمة وميزانيتها لعام  وإذ يالحظ أيضا

  تفسيرا ال يتوافق مع أحكام االتفاقية؛

                                                           
 .ُاعيد إصدار هذه الوثيقة باللغة العربية ألسباب تقنية *
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من توصيات في شأن برنامج المنظمة ") المجلس(" ما رفعه إليه المجلس التنفيذي وإذ يضع في اعتباره

  ؛)٢٠٠٥ سبتمبر/أيلول ٣٠ بتاريخ EC-42/DEC.4 (٢٠٠٦وميزانيتها لعام 

  الواردين في الملحق بهذا القرار؛ ٢٠٠٦ برنامج وميزانية المنظمة لعام يعتمد  -١

 ٣٧ ٠٦٣ ٨٢٢ًا، منها  أورو٧٥ ٦١٤ ٢٤١ ارهاقدم ة إجمالياعتمادات مالية يرصدو  )أ(

علق بالتكاليف للباب المت أوروًا ٣٨ ٥٥٠ ٤١٩وللباب المتعلق بتكاليف التحقق أوروًا 

ز المبلغ  ال تجاِو٢٠٠٦ للمدير العام بتكّبد مصروفات عن عام ويأذن ،اإلدارية وغيرها

  اإلجمالي المعتمد لكل باب؛

 الخاضعةبأن تحديد هذه االعتمادات تم على افتراض أن الدول األطراف ويأخذ علما   )ب(

عمليات التفتيش بموجب مرتبطة بمعيَّنة  وخدمات ار في شكل عيني سلعـِّلتفتيش ستوفل

  ؛ من االتفاقيةتين الرابعة والخامسةمادال

 من ٢ األهداف الرئيسية للمنظمة ومؤشرات تحقيقها المبيـَّنة في الجدول على ويوافق  )ج(

  ؛٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 

التي  ،أعاله من االشتراآات) أ ( الفرعيةفي الفقرة المحدَّدة  أن تموَّل االعتماداتررِّـويق  )د(

المقرَّرة الذي أقره المؤتمر، لجدول األنصبة وفقا  ها آافة الدول األطراف وتـُسدَّددفعـت

المادتين  أوروًا، ومن المستردات بموجب ما يرد في ٦٩ ٧٩١ ٢٤١البالغ مجموعها 

متعلقة بتكاليف التحقق، المقدَّر أن يبلغ   من أحكامالرابعة والخامسة من االتفاقية

المقدَّر أن يبلغ   واإليرادات األخرىومن إيرادات الفوائد أورو، ٥ ٣٧٣ ٠٠٠مجموعها 

  أورو؛ ٤٥٠ ٠٠٠مجموعها 

 وبتمويل ٢٠٠٦المدة لعام  المحدَّدة من الوظائف وظيفة ٥٢١ الترخيص بـأيضا ويقــّرر  )هـ(

  ؛ من الملحق بالقرار الحالي٥هذه الوظائف، على النحو المبيَّن في الذيل 

 أن ال ُيستعان بخدمات الخبراء االستشاريين إال لمشاريع مميَّزة قصيرة ويقـّرر آذلك  )و(

  األجل بغية زيادة الخبرة التقنية للمنظمة؛

أن يبذل جهودا لتحقيق وفورات عن طريق تحسين النجاعة فيما  المدير العام ويطلب من  )ز(

  يخص آال من باَبي الميزانية على السواء؛

في ميزانية المقرَّرة ول األطراف أن تدفع آل اشتراآاتها الدب ويهيب شديد اإلهابة  )ح(

 في غضون ثالثين يوما من تاريخ استالمها بالغ المدير العام ٢٠٠٦المنظمة لعام 
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 إذا آان هذا ٢٠٠٦يناير / آانون الثاني١، أو بحلول المرسل إليها طلبا لهذه االشتراآات

راف التي لّما يزل يتعيَّن عليها تسديد التاريخ يحل بعد انقضاء ذلك األجل، وبالدول األط

  مستحقات متأخرة من اشتراآاتها المقرَّرة أن تدفعها فورا؛

 عليها ةالمستحقالمتأخرات د الدول األطراف التي لّما تسدِّب  شديد اإلهابةويهيب أيضًا  )ط(

للنظام وفقا  تدفعها أن  من االتفاقية تكاليف التحقق بموجب المادتين الرابعة والخامسةمن

  المالي ومشروع القواعد المالية للمنظمة؛

 المدير العام أن يقدِّم إليه في دورته الحادية عشرة، عن طريق المجلس، من ويطلب  )ي(

 من عمليات نقل األموال ٢٠٠٦تقريرا عن تفاصيل آل ما تجريه المنظمة خالل عام 

  من صندوق رأس المال العامل وعمليات تجديد مبلغه؛

 ضوء تشديد المؤتمر في دورته االستثنائية األولى علىلمجلس أن ينظر،  امن ويطلب -٢

 رصد وتحسين تطبيق على ضرورة مواصلةالستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية 

 المالية لمواآبة تطورها، في إمكانيات وضع آلية لتدبر  وآلياتهاآليات المنظمة المتصلة بالميزانية

عن تقلبات أسعار الصرف على المدى الطويل، بغية تقديم توصية في هذا المخاطر المتأتية 

  .الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة

  

 :الملحق

 ٢٠٠٦برنامج المنظمة وميزانيتها لعام 
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  جدول المحتويات

 جدول المحتويات

 ١٣..............................................] العربيال تنطبق على النص[قائمة المختصرات 

 ١٥............................................................................................الجزء األول

 ١٥....................................................................................................الدليل

 ١٧........................................................٢٠٠٦شرح برنامج وميزانية عام  -١

 ١٧...........................................................٢٠٠٦غرض ونطاق برنامج وميزانية عام 

 ١٧...................................................................................شكل البرنامج والميزانية

 ١٨............................................................................................تقديرات الميزانية

 ١٩...........................................................................مقاييس األداء والنتائج المتوقعة

 ٢٠.............................................................................................معلومات إضافية

 ٢١...........................................................................................الجزء الثاني

 ٢١...........................................................................................العرض العام

 ٢٢........................................................................................المقـدِّمـة -٢

 ٢٤.............................................٢٠٠٦عرض وجيز لبرنامج وميزانية عام  -٣

 ٢٧...........................................................................ستراتيجية العامةاال -٤

 ٢٧ أهداف المنظمة

 ٢٧........................................................................................األهداف الرئيسية

 ٢٩............................................................................البرامج التي تمّولها األمانة

 ٣٠..........................................................................٢٠٠٦إطاللة على برنامج عام 

 ٣١...........................................................................٢٠٠٦استراتيجية ميزانية عام 

 ٣٢.........................................٢٠٠٦أولويات البرنامج والمبادرات في إطار ميزانية عام 

 ٣٣............................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ٤٠................................٢٠٠٦مقادير أنشطة البرامج المزمع إجراؤها في عام  -٥

 ٤٠...................................................................................أهداف البرنامج الرئيسية

 ٤١.......................................................................................التحقق :١البرنامج 

 ٤٣...........................................................................عمليات التفتيش :٢البرنامج 

 ٤٤...............................................................الدولي والمساعدةالتعاون  :٣البرنامج 

 ٤٦..............................................................دعم هيئتي توجيه المنظمة :٤البرنامج 

 ٤٧........................................................................العالقات الخارجية :٥البرنامج 

 ٤٨............................................................................اإلدارة التنفيذية :٦البرنامج 
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  جدول المحتويات

 ٥٠...........................................................................الشؤون اإلدارية :٧البرنامج 

 ٥٣...........................................٢٠٠٦ة عام األداء المالي المهيأ له في ميزاني -٦

 ٥٣...................................................................................األهداف المالية الرئيسية

 ٥٣............................................................٢٠٠٦عرض وجيز لتقديرات ميزانية عام 

 ٥٥.............................................٢٠٠٦تمويل الدول األعضاء لبرنامج وميزانية عام 

 ٥٦........................................................٢٠٠٦المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام 

 ٥٨..........................................................................................بنية االعتمادات

 ٥٩..............................................................................الوفورات وأوجه النجاعة

 ٦٢........................................................المعطيات المستند إليها في وضع التقديرات

 ٦٦...........................................................................٢٠٠٦اإليرادات المتوقعة لعام 

 ٦٧..................................................االشتراآات السنوية التي تدفعها الدول األعضاء

 ٦٨......................................................................................اإليرادات المباشرة

 ٦٩......................................................................................تحصيل المتأخرات

 ٧٠........................................................................................بيان األخطار المالية

 ٧٢...................................التنظيميالعاملون في المنظمة والمهام على الصعيد  -٧

 ٧٢......................................................................أهم األهداف على الصعيد التنظيمي

 ٧٣.........................................................................................تنظيم أمانة المنظمة

 ٧٣...........................................................٢٠٠٦مستويات التجهيز بالموظفين في عام 

 ٧٣..................................تسوية وضع الوظائف المشغولة بصفة مؤقتة منذ زمن طويل

 ٧٤....................................................ن بعقود محدَّدة المدةالتجهيز بالموظفين المعيَّني

 ٧٥.....................................................................................مستحقات الموظفين

 ٧٧...........................................................................................الجزء الثالث

 ٧٧..............................................................................نات ميزانيات الُشعببيا

 ٧٨..........................................................................................المقدَّمة -٨

 ٧٩............................................................................................... شعبة التحقق

 ٧٩......................................................................................................الهدف

 ٧٩.....................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع االضطالع بها

 ٨١............................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ٨٣....................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ٨٥...........................................................................................شعبة هيئة التفتيش

 ٨٥..................................................................................................الهــــدف
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  جدول المحتويات

 ٨٥............................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ٨٨............................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ٩١....................................................................٢٠٠٦ام توفير الموارد المالية لع

 ٩٣..........................................................................شعبة التعاون الدولي والمساعدة

 ٩٣......................................................................................................الهدف

 ٩٣............................................................ع إجراؤهاة البرنامج المزَممقادير أنشط

 ٩٧............................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ٩٩....................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١٠١..............................................................................أمانة هيئتي توجيه المنظمة

 ١٠١....................................................................................................الهدف

 ١٠١..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١٠٢..........................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ١٠٣..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١٠٤.................................................................................شعبة العالقات الخارجية

 ١٠٤....................................................................................................الهدف

 ١٠٤..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١٠٦..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١٠٨.........................................................................................ديوان المدير العام

 ١٠٨....................................................................................................الهدف

 ١٠٨..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١٠٩..................................................................................مكتب نائب المدير العام

 ١٠٩....................................................................................................الهدف

 ١٠٩..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١١٠..................................................................................مكتب اإلشراف الداخلي

 ١١٠....................................................................................................الهدف

 ١١٠..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١١٢..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١١٣.................................................................................شار القانونيمكتب المست

 ١١٣....................................................................................................الهدف

 ١١٣..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١١٣..........................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 
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  جدول المحتويات

 ١١٤..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١١٥..................................................................................مكتب المشاريع الخاصة

 ١١٥....................................................................................................الهدف

 ١١٥..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١١٦..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١١٦......................................................................................مكتب السرية واألمن

 ١١٦....................................................................................................الهدف

 ١١٦..........................................................إجراؤهامقادير أنشطة البرنامج المزَمع 

 ١١٩..........................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ١٢٠..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١٢١....................................................................................فرع الصحة والسالمة

 ١٢١....................................................................................................الهدف

 ١٢١..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١٢٢..................................................................٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

 ١٢٤....................................................................................شعبة الشؤون اإلدارية

 ١٢٤....................................................................................................الهدف

 ١٢٤..........................................................مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

 ١٣٣..........................................................٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 ١٣٤..................................................................٢٠٠٦الموارد المالية لعام توفير 

 ١٤١.................................................................................................الذيول

  عمليات التفتيش المتعلقة باألسلحة الكيميائية المزَمع إجراؤها  :١الذيل 
 ١٤٢..........................................................................٢٠٠٦في عام 

 ١٤٤................٢٠٠٦بيان المصروفات واإليرادات المدرجة في ميزانية عام  :٢الذيل 

 ١٤٧.......................................المعطيات المستَند إليها في وضع التقديرات :٣الذيل 

 ١٥٠......................................................الهيكل التنظيمي ألمانة المنظمة :٤الذيل 

 ١٥١........................أعداد موظفي أمانة المنظمة المعيَّنين بعقود محدَّدة المدة :٥الذيل 

   جملة المصروفات المهيأ لها –برنامج اإلدارة التنفيذية  :٦الذيل 
 ١٥٢...................................... بحسب وجوه اإلنفاق٢٠٠٦في ميزانية عام 
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  قائمة الجداول والرسوم البيانية

 قائمة الجداول والرسوم البيانية

 ٢٥....................................... بحسب برامج التمويل٢٠٠٦الميزانية العادية لعام  :١الجدول 

 ٢٧......................................................................األهداف الرئيسية للمنظمة :٢الجدول 

 ٣٢.....)بآالف األوروات (٢٠٠٦ البرنامج والمبادرات في إطار ميزانية عام أولويات :٣الجدول 

 ٤٠...........................................................األهداف الرئيسية لبرنامج المنظمة :٤الجدول 

 ٤١....................................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته– التحقق :٥الجدول 

 ٤٣............................ عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–عمليات التفتيش  :٦الجدول 

 ٤٤................ عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–المساعدة التعاون الدولي و :٧الجدول 

 ٤٦............... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–دعم هيئتي توجيه المنظمة  :٨الجدول 

 ٤٧......................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–العالقات الخارجية  :٩الجدول 

 ٤٨............................. عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–اإلدارة التنفيذية  :١٠الجدول 

 ٥٠........................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الشؤون اإلدارية  :١١ول الجد

 ٥٣.............................................................األهداف المالية الرئيسية للمنظمة :١٢الجدول 

 ٥٤.....................................................................٢٠٠٦لمالية لعام الموارد ا :١٣الجدول 

 ٥٦................٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠١ من عام –مقادير اإلنفاق من الميزانية العادية  :١الرسم البياني 

  بحسب وجوه ٢٠٠٦يأ لها في الميزانية العادية لعام المصروفات المه :١٤الجدول 

 ٥٧..................................................................................التمويل الرئيسية

   ٢٠٠٦توزع المصروفات المهيأ لها في الميزانية العادية لعام  :٢الرسم البياني 

 ٥٨.....................................)بالنسبة المئوية من المجموع(بحسب برامج التمويل 

 ٥٩........... بحسب برامج التمويل٢٠٠٦المصروفات في إطار الميزانية العادية لعام  :١٥الجدول 

 ٦٦........................................................٢٠٠٦إيرادات الميزانية العادية لعام  :١٦الجدول 

 ٦٧.........................٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠١ من عام –محصَّالت الميزانية العادية  :٣الرسم البياني 

 ٦٨.........................٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠١م  من عا–مقادير االشتراآات السنوية  :٤الرسم البياني 

 ٧٠...............................................٢٠٠٦بيان األخطار المالية فيما يخص عام  :١٧الجدول 

 ٧٢..................................................أهم أهداف المنظمة على الصعيد التنظيمي :١٨الجدول 

 ٧٣.........................................................الوظائف الالزمة التي ُسوِّي وضعها :١٩الجدول 

 ٧٤...........................بيان وجيز بأعداد موظفي األمانة المعيَّنين بعقود محدَّدة المدة :٢٠الجدول 
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  تكاليف مستحقات أجور الموظفين بعقود محدَّدة المدة  :٢١الجدول 

 ٧٥....................................................)بآالف األوروات(التي تتحمَّلها المنظمة 

 ٨٠............٢٠٠٦نشطة الرئيسية المزَمع االضطالع بها في عام  األ–شعبة التحقق  :٢٢الجدول 

   ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة التحقق  :٢٣الجدول 

 ٨٣............................................................................بحسب وجوه التمويل

  عمليات تفتيش مرافق الصناعة الكيميائية ومرافق إنتاج  :٢٤الجدول 

 ٨٦...............................٢٠٠٦المواد الكيميائية األخرى المزَمع إجراؤها في عام 

  قية، تكاليف عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من االتفا :٢٥الجدول 

 ٨٦...................................................................................بحسب المرافق

 ٨٧...................٢٠٠٦ أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام –هيئة التفتيش  :٢٦الجدول 

   ٢٠٠٦فات المهيأ لها في ميزانية عام  المصرو-هيئة التفتيش  :٢٧الجدول 

 ٩٢............................................................................بحسب وجوه التمويل

   أهم األنشطة –شعبة التعاون الدولي والمساعدة  :٢٨الجدول 

 ٩٥.......................................................٢٠٠٦المزَمع االضطالع بها في عام 

   المصروفات المهيأ لها -شعبة التعاون الدولي والمساعدة  :٢٩الجدول 

 ٩٩.............................................. بحسب وجوه التمويل٢٠٠٦في ميزانية عام 

  ع بها  أهم األنشطة المزَمع االضطال-أمانة هيئتي توجيه المنظمة  :٣٠الجدول 

 ١٠١.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام -أمانة هيئتي توجيه المنظمة  :٣١الجدول 

 ١٠٣..........................................................................بحسب وجوه التمويل

  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها – شعبة العالقات الخارجية :٣٢لجدول ا

 ١٠٥.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة العالقات الخارجية  :٣٣الجدول 

 ١٠٧..........................................................................بحسب وجوه التمويل

   ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –ديوان المدير العام  :٣٤الجدول 

 ١٠٨..........................................................................بحسب وجوه التمويل

   ٢٠٠٦صروفات المهيأ لها في ميزانية عام  الم–مكتب نائب المدير العام  :٣٥الجدول 

 ١٠٩..........................................................................بحسب وجوه التمويل
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  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –مكتب اإلشراف الداخلي  :٣٦الجدول 

 ١١١.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب اإلشراف الداخلي  :٣٧الجدول 

 ١١٢..........................................................................بحسب وجوه التمويل

  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –مكتب المستشار القانوني  :٣٨الجدول 

 ١١٣.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المستشار القانوني  :٣٩الجدول 

 ١١٤...........................................................................بحسب وجوه اإلنفاق

  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –شاريع الخاصة مكتب الم :٤٠الجدول 

 ١١٥.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المشاريع الخاصة  :٤١الجدول 

 ١١٦..........................................................................بحسب وجوه التمويل

  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –مكتب السرية واألمن  :٤٢الجدول 

 ١١٨.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب السرية واألمن  :٤٣الجدول 

 ١٢٠..........................................................................حسب وجوه التمويلب

  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –فرع الصحة والسالمة  :٤٤الجدول 

 ١٢٢.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –المة فرع الصحة والس :٤٥الجدول 

 ١٢٣..........................................................................بحسب وجوه التمويل

  أهم األنشطة المزَمع –فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية  :٤٦الجدول 

 ١٢٦..............................................................٢٠٠٦االضطالع بها في عام 

  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –فرع الموارد البشرية  :٤٧الجدول 

 ١٢٩.................................................................................٢٠٠٦في عام 

 ع بها  أهم األنشطة المزَمع االضطال–فرع الشراء وخدمات الدعم  :٤٨الجدول 

 ١٣٠.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  أهم األنشطة المزَمع –فرع التدريب وتنمية قدرات الموظفين  :٤٩الجدول 

 ١٣١..............................................................٢٠٠٦االضطالع بها في عام 
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  أهم األنشطة المزَمع االضطالع بها –فرع خدمات المعلومات  :٥٠الجدول 

 ١٣٢.................................................................................٢٠٠٦في عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة الشؤون اإلدارية  :٥١الجدول 

 ١٣٥..........................................................................بحسب وجوه التمويل

  المصروفات المهيأ لها في ميزانية –مكتب مدير الشؤون اإلدارية  :٥٢الجدول 

 ١٣٦........................................................... بحسب وجوه التمويل٢٠٠٦عام 

  المصروفات المهيأ لها -مالية فرع الميزانية والتخطيط والشؤون ال :٥٣الجدول 

 ١٣٦............................................ بحسب وجوه التمويل٢٠٠٦في ميزانية عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام -فرع الموارد البشرية  :٥٤الجدول 

 ١٣٧..........................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام -فرع الشراء وخدمات الدعم  :٥٥الجدول 

 ١٣٨..........................................................................بحسب وجوه التمويل

 صروفات المهيأ لها  الم-فرع التدريب وتنمية قدرات الموظفين  :٥٦الجدول 

 ١٣٩............................................ بحسب وجوه التمويل٢٠٠٦في ميزانية عام 

  ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام -فرع خدمات المعلومات  :٥٧الجدول 

 ١٣٩..........................................................................بحسب وجوه التمويل
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 ٢٠٠٦قائمة المختصرات المستخدمة في برنامج وميزانية عام 

 ]ال تنطبق على النص العربي[
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   الدليل–الجزء األول 

 ٢٠٠٦شرح برنامج وميزانية عام   -١

 ٢٠٠٦عام  ميزانيةغرض ونطاق برنامج و

ي منظمة يتمثل الغرض من الوثيقة السنوية للبرنامج والميزانية في تقديم الدعم للدول األعضاء ف ١-١

في اتخاذ القرارات، فضال عن آونها موجها رئيسيا لألداء ") المنظمة("حظر األسلحة الكيميائية 

وباعتبارها وثيقة تخطيط . ")األمانة("األمانة الفنية ولتخصيص الموارد المتوقعة لشتى وحدات 

موارد المالية يق بين البرامج التنظيمية والوفسنوية رئيسية في المنظمة، فإنها تهدف إلى الت

  .والعناصر التنظيمية الالزمة لتحقيق األهداف التي تنشدها المنظمة

، "الميزانية العادية" أنشطة المنظمة المنفذة في إطار ٢٠٠٦ويجسد برنامج وميزانية عام  ٢-١

لقى المدير العام وسَي. وتشمل البرامج الخدمات التي ستقدمها المنظمة من خالل أمانتها. وتمويلها

التي تتألف  في تنفيذ هذه البرامج، من أجل المنظمة وبالنيابة عنها، من الُشعب والمكاتبالدعم 

 .منها األمانة

، إلى تبيان "الميزنة على أساس النتائج"، باتباع نهج ٢٠٠٦وُيرمى من برنامج وميزانية عام  ٣-١

 المنظمة وتنفذها األهداف الرئيسية المنوط بالمنظمة تحقيقها وبرامج الخدمات التي ستمولها أمانة

 .٢٠٠٦في سعيها إلى تحقيق هذه األهداف الرئيسية خالل عام 

 شكل البرنامج والميزانية

 تمثل المستند الرئيسي لسيرورة التخطيط السنوية ٢٠٠٦لما آانت وثيقة برنامج وميزانية عام  ٤-١

رئيسية للمنظمة  التكامل التنظيمي لكل من األهداف البر عنألنشطة المنظمة، فإن شكلها العام يع

 .وآلفاق أدائها

 

البرام

 األهداف الرئيسية للمنظمة

 ليةالموارد الما

 العاملون في المنظمة والمهام على الصعيد التنظيمي

البرامج
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 :وتشمل العناصر المؤثرة في األداء ما يلي ٥-١

األهداف الرئيسية المنوط بالمنظمة تحقيقها، وما يتحقق من إنجازات : األهداف الرئيسية  )أ(

 في سياق سعي المنظمة إلى تحقيق هذه ٢٠٠٦وما يواجه من تحديات في عام 

 األهداف؛

ت الرئيسية ونتائج األنشطة األساسية التي ستنفذها المنظمة خالل أهداف الخدما: البرامج  )ب(

 ؛٢٠٠٦عام 

بما في ذلك و، ٢٠٠٦أهداف األداء المالي الواجب تحقيقها خالل عام : الموارد المالية  )ج(

 اإلدارة المالية وإدارة الموارد لدعم تنفيذ البرامج؛

األهداف المنوطة بأمانة المنظمة : المنظمة والمهام على الصعيد التنظيمي العاملون في  )د(

 .والعوامل ذات الصلة لتنفيذ البرامج المتوخى منها تنفيذهاوالعاملين فيها 

  : ثالثة أجزاء٢٠٠٦وفي هذا الصدد يشمل برنامج وميزانية عام   ٦-١

 برنامج  إلى وثيقةلراجعل وتوضيح  ينطوي على إرشاداٍت-الدليل : الجزء األول  )أ(

 .٢٠٠٦وميزانية عام 

 في ٢٠٠٦ تقني لبرنامج المنظمة وميزانيتها لعام  عرٌض-عام العرض ال: الجزء الثاني  )ب(

ة ستراتيجيالل تبيانعلى و  الذآر ينطوي على ملخصاآلنفةسياق آل من عناصر األداء 

ء المالي المهيأ له في  ولألدا، االضطالع بهاعالبرامج المزَمأنشطة لمقادير و ،العامة

 مافيوالمهام على الصعيد التنظيمي ين في المنظمة عامللمسائل المتصلة بال ول،الميزانية

  .٢٠٠٦عام يخص 

 تدرج فيه معلومات مفصَّلة إيضاحية داعمة -بيان ميزانيات الشـَُعب : الجزء الثالث  )ج(

 فيما يخص آال من الشـُعب والمكاتب ٢٠٠٦بشأن األنشطة المزمعة وتمويلها في عام 

  .نة المنظمةأمافي التنظيمية 

  تقديرات الميزانية

 تقديرات الميزانية، للمصروفات واإليرادات على السواء، ٢٠٠٦يتضمن برنامج وميزانية عام  ٧-١

 .٢٠٠٧" السنة التالية"، وفي ٢٠٠٦" السنة المالية"لعرض األداء المالي المتوقع للمنظمة في 
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 المصروفاُت واإليراداُتميزانية  المدرجة في ال والمصروفاِتبيانات اإليراداِتفي  نيََّبـُوت ٨-١

، وقد ُاعدت هذه البيانات وفقا لمقتضيات النظام المالي ٢٠٠٦المتوقعة للمنظمة في عام 

بما فيها مقتضاه بااللتزام بالمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة في إعداد وللمنظمة، 

ديرات الميزانية السنوية وأرقام الميزانية التقارير المالية السنوية، ما يكفل إمكانية المقارنة بين تق

 .الفعلية المفاد بها

 أيضا تقديرات ٢٠٠٦تشمل بيانات الميزانية والجداول األخرى لعام وألغراض المقارنة  ٩-١

 ٢٠٠٥ات ميزانية عام وتضاهي تقدير. ٢٠٠٤واألرقام الختامية لعام  ٢٠٠٥ميزانية عام 

. ٢٠٠٥يراتها الواردة في برنامج وميزانية عام  تقد٢٠٠٦برنامج وميزانية عام الواردة في 

األرقام أما . ٢٠٠٤ البيانات المالية السنوية للمنظمة لعام ٢٠٠٤عام ل األرقام الختاميةوتجسد 

 فقد أدرجت على أساس ٢٠٠٦ المبينة في برنامج وميزانية عام ٢٠٠٤إليرادات عام الختامية 

اإليرادات المبينة في البيانات المالية لعام  (٢٠٠٤اإليرادات المحّصلة بالفعل حتى نهاية عام 

 ).خالل العام" المستحقة"جلت إلى حد بعيد على أساس جميع اإليرادات  ُس٢٠٠٤

ولضمان إبقاء هذه المعلومات قابلة للمقارنة، ُاعيد عند االقتضاء حساب المبالغ فيما يخص عام  ١٠-١

 المسؤولية أو بنية إلظهار) تقديرات في بعض الحاالتالعلى أساس  (٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤

 .بصورة ملموسة ٢٠٠٦الميزانية أو آليهما لعام 

وتستند هذه . ، ألغراض محض إيضاحية)٢٠٠٧عام (م تقديرات ميزانية العام التالي وتقدَّ ١١-١

 المتوقعة المقاديربما في ذلك ( إلى السياسات والبرامج القائمة في المنظمة بقةالتقديرات المس

باإلضافة و). ٢٠٠٦ات المتخذة بشأنها في سياق إعداد برنامج وميزانية عام لألنشطة، والقرار

 باالستناد إلى األسعار المتوقعة في عام ٢٠٠٧ة لعام بق ُاعدت هذه التقديرات المسإلى ذلك

، وبسبب عدم اليقين الذي يكتنف ٢٠٠٦ لضمان إمكانية مقارنتها بتقديرات ميزانية عام ٢٠٠٦

 .لتكاليف في وقت مبكر إلى هذا الحدالتوقعات المتعلقة با

 مقاييس األداء والنتائج المتوقعة

 معلومات تتعلق بمحور ترآيز األهداف الرئيسية ٢٠٠٦تقدَّم في وثيقة برنامج وميزانية عام  ١٢-١

وُيستند في تقديم هذه المعلومات إلى . ٢٠٠٦للمنظمة وبالبرامج المقرر تنفيذها خالل عام 

 .٢٠٠٥يخص عام فيما  المحدَّدة األهداف

والدول ") االتفاقية(" للمنظمة ما حددته اتفاقية األسلحة الكيميائية األهداف الرئيسيةوتمثل  ١٣-١

 .األعضاء لها من مهام بأعلى مستوياتها
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ويبيَّن في برنامج .  مجموعة خدمات تقدمها المنظمة من خالل أمانتها خالل العامالبرامجوتمثل  ١٤-١

ن حيث األهداف واإلنجازات الرئيسية للمنظمة المتوخى  آل برنامج م٢٠٠٦وميزانية عام 

 .٢٠٠٦تحقيقها خالل عام 

من أجل في إطاره  األنشطة التي ستضطلع بها األمانة  أهموُيعرض أيضا آل برنامج من حيث ١٥-١

وقد حدِّدت مجموعة من مؤشرات األداء لكل نشاط من هذه األنشطة، . المنظمة خالل العام

ما إلى النتائج المتوخاة من األمانة خالل العام، وتعرض في شكل وتشير هذه المؤشرات عمو

 .المحيانيةمعلومات مفيدة تتعلق بعوامل الكمية أو الفعالية أو 

 تفاصيل إضافية فيما يتصل بآحاد األنشطة التي تعتزم ٢٠٠٦م في برنامج وميزانية عام آما تقدَّ ١٦-١

يل هذه األنشطة، وذلك في شكل بيانات ميزانية شـُعب األمانة ومكاتبها تنفيذها خالل العام، وبتمو

 ).٢٠٠٦الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام (خاصة بالشـُعب 

 مع مراعاة النتائج المحققة في إطار ٢٠٠٦وتم تحديد مستويات األداء المخطط لها في عام  ١٧-١

م في التقارير وتقدَّ. ٢٠٠٥ والنتائج المتوقعة في إطار البرنامج لعام ٢٠٠٤البرنامج في عام 

السنوية التي تصدرها المنظمة النتائج القابلة للقياس التي تحقق في إطار البرامج لكل عام من 

 استعراض شامل للنهج المتبع ٢٠٠٥ضافة إلى ذلك سيجرى في نهاية عام باإلو. هذه األعوام

، وذلك عند حاليا في تحديد وتنسيق ما للمنظمة من أهداف وأنشطة يتوخى من األمانة تنفيذها

 .على مداه وفقا لهذا النهجل َمُيْع أول عام عنتوافر النتائج المحرزة 

 معلومات إضافية

 على موقع المنظمة على ٢٠٠٦على نسخة إلكترونية من برنامج وميزانية عام يمكن الحصول  ١٨-١

 .org.opcw.wwwشبكة االنترنيت 

د من المعلومات بهذا الصدد، يرجى توجيه الطلبات إلى فرع الميزانية وللحصول على المزي ١٩-١

أو ) 11 35 416 70(0) 31+(المنظمة إما عن طريق الهاتف في والتخطيط والشؤون المالية 

 ).org.opcw@budget(البريد اإللكتروني 

http://www.opcw.org/
mailto:budget@opcw.org
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  مـةمقـدِّال  -٢

 متعلقة بإعداد  محدَّدة مسائلة مع مراعاة عد٢٠٠٦ُاعد برنامج وميزانية المنظمة لعام  ١-٢

  :الميزانية، منها ما يلي

  الموارد؛قاديراالتساق بين أهداف األداء وم  )أ(

طرائق حساب التقديرات المالية، مع احتساب ُمعامل ربطها بمؤشر الزيادة المتوقعة في   )ب(

 األسعار؛

 دراسة المستويات الحالية لألداء وأوجه النجاعة الممكن تحقيقها؛  )ج(

 . الميزانية السنوية لتناول المسائل واألولويات الناشئةتدبرآليات دعم   )د(

 : إلى توفير ما يلي٢٠٠٦برنامج وميزانية عام وفي هذا السياق تهدف وثيقة  ٢-٢

أي تعديالت (ي إطار الميزانية  فذات األولويةترآيز يتسم بالشفافية على المبادرات   )أ(

 ؛)البرامج الرئيسية التي تستتبع تغييرا في مستويات التكاليف الحالية

 تقديرات مالية سديدة؛  )ب(

التزام مستمر بقيام المنظمة بتحسين الترابط واالتساق بين النتائج المزمع تحقيقها فيما   )ج(

 .يخص العام المعني

 بنهج من ثالثة شقوق يتمثل في ٢٠٠٦ج وميزانية عام واستمر االسترشاد في إعداد برنام ٣-٢

 تحقيقها في إطار زمعجديدة للعام المعني، وتحديد النتائج المال امجبرالالترآيز على أولويات 

 .البرامج القائمة، والتكفل بأن تكون التقديرات المالية سديدة وفي حدود ما يمكن توفيره

 ٢٠٠٥ بإعادة حساب تكاليف برنامج عام ٢٠٠٦نية عام برنامج وميزاومن الناحية العملية ُاعد  ٤-٢

المتوقع األسعار  زيادة مقداراستنادا إلى التكاليف الحالية، ثم بتعديل جميع التقديرات لمراعاة 

لتحقيق  المحدَّدة آما ُاخذ فيهما بعدد من التدابير. ٢٠٠٦ عام على نحو معقول فيما يخص

رة على البرامج اإلضافية، المراد بها إدخال تحسينات مبرَّأما آافة متطلبات اإلنفاق . الوفورات

 باعتبارها ٢٠٠٦، فقد ُادرجت في برنامج وميزانية عام ٢٠٠٦لتلبية األولويات الناشئة في عام 

 .٢٠٠٦لعام " مبادرات في إطار الميزانية"
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ي بقدر اإلمكان وقد مكـّنت هذه السيرورة الشاملة والشفافة في وضع الميزانية المنظمة من أن تلب ٥-٢

أي وفقا لمستويات التمويل المتفق (متطلبات البرامج الناشئة باالستعانة بالموارد المتوفرة لديها 

 ).٢٠٠٥عليها في ميزانية عام 

 في إطار التزام مستمر بتحسين إعداد ميزانية المنظمة ٢٠٠٦ويندرج برنامج وميزانية عام  ٦-٢

 من مردود أفضل والحصول علىالموارد بنجاعة رها، وبالسعي جديا إلى استخدام بدتوإطار 

وسيتواصل هذا .  الموارد مع متطلبات البرامجمقاديرالتمويل الذي تقدمه المنظمة، وبمواءمة 

التطوير المستمر في السنوات القادمة وسُيستفاد فيه بحسب االقتضاء من الخبرات المكتسبة 

 .والعبر المستخلصة

مراقبة  االنضباط المالي، وسيقتضي ذلك ٢٠٠٦انية عام وقد روعي في إعداد برنامج وميز ٧-٢

وفي هذا السياق لم . وغيرهابنشاط خالل العام للتصدي لمسائل األداء الناشئة تنفيذهما وتدبرهما 

 قيام عدم ة في حالمخصَّصات للطوارئ ليستعان بهاتـُضمَّن تقديرات الميزانية وخطط البرامج 

 للمنظمة عن العام من  عليها المبالغ المستحقةتسديد آلب دالدول األعضاء في الوقت المحدَّ

 .االشتراآات السنوية والمستردات من تكاليف التفتيش
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  ٢٠٠٦عام نامج وميزانية  لبرعرض وجيز  -٣

 الحاجة إلى تمويل زيادات آبيرة في متطلبات ٢٠٠٦روعيت في إعداد برنامج وميزانية عام  ١-٣

شئة، مع التكفل بقدر اإلمكان بالتضيـُّق في اإلنفاق الذي تموله البرامج والمسائل التنظيمية النا

  .الدول األعضاء

 باألهمية بالنسبة إلى المنظمة وإلى إسهامها المستمر في نزع السالح على ٢٠٠٦وسيتسم عام  ٢-٣

ن في سياق األنشطة الرئيسية المتصلة بتفتيش األسلحة الكيميائية تلبية فستتعيَّ. نطاق العالم

.  األعضاء الحائزة لهذه األسلحةها الدوُل إجراَءعتزمعمليات التدمير المتزايدة التي تمتطلبات 

إلى مرحلة نتقل ثة العهد نسبيا إذ سُي فترة حدية في حياة أمانة المنظمة الحدي٢٠٠٦آما يمثل عام 

 . فيما يتعلق ببنيتها وبالعاملين فيهاجديدة من التطوير والتجديد

ة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها، واألولويات الناشئة التي ستضفي وتمثل األهداف الرئيسي ٣-٣

الترآيز والدقة على البرامج الحالية التي تنفذها األمانة دعما لهذه األهداف الرئيسية، عناصر 

ضافة إلى ذلك تمت دراسة باإلو.  وتحديد المتطلبات من المواردامجأساسية لوضع خطط البر

   األوضاع واألنشطة المتوقعة في للتأآد من أنها تراعي بدقٍةتقديرات الميزانية بتمعن

 .٢٠٠٦ عام 

 : على أمور رئيسية منها٢٠٠٦وينطوي برنامج وميزانية عام  ٤-٣

 مليون ١٫٩ص لها مبلغ مقداره  الطابع في إطار الميزانية خصِّ محدَّدةإدراج مبادرات  )أ(

 : أولويات البرامج من أجل، تستهدف عددا من٢٠٠٦أورو، من المقرر تنفيذها في عام 

 ؛) مليون أورو٠٫٢٧١(التحقق من المزيد من أنشطة تدمير األسلحة الكيميائية   ‘١’

 ؛) مليون أورو٠٫٤٣٩(تعزيز التيـّقن من عدم انتشار األسلحة الكيميائية   ‘٢’

  الترويج لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين من أجل أنشطة   ‘٣’

 ؛) مليون أورو٠٫٣١٦(المنظمة 

دعم التجديد التنظيمي من خالل تبديل الموظفين وتعيين أشخاص من ذوي   ‘٤’

 ؛) مليون أورو٠٫٦٦٩(المهارات 

 ).أورومليون  ٠٫١٦٣(العمل عن درء األخطار الظاهرة عن الموظفين و  ‘٥’

، بقيمتها ) مليون أورو٧٥٫٦ (٢٠٠٦ في ميزانية عام المهيأ لهاإبقاء المصروفات   )ب(

 . بقليل من المصروفات المتفق عليها للعام السابقاالسمية، أقل
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كلفة العامة التي تتحملها آافة الدول األعضاء في إطار االشتراآات السنوية تخفيض ال  )ج(

، وذلك ألسباب منها زيادة الترآيز على االسترداد المباشر لتكاليف %١٫٣بنحو 

 .التفتيش

ع تحقيقها ها في الميزانية بالوفورات المزَم المصروفات المهيأ لمقاديرخذ في تحديد اُأل  )د(

، وذلك في مجاالت منها التحسين األمثل ألنشطة عملعن طريق النهوض بنجاعة ال

التفتيش، واستخدام موارد التفتيش بمزيد من الفعالية، وتحقيق وفورات في زيادات 

 ات تبديل الموظفين، وتحقيق تخفيضعن طريقالرتب العليا الموظفين من مرتبات 

 . أخرىمحدَّدة

المدة، الالزمة لالضطالع  المحدَّدة ر الزيادة الصافية في عدد الوظائف الجديدةْصـَق  )هـ(

 .المطلوب تنفيذها، على عشر وظائفأنشطة البرنامج بعبء الزيادة الكبيرة في 

مصروفات وإيرادات المنظمة المدرجة في ميزانية عام ل بيان وجيز في الجدول التالي يردو ٥-٣

٢٠٠٦: 

   بحسب برامج التمويل٢٠٠٦الميزانية العادية لعام   :١الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤ 

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام  
٢٠٠٦ 

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

     
 : المصروفات- ١الباب 

    

 527 423 8 270 297 8  التحقق: ١البرنامج  869 550 8 111 335 7
 552 766 28 552 766 28  عمليات التفتيش: ٢البرنامج  131 546 29 281 277 24
 079 190 37 822 063 37  ١المجموع للباب  000 097 38 392 612 31

     
 : المصروفات- ٢الباب 

    

 988 141 5 988 141 5 التعاون الدولي والمساعدة: ٣البرنامج  868 872 4 290 518 4
 851 592 4 851 592 4دعم هيئتي توجيه المنظمة: ٤البرنامج  010 802 4 597 148 4
 681 835 1 681 835 1 العالقات الخارجية: ٥البرنامج  215 995 1 315 659 1
 474 318 7 692 534 7 اإلدارة التنفيذية: ٦البرنامج  354 034 7 615 480 6

 433 400 19 207 445 19 الشؤون اإلدارية: ٧البرنامج  553 893 18 444 420 16
 427 289 38 419 550 38 ٢المجموع للباب  000 598 37 261 227 33
 506 479 75 241 614 75 إجمالي المصروفات 000 695 75 653 839 64

   :مخصوما منه اإليرادات المباشرة  
 000 373 5 000 373 5 المساهمات في تكاليف التحقق 600 417 4 886 191 2

 000 450 000 450 الفوائد والمكاسب األخرى 000 600 224 422
 000 823 5 000 823 5 ع اإليرادات المباشرةمجمو 600 017 5 110 614 2

 
61 337 112 

 
70 677 400 

االشتراآات السنوية التي تدفعها الدول 
 األعضاء

 
69 791 241 

 
69 656 506 

 - - الحصيلة المالية المؤقتة للعام - 431 888-
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  : ما يلي٢٠٠٦ في برنامج وميزانية عام المأخوذ بهامل االفتراضات الرئيسية وتش ٦-٣

، بما في ٢٠٠٦ للزيادة المتوقعة في التكاليف النظامية والتضخم في عام المراعاة التامة  )أ(

وموظفي فئة الخدمات العامة %) ٤٫٧٥(ذلك الزيادات في أجور موظفي الفئة الفنية 

 ؛%)٤٫٢٥إلى % ١٫٧٥(اليف األخرى ، والزيادات في التك%)٢٫٥(

  أورو للدوالر الواحد٠٫٧٩٧قدره بكامله  ٢٠٠٦عام لصرف السعر لاعتماد متوسط   )ب(

، على أن ُيستخدم صندوق رأس المال العامل من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية

سعر في المقام األول لمواجهة أي ضغوط ال يمكن تدبرها ناجمة عن تقلبات سلبية في 

 الصرف؛

تحقيقا آامال، بما في ذلك زيادة وتعزيز  المحدَّدة تحقيق الوفورات وأوجه النجاعة  )ج(

االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة المنفذ حتى تاريخه على 

 ؛ة تجريبيبصورة

والموظفين إجراء دراسة لفرادى المتطلبات المتعلقة باالستعانة بالخبراء االستشاريين   )د(

 المؤقتين خالل العام؛

 بصورة آاملة ٢٠٠٦استخدام جميع المبالغ المستحقة على الدول األعضاء عن عام   )هـ(

ضمن الحدود (خالل العام المعني، على أن ُيستخدم صندوق رأس المال العامل 

 لسّد أي عجز ال)  القواعد المالية للمنظمة]مشروع[المنصوص عليها في النظام المالي و

 . التي أقرتها المنظمة فيما يخص هذا العامامجيمكن تدبره لضمان تحقيق أهداف البر
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  ستراتيجية العامةاال  -٤

 على أساس استعراض شامل إلنجازات المنظمة مقابل ٢٠٠٦ُاعد برنامج وميزانية عام  ١-٤

يذها، نفتوقع منها تاألهداف المنوط بها تحقيقها، وألداء األمانة في تنفيذ البرامج التي ُي

يمكن الحصول على مزيد من ( تعمل فيه المنظمة  المحيط الذيرّيولالحتياجات الناشئة عن تغ

 للفترة الممتدة من عام المتوسطة األجلالمنظمة خطة علومات في هذا الصدد بالرجوع إلى الم

  ).٢٠٠٥يونيه / حزيران١٤ المؤرخة بـEC-42/S/1الوثيقة : ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٠٦

 لتوفير توجُّه واضح ٢٠٠٦أولويات برنامج عام  السياق تحديد مجموعة واضحة منوتم في هذا  ٢-٤

 .البرامج ومستويات التمويل، من أجل المضي قدماأنشطة للمنظمة وأمانتها عند تحديد مقادير 

 أهداف المنظمة

قا د األنشطة الرئيسية للمنظمة مجموعة أساسية من األهداف الرئيسية والبرامج األوسع نطاتجسِّ ٣-٤

 .تنفذ آل عام

  األهداف الرئيسية

، التي )المقابلة" جئاتن"أو  (أهدافها الرئيسيةتحدَّد برامج المنظمة ومواردها على نحو يحقق  ٤-٤

 .في اتفاقية األسلحة الكيميائية المحدَّدة د الواليات والنتائج المنشودةتجسِّ

مجملة في برنامج وميزانية ويرآـَّز في خطط البرامج وما تقتضيه خالل العام من الموارد، ال ٥-٤

وتـُبيَّن في الجدول التالي هذه األهداف الرئيسية . ، على هذه األهداف الرئيسية٢٠٠٦عام 

 .ومؤشرات تحقيقها

 األهداف الرئيسية للمنظمة  :٢الجدول 

 مؤشرات تحقيقه الهدف الرئيسي
إزالة المخزونات من األسلحة الكيميائية   -١

ميائية، إزالة ومرافق إنتاج األسلحة الكي
خاضعة لتدابير التحقق المنصوص عليها في 

  االتفاقية

نتائج آافة أنشطة التدمير المتصلة بإزالة األسلحة   )أ (
الكيميائية ومرافق إنتاجها آما يؤآدها التحقق 

  المنتظم وفق االتفاقية؛
األسلحة الكيميائية نتائج تحويل مرافق إنتاج   )ب (

ا ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية آم
 يؤآدها التحقق وفق االتفاقية؛

األسلحة نتائج التحقق المنتظم من مرافق تخزين   )ج (
الكيميائية لضمان عدم نقل األسلحة الكيميائية 

  بصورة ال يتم آشفها
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 مؤشرات تحقيقه الهدف الرئيسي
ضمان عدم انتشار األسلحة الكيميائية، وذلك   -٢

بتطبيق تدابير التحقق والتنفيذ المنصوص 
 بناء عليها في االتفاقية، ما يسهم أيضا في

 الثقة بين الدول األطراف

تقييم مدى التقّيد بأحكام االتفاقية المتعلقة بتدابير التحقق 
 :والتنفيذ ذات الصلة، وعلى األخص

تقييم مدى تحقيق أهداف التفتيش المنشودة من   )أ (
 ١عمليات التفتيش المنتظم لمرافق مواد الجدول 

الكيميائية على النحو المحدَّد في االتفاقية، مع 
اعاة العوامل المنصوص عليها في الجزء مر

 من الُمرفق المتعلق بالتحقق؛) هاء(السادس 
تقييم مدى تحقيق أهداف التفتيش المنشودة من   )ب (

 الكيميائية ٢عمليات تفتيش مرافق مواد الجدول 
على النحو المحدَّد في االتفاقية، مع مراعاة العوامل 

من ) باء(المنصوص عليها في الجزء السابع 
 رفق المتعلق بالتحقق؛الُم

تقييم مدى تحقيق أهداف التفتيش المنشودة من   )ج (
 الكيميائية ٣عمليات تفتيش مرافق مواد الجدول 

على النحو المحدَّد في االتفاقية، مع مراعاة العوامل 
من ) باء(المنصوص عليها في الجزء الثامن 

 الُمرفق المتعلق بالتحقق؛
نشودة من تقييم مدى تحقيق أهداف التفتيش الم  )د (

عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية 
األخرى على النحو المحدَّد في االتفاقية، مع مراعاة 

) باء(العوامل المنصوص عليها في الجزء التاسع 
  من الُمرفق المتعلق بالتحقق

المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية أو   -٣
ا للمادة استعمالها أو التهديد باستعمالها، وفق

 العاشرة من االتفاقية

عدد وماهية ونتائج الردود على طلبات توفير   )أ (
 من ٥أو المساعدة بموجب الفقرة /مشورة الخبراء و

 المادة العاشرة من االتفاقية؛
فعالية عمل مصرف البيانات المحتوي على   )ب (

 من ٥معلومات متصلة بالحماية الُمنشأ عمال بالفقرة 
 قية؛المادة العاشرة من االتفا

قدرة المنظمة على تنسيق وسائل المساعدة للحماية   )ج (
المقدَّمة تلبية لطلب بهذا األسلحة الكيميائية من 

 الصدد وعلى القيام بإيصال وسائل هذه المساعدة؛
قدرة المنظمة على إجراء تحقيق فوري وعلى اتخاذ   )د (

األسلحة تدابير مستعجلة للمساعدة في الحماية من 
  بهذا الصدد؛تلبية لطلبالكيميائية 

النسبة المئوية للدول األطراف التي تقوم سنويا   )هـ(
 من المادة العاشرة ٤بتقديم معلومات عمال بالفقرة 

  من االتفاقية
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 مؤشرات تحقيقه الهدف الرئيسي
التنمية االقتصادية والتكنولوجية عن طريق   -٤

التعاون الدولي في مجال األنشطة الكيميائية 
ألغراض غير محظورة بموجب االتفاقية 

  المادة الحادية عشرة منهاوفقا ألحكام 

ونتائج التعاون فيما يتعلق بتسخير  مقدار وجودة   )أ (
 الكيمياء لألغراض السلمية؛

تلبية الطلبات وفق البرنامج المقر  ل وجودةمعدَّ  )ب (
للتعاون الدولي المتعلق بتسخير الكيمياء لألغراض 

  السلمية
  مؤشرات تحقيقه  الهدف الرافد

  تحقيق عالمية االتفاقية  -٥
 

 ؛]المنضمة إلى االتفاقية الدول[ األطراف د الدولعد  ) أ(
النسبة المئوية للدول غير األطراف التي بلغت   ) ب(

يتمثل : المشارآة/درجة من درجتين من االهتمام
المؤشر إلى بلوغ الدرجة األولى في االستعالم 
والمشارآة، ويتمثل المؤشر إلى بلوغ الدرجة الثانية 

ات الوطنية أو نظر الجه/في طلبات المساعدة و
  نظرة جدية في االنضمام إلى االتفاقية

تنفيذ الدول األطراف ألحكام المادة السابعة   -٦
 من االتفاقية بصورة تامة وعلى نحو فعال

النسبة المئوية للدول األطراف التي تبلغ درجة من   ) أ(
، على أساس تقييم  المحدَّدةدرجات التنفيذ الثالث

ا صغيرا من امتثال آل دولة طرف فيما يخص عدد
الجوانب الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على الصعيد 

  الوطني
  مؤشرات تحقيقه  الهدف االشتغالي

تنفيذ المنظمة لكافة أحكام االتفاقية تنفيذا تاما   -٧
 وفعاال وغير تمييزي

على نحو هيئتي توجيه المنظمة وأمانتها الفنية عمل   )أ(
فاقية، يتجسَّد تال وناجع وفقا للمادة الثامنة من االفّع

  :في أمور منها
إيتاء نواتج البرنامج في حينها وفي إطار  •

  الميزانية المقرة؛
ِمْحيانية وفعالية التحضير لالجتماعات  •

  وإجرائها

 لها األمانةالبرامج التي تمّو

دعما للمنظمة في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية، توفر الدول األعضاء األموال لتمكين أمانة  ٦-٤

 : ما يلي ذلك ومن.")النواتج"أو ( من تقديم عدد من الخدمات المنظمة

 إجراء عمليات التفتيش للتحقق من تدمير األسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها؛  )أ(

إجراء عمليات التقييم والتفتيش للتأآد من استخدام المرافق الكيميائية ألغراض غير   )ب(

 محظورة بموجب االتفاقية؛
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لعمل وحلقات التدارس وسائر المشاريع الرامية إلى الترويج لتسخير تنظيم حلقات ا  )ج(

 الكيمياء لألغراض السلمية؛

 ت االتفاقية؛قتضياتقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تنفيذ م  )د(

 ها؛لاعم األسلحة الكيميائية أو التهديد باستالمع على تنسيق التصدي الستةقدرالتهيئة   )هـ(

 .المنظمةدعم هيئتي توجيه   )و(

ها على ـَ الرئيسية المضطلع بها في إطار األمانة اإلداري والتنظيمي الداعم عمل الخدماُتتـَرفـُدو ٧-٤

 .تحقيق هذه النواتج من أجل المنظمة أو بالنيابة عنها

 ٢٠٠٦عام إطاللة على برنامج 

إذا أرادت  عددا من المسائل الرئيسية في إطار برنامجها ٢٠٠٦على المنظمة أن تتناول في عام  ٨-٤

 .االستجابة للتطلعات الناشئة والتصدي للمسائل الطارئة في تنفيذ البرنامج الحالي

 آبيرة، ُيتوقع حدوث زيادة آبيرة في أنشطة تدمير األسلحة خالل هامةفمع بدء تشغيل مرافق  ٩-٤

وتشير التوقعات الراهنة إلى احتمال زيادة عدد مناوبات . ٢٠٠٥ بالقياس إلى عام ٢٠٠٦عام 

بالقياس إلى عدد % ١٢ بزهاء ٢٠٠٦تفتيش في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في عام ال

 .٢٠٠٥لة في عام المناوبات المموَّ

ويتمثل الهدف .  وبعده٢٠٠٦مسألة أساسية في عام " عالمية االتفاقية"ستظل مسألة تحقيق آما  ١٠-٤

بيد . ٢٠٠٦بحلول نهاية عام  دولة ١٨٠الحالي في زيادة عدد الدول األعضاء في المنظمة ليبلغ 

أن التحديات المتبقية تتعلق إلى حد بعيد بالدول التي تظل العقبات السياسية وغيرها من العقبات 

 .تحول دون انضمامها إلى االتفاقية

 الجهود التي بذلتها المنظمة حتى تاريخه لرصد حال الدول األعضاء توعلى نحو مماثل أّد ١١-٤

 من لمساعدةا طلباتإلى زيادة ) المادة السابعة منها( االتفاقية اتقتضيودعمها في تنفيذها لم

 تطبيقوعلى الرغم من اضطالع المنظمة وفرادى الدول األعضاء بعمل جوهري ل. المنظمة

المادة السابعة من االتفاقية، تتوقع المنظمة أن تنفيذ االلتزامات بموجب خطة العمل الخاصة ب

 إلى تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لمواصلة تحسين  وبعده٢٠٠٦تظل هناك حاجة في عام 

 .تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني
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  بموجب المادة العاشرة من االتفاقية التماسًامة من الدول األعضاءوتتزايد أيضا الطلبات المقدَّ ١٢-٤

وسيستمر بذل الجهود . للمساعدة في تعزيز قدرتها على الحماية من األسلحة الكيميائية

 .ستحداث آلية فعالة لالستجابة الدوليةال

لتعاون الدولي لالمنظمة فيما يتعلق بدعم  طلبات الدول األعضاء باإلضافة إلى ذلك يستمر تزايدو ١٣-٤

، وذلك بموجب المادة في أنشطة ترمي إلى تيسير استخدام الكيمياء في األغراض السلمية

 .الحادية عشرة من االتفاقية

عدد من جوانب الهتمام على وجه التحديد ببيرة من األولوية لوينبغي أيضا إيالء درجة آ ١٤-٤

 هاومع انتقال ،أمانة المنظمةفبعد انقضاء ثماني سنوات من عمل . التطوير التنظيمي في األمانة

 ألفضل ة الكافيالعناية إيالء غدا من الالزمإلى مرحلة جديدة من حشد الموظفين وتنمية قدراتهم، 

 .قدرات األمانة في المستقبلامة الكفيلة باستدج والنـُه

نظر إلى بال مبعث قلق ،٢٠٠٦سياق األولويات العليا لعام في  ،قضايا أمن الموظفين تظلإن ثم  ١٥-٤

 . في العالم في السنوات األخيرة القائمةاألوضاع األمنية

 ٢٠٠٦استراتيجية ميزانية عام 

نفيذ البرنامج وضرورة  إلى تحقيق توازن بين تحسين ت٢٠٠٦يهدف برنامج وميزانية عام  ١٦-٤

ودراسة  وضع في  محدَّدةمالية مبادئ د بعدةرَشُيست سوتحقيقا لهذه الغاية. االنضباط المالي

 :، وهيها فيما يخص السنة لالمخطـَّط الموارد ومقادير البرامج مقادير أنشطة

ولويات ألهم ا البرامج لالستجابة أل أنشطة على مقاديردقيقة االستهدافإدخال تحسينات   )أ(

  وفي المستقبل؛٢٠٠٦الناشئة في عام 

ستحقات مبما فيها زيادة و (٢٠٠٦ عام ما يخصالمتوقعة فياألسعار  زيادة مراعاة  )ب(

 ؛)الموظفين

 من خالل تحقيق ٢٠٠٥عام ل مستواها في في الميزانية المهيأ لهاإبقاء المصروفات   )ج(

  على صعيد تخصيصياتولواألوفورات عن طريق تحسين النجاعة وإعادة تحديد 

 ة؛رـّفوتالموارد الم

تخفيض االشتراآات السنوية المستحقة على الدول األعضاء من خالل زيادة االسترداد   )د(

 .المباشر للتكاليف

 .ة المالييطةأولويات البرامج المتنافسة والح وتوفر هذه االستراتيجية إطارا لتحقيق التوازن بين ١٧-٤
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 ٢٠٠٦في إطار ميزانية عام أولويات البرنامج والمبادرات 

 حتى يتسنى للمنظمة ضمان استمرارية إحراز ٢٠٠٦تم تحديد عدد من األولويات الرئيسية لعام  ١٨-٤

وتوفر هذه . تقدم آبير في إطار برامجها، وذلك لتذليل التحديات التي تكتنف أهدافها الرئيسية

قوم في سياق برامجها القائمة  استراتيجية واضحة للمنظمة لكي ت٢٠٠٦لعام  المحدَّدة األولويات

 .بتلبية المتطلبات ومواجهة التحديات المتزايدة في سعيها إلى تحقيق أهدافها الرئيسية

أي تدابير جديدة على صعيد ( الطابع في إطار الميزانية  محدَّدةوستنفذ المنظمة عدة مبادرات ١٩-٤

ي هذه المجاالت ذات األهمية ، بالعمل ف٢٠٠٦لمساندة آل من أولوياتها الرئيسية لعام ) اإلنفاق

ويـُراعى في هذه التدابير الجديدة التوازن بين . الحاسمة، وذلك في إطار البرامج القائمة

المنظمة من المتطلبات الهامة فيما يخص  يبرز بعناية على ما ، وهي تنصّب المحدَّدةاألولويات

 .والهـِنات ذات الشأن

 ٢٠٠٦ة المبادرات التي ستنفذ في إطار الميزانية في عام الجدول والمالحظات التاليفي وتـُبيَّن  ٢٠-٤

 . العامما يخصلتناول المجاالت ذات األولوية بالنسبة للمنظمة في

 )بآالف األوروات (٢٠٠٦أولويات البرنامج والمبادرات في إطار ميزانية عام   :٣الجدول 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ المبادرات في إطار الميزانية

 مزيد من أنشطة تدمير األسلحة الكيميائية التحقق من ال–األولوية 
 271 271   الكيميائيةزيادة عدد عمليات تفتيش تدمير األسلحة

 - -  تنفيذ وتعزيز االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة
  تعزيز التيقن من عدم انتشار األسلحة الكيميائية–األولوية 

 - - "الصناعية"زيادة تفتيش المواقع 
 234 234 تعزيز دعم عمليات التفتيش
 - 206 تطوير نظام معلومات التحقق

  الترويج لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين من أجل أنشطة المنظمة–األولوية 
 158 158  تعزيز دعم برامج التعاون الدولي

 41 41  تعزيز دعم أنشطة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني
 117 117  شطة المساعدةتعزيز دعم أن

  دعم التجديد التنظيمي من خالل تبديل الموظفين وتعيين أشخاص من ذوي المهارات–األولوية 
 234 357  تحسين نتائج أنشطة حشد الموظفين

 117 117  بالعاملين وتطوير قدراتهمتحسين النهج فيما يتعلق 
 45 45  زيادة الدعم الكتابي لتنفيذ برنامج الموارد البشرية

 المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل تمويل تكاليف إمكانية االحتكام إلى
  الدولية

150 150 

 وعن العمل درء األخطار الظاهرة عن الموظفين –األولوية 
 31 31  تعزيز أمن األسفار

 - 132  تعزيز أمن مبنى المقر
 398 1 859 1  ٢٠٠٦مجموع تكاليف المبادرات في إطار ميزانية عام 



C-10/DEC.5 
Annex 
page 33 
 

   العرض العام–الجزء الثاني 

 ٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

  مع آل أولوية من األولويات٢٠٠٦تتسق المبادرات التالية التي ستنفذ في إطار ميزانية عام  ٢١-٤

 المحدَّدة د هذه التدابير الجديدةوتجسِّ. للمنظمة لتلبية المتطلبات المتزايدة في العام القادمالمحدَّدة 

 المصروفات مقادير، التي ستؤثر على ٢٠٠٦مج في عام الطابع آافة أوجه تحسين البرنا

 .ةالحالي

  التحقق من المزيد من أنشطة تدمير األسلحة الكيميائية-األولوية 

 مليون أورو في عام ٠٫٢٧١ ( الكيميائيةزيادة عدد عمليات تفتيش تدمير األسلحة: المبادرة
٢٠٠٦( 

 ١٥٢من (في عدد مناوبات التفتيش % ١٢ لزيادة قدرها ٢٠٠٦يهيأ في برنامج وميزانية عام  ٢٢-٤

 تأآيد أساس الخطط قد تمو. في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية) ١٧٠ إلى ٢٠٠٥في عام 

 . مع فرادى الدول األعضاء الحائزة أسلحة آيميائية٢٠٠٦لعام المعنية 

 الموارد لفرادى أفرقة التفتيش أن يساعد في سّد قسط واف من  تخصيصومن شأن ترشيد ٢٣-٤

ن على آان سيتعيَّالتي تكاليف اإلضافية المترتبة على هذه الزيادة في عدد عمليات التفتيش، ال

 .المنظمة لوال ذلك تكبدها

 موظفي التفتيش الحاليين وإلضافة وظيفتين تنظيم إلعادة ٢٠٠٦ويهيأ في برنامج وميزانية عام  ٢٤-٤

، ) مليون أورو٠٫٠٥٩ صافيها بتكلفة إضافية (٥ – المدة من فئة الخدمات العامة خ ع تيمحدَّد

 التكاليف اإلضافية األخرى منو. وذلك لضمان دعم عمليات التفتيش اإلضافية دعما آافيا

خدمات تكاليف ، و) مليون أورو٠٫١٤٣(نقل معدات التفتيش تكاليف الخاصة بهذه المبادرة 

 مليون ٠٫٠٥٠(تدريب المفتشين الجدد تكاليف ، و) مليون أورو٠٫٤٠٦(الترجمة الشفوية 

 هذه التكاليف ، ويعوَّض قسط من) مليون أورو٠٫٠٠٥(، وتكاليف ضئيلة أخرى )أورو

 ). مليون أورو٠٫٣٩٢ -(انخفاض في تكاليف أسفار المفتشين باإلضافية 

آما إن هذا التهاود النسبي في آلفة زيادة أنشطة التفتيش يتوقف على القيام على نحو آامل بتنفيذ  ٢٥-٤

المفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة المبيَّن في المبادرة التالية من وتعزيز االستعانة ب

فبدون تنفيذ هذه المبادرة الموازية سترتفع التكاليف التي تتحملها . المبادرات في إطار الميزانية

أآبر المنظمة لمواجهة هذه الزيادة في متطلبات التحقق من تدمير األسلحة الكيميائية ارتفاعا 

 .يربكث
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عام ميزانية هيئة التفتيش، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وشعبة ويتضمن بيان ميزانية  ٢٦-٤

 .، مزيدا من المعلومات التي توضح هذه المبادرة٢٠٠٦

 تنفيذ وتعزيز االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة : المبادرة

 التكاليفساس تعاقدي يوفر مصدرا مرنا وناجع إن استخدام مفتشين سابقين في المنظمة على أ ٢٧-٤

عد برنامج المنظمة ُاوقد .  التفتيشمقادير أنشطةلتوفير المهارات الالزمة لمواجهة التغّير في 

وميزانيتها على أساس توسيع نطاق العمل بهذا النهج لتوفير موظفين لالضطالع بعمليات 

واجهة التبدل المحتمل للموظفين العاملين التفتيش وضرورة توفير مزيد من المرونة في ذلك لم

 لتطلبت المبادرة المذآورة أعاله، الرامية إلى زيادة عدد ولوال هذه المبادرة.  المدة محدَّدةبعقود

 .عمليات التفتيش في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية، تمويال إضافيا أآبر بكثير

 افي إطار عقود الخدمات الخاصة ترتيبويتطلب تحسين النظام الحالي لالستعانة بالمفتشين  ٢٨-٤

تعاقديا من شكل ثان لمواجهة الوضع عندما يبلغ عبء العمل التفتيشي ذروته لفترة قصيرة 

 .وعندما يقوم نقص مؤقت في الموارد من المفتشين بسبب تبدل الموظفين

ود الخدمات فلوال المبادرة المتمثلة في مواصلة وتحسين نظام االستعانة بالمفتشين في إطار عق ٢٩-٤

طلبات التفتيش المتزايدة التي تتحملها المنظمة أآبر مت سد لكانت تكاليف ٢٠٠٦الخاصة في عام 

 تعزيز النظام الحالي لسد المتطلبات ولئن آان. ٢٠٠٦بكثير مما يرد في برنامج وميزانية عام 

 التمكين من شغل ألن المراد به(القصيرة األجل سيتم في حدود مقادير التمويل الحالي للمفتشين 

فإنه سوف يجنب المنظمة أيضا التكاليف اإلضافية التي ) شواغر الوظائف المموَّلة شغال مؤقتا

 . المدة لحاالت الطوارئ محدَّدةقد يتعيَّن تكبدها باستخدام مفتشين بعقود

 هيئة التفتيش، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عامشعبة ويتضمن بيان ميزانية  ٣٠-٤

 .، مزيدا من المعلومات التي توضح هذه المبادرة٢٠٠٦

  تعزيز التيقن من عدم انتشار األسلحة الكيميائية-األولوية 

 "الصناعية"زيادة تفتيش المواقع : المبادرة

 عملية مهيأ لها ١٨٠ إلى ٢٠٠٥ عملية في عام ١٦٢ من  المعنيةإن زيادة عدد عمليات التفتيش ٣١-٤

 تمثل استمرارا للزيادة التي شهدتها في السنوات األخيرة هذه ٢٠٠٦في برنامج وميزانية عام 

وستواصل المنظمة أيضا السعي إلى . العمليات التي تجرى بموجب المادة السادسة من االتفاقية
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 طرائق انتقاء وإدخال تحسينات على  هذه المواقعتحقيق التوازن بين زيادة عمليات تفتيش

 . بصددها إلى حد معقوللدول األعضاءا تدامة اطمئنانالسالمواقع التي يلزم تفتيشها 

 المبادرة ضمن تكاليفوقد ُادرجت التكاليف اإلضافية المرتبطة بهذه المبادرة على وجه التحديد  ٣٢-٤

إذ توزع  ( الكيميائيةالمشار إليها أعاله، الرامية إلى زيادة عدد عمليات تفتيش تدمير األسلحة

المهمات وب في مجال التفتيش اإلجمالية المرتبطة بالعاملينليف تكاالمعنية بين شتى الالتكاليف 

 ).التفتيشية

هيئة التفتيش، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام شعبة ويتضمن بيان ميزانية  ٣٣-٤

 .، مزيدا من المعلومات لتوضيح هذه المبادرة٢٠٠٦

 )٢٠٠٦ي عام  مليون أورو ف٠٫٢٣٤(تعزيز دعم عمليات التفتيش : المبادرة

ن على المنظمة إجراؤها  زيادة آبيرة في عدد عمليات التفتيش التي يتعي٢٠٠٦َّسيشهد عام  ٣٤-٤

 .لتأآيد تدمير األسلحة الكيميائية وتعزيز التيقن من عدم انتشارها

 التخطيط الفعال والدعم التقني الستدامةوتتعلق هذه المبادرة بالعمل في مجالين حاسمي األهمية  ٣٥-٤

، فيما يخص المجال ٢٠٠٦يئ في برنامج وميزانية عام فقد ُه. ينشاط التفتيشالدة في لهذه الزيا

   المدة لموظف معني بتخطيط التفتيش من الرتبة  محدَّدةاألول، إلنشاء وظيفة جديدة

 عمليات والتحضير للمزيد من التخطيط للنهوض بأود، وذلك ) مليون أورو٠٫١١٧ (٤-ف

 .ة السادسة من االتفاقية بموجب الماد المجراةالتفتيش

 اعتماد استدامةأما المجال الثاني فيتعلق بضرورة استمرار توافر المعارف والمهارات من أجل  ٣٦-٤

التحليل في  آخر مختص آيميائيهذه المبادرة لتعيين بوعليه يهيأ . المتخصصالمنظمة مختبر 

 .لتوفير االستمرار الالزم)  مليون أورو٠٫١١٧ (٤-من الرتبة ف

، ٢٠٠٦ن بيان ميزانية شعبة التحقق، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام ويتضم ٣٧-٤

 .مزيدا من المعلومات لتوضيح هذه المبادرة

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٢٠٦(تطوير نظام معلومات التحقق : المبادرة

عم آافة إن تطوير وتطبيق نظام معلومات التحقق في األمانة مشروع مستمر يرمي إلى د ٣٨-٤

وعليه يمثل تطوير البرامجيات الالزمة، وما . األنشطة المتصلة بالتحقق التي تضطلع بها األمانة

 .، مشروعا معقدا يتطلب انخراط عدة وحدات من األمانة فيهسيرورات العمليرتبط بها من 
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اله  بنجاح تطوير الجزء األول من نظام معلومات التحقق واختباره وإعم٢٠٠٥وقد تم في عام  ٣٩-٤

 .٢٠٠٥وأصبح هذا الجزء شغاال في عام . والتدقيق فيه

بما في ذلك اإلعمال الكامل لكافة و، ٢٠٠٦في عام  الهامةتوقع تحقيق عدد من النتائج وُي ٤٠-٤

تعيين ثالثة ل هذه المبادرة وتهيئ.  بالصناعة من نظام معلومات التحققالعناصر المتصلة

 بصفة مؤقتة لمدة عام لنقل بيانات اإلعالنات ٤- عرتبة خالموظفين من فئة الخدمات العامة من 

 الحصول ر لتمويلـَّضافة إلى ذلك ُيوفباإلو).  مليون أورو٠٫١٢٣( إلى النظام الجديد السابقة

 خدمات تعاقدية لجزء من العام لالستعانة بخبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات على

 ). مليون أورو٠٫٠٨٣(

 في الجزء نامكتب السرية واألمن، الواردبيان ميزانية عبة التحقق و بيان ميزانية شويتضمن ٤١-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦الثالث من برنامج وميزانية عام 

  الترويج لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين من أجل أنشطة المنظمة–األولوية 

 )٢٠٠٦يون أورو في عام  مل٠٫١٥٨(تعزيز دعم برامج التعاون الدولي : المبادرة

على الرغم من أن عدد األحداث ذات الصلة والبرامج األخرى التي نسقت األمانة عقدها أو  ٤٢-٤

دعمتها فيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من االتفاقية قد زاد زيادة آبيرة في السنوات األخيرة، 

 .قد ظل على حاله نسبياالمعنية فإن عدد األشخاص المضطلعين بالمهام 

 المدة لموظف رئيسي معني بالتعاون الدولي  محدَّدةوتهيئ هذه المبادرة إلنشاء وظيفة جديدة ٤٣-٤

آما يهيأ في برنامج ).  مليون أورو٠٫١١٧(في فرع التعاون الدولي ) ٤-من الرتبة ف(

 إلنشاء وظيفة للمساعدة في المشاريع تـُشغل بشكل مرن عن طريق تعيين ٢٠٠٦وميزانية عام 

 ). مليون أورو٠٫٠٤١(ود مؤقتة موظفين بعق

 بيان ميزانية شعبة التعاون الدولي والمساعدة، الوارد في الجزء الثالث من برنامج ويتضمن ٤٤-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦وميزانية عام 

 مليون أورو في عام ٠٫٠٤١(تعزيز دعم أنشطة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني : المبادرة
٢٠٠٦( 

أفضت زيادة الترآيز على تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها المتعلقة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد  ٤٥-٤

بما في ذلك اعتماد المنظمة خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة والوطني، 

 .السابعة من االتفاقية، إلى تزايد آبير في أنشطة المنظمة في هذا المجال
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المبادرة إلنشاء وظيفة للمساعدة في المشاريع تـُشغل بشكل مرن من خالل تعيين هذه بويهيأ  ٤٦-٤

 ). مليون أورو٠٫٠٤١(موظفين بعقود مساعدة مؤقتة 

 بيان ميزانية شعبة التعاون الدولي والمساعدة، الوارد في الجزء الثالث من برنامج ويتضمن ٤٧-٤

 .، معلومات توضح هذه المبادرة٢٠٠٦وميزانية عام 

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫١١٧(تعزيز دعم أنشطة المساعدة : ةالمبادر

أو الحماية في حالة استخدام /يمثل بناء قدرات المنظمة والدول األعضاء على تقديم المساعدة و ٤٨-٤

  بإجراء تمرين٢٠٠٥األسلحة الكيميائية شاغال رئيسيا للمنظمة تم التأآيد عليه من جديد في عام 

وتواصل األمانة بذل ). Joint Assistance 2005(ل وسائل المساعدة  المشترك على إيصا٢٠٠٥

إليضاح إلعالم الدول األعضاء تقضي بها االتفاقية التي مرآزية البيانات الالجهود إلنشاء قاعدة 

 .وسائل تحسين الحماية من األسلحة الكيميائية

 لتعزيز خبرة المنظمة ٤-وتهيئ هذه المبادرة لتعيين موظف رئيسي معني بالحماية من الرتبة ف ٤٩-٤

 .في هذا المجال

 بيان ميزانية شعبة التعاون الدولي والمساعدة، الوارد في الجزء الثالث من برنامج ويتضمن ٥٠-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦وميزانية عام 

 ات دعم التجديد التنظيمي من خالل تبديل الموظفين وتعيين أشخاص من ذوي المهار–األولوية 

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٣٥٦(تحسين نتائج أنشطة حشد الموظفين : المبادرة

في أنشطة % ٤٠٠أدى استمرار تنفيذ نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة إلى زيادة بنسبة  ٥١-٤

وتوفر هذه المبادرة التمويل . حشد الموظفين المرتبطة باستبدال الموظفين الخاضعين لهذا النهج

قة معنية بحشد الموظفين يتألف آل منها من موظف معني بالموارد البشرية من الرتبة لثالثة أفر

. ، حتى تتسنى مواصلة تنفيذ هذا النهج٤- وآاتب معني بالموارد البشرية من الرتبة خ ع٣-ف

 .وستشغل هاتان الوظيفتان في أحد هذه األفرقة على أساس مؤقت

الجتذاب )  مليون أورو٠٫٠٦١(الن عن الشواغر وتهيئ المبادرة أيضا لتوفير التمويل لإلع ٥٢-٤

 .مرشحين متميزين

برنامج وميزانية عام وترد في بيان ميزانية شعبة الشؤون اإلدارية، الوارد في الجزء الثالث من  ٥٣-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦
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 م وتطوير قدراتهينلعامل تحسين النهج فيما يتعلق با:المبادرة

تطور األمانة وتنفيذ النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة يؤثران على مجموعة آبيرة من إن استمرار  ٥٤-٤

فيلزم مراجعة وتكييف نظم وممارسات األمانة في هذا الشأن . مقتضيات إدارة الموارد البشرية

 .لمواجهة التحديات المرتبطة بذلك

 ٤-د المدة من الرتبة ف محدَّهذه المبادرة لتعيين رئيس لقسم خدمات الموارد البشرية بعقدبويهيأ  ٥٥-٤

 األمانة للحصول على خدمات إضافية، وذلك لتدبير أثر شتى وحداتلتلبية الطلبات الواردة من 

 .يةباقالنهج فيما يتعلق بمدة الخدمة بصورة است

 بيان ميزانية شعبة الشؤون اإلدارية، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام ويتضمن ٥٦-٤

 .مات إضافية توضح هذه المبادرة، معلو٢٠٠٦

  مليون أورو في عام ٠٫٠٤٥(زيادة الدعم الكتابي لتنفيذ برنامج الموارد البشرية : المبادرة

٢٠٠٦( 

دة فرع لمساَع) ٤-من الرتبة خ ع( المدة  محدَّدة لوظيفة٢٠٠٦ في برنامج وميزانية عام أهيي ٥٧-٤

وقد ازداد حجم . ت التي ترد إلى الفرعاألمانة في تناول جميع المراسالفي الموارد البشرية 

العمل في الفرع عقب تنفيذ النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة بسبب زيادة عدد معامالت الموارد 

 .البشرية المرتبطة باستحقاقات الموظفين، والطعون الداخلية، وطلبات الترشح لشغل الوظائف

 الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام  بيان ميزانية شعبة الشؤون اإلدارية، الوارد فيويتضمن ٥٨-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦

  المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدوليةتمويل تكاليف إمكانية االحتكام إلى :المبادرة
 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫١٥٠(

  اضي رسم مباشر تسترد به تكاليفها ل المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية بتقتـُموِّ ٥٩-٤

 ذات الصلة التي تكاليفالوعلى الرغم من زيادة .  من المنظمات الدولية التي تستعين بخدماتها

، لم يدرج في )٢٠٠٤ مليون أورو في عام ٠٫١٢٥( المنظمة في السنوات األخيرة تتحملها

 تخصيص الموارد لهذا الغرض في وستكفل هذه المبادرة. د لذلك اعتماد محدَّات السابقةالميزاني

 .بشكل مناسب وشفاف ٢٠٠٦عام 

 بيان ميزانية مكتب المستشار القانوني، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية ويتضمن ٦٠-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦عام 
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 العملعن  درء األخطار الظاهرة عن الموظفين و–األولوية 

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٠٣١(سفر المن تعزيز أ: المبادرة

 األمانة بتزويدها في الوقت المناسب بمعلومات مفيدة لمساندةستكفل هذه المبادرة توفير التمويل  ٦١-٤

 .لمنظمة لما مهفي األسفار جراءتتعلق باألمن، ومساعدتها في تخطيط وإ

 وتقديم المساعدة  الصلةالتقييمات ذاتمعلومات بشأن آخر بال والتزويد ويشمل ذلك التدريَب ٦٢-٤

 ).اءقتضال اعندبما في ذلك اإلجالء " (القطرية"

 بيان ميزانية مكتب السرية واألمن، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام ويتضمن ٦٣-٤

 .، معلومات إضافية توضح هذه المبادرة٢٠٠٦

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫١٣٢(تعزيز أمن مبنى المقر : المبادرة

وتظل الظروف األمنية في العالم سريعة التغير، وقد خـُطـِّط لزيادة في عدد ما يوجد قرب مقر  ٦٤-٤

 .المنظمة من الهيئات التابعة للبلد المضيف والمنظمات الدولية

 استجابة أولية لهذه المسائل اآلخذة في ٢٠٠٦وسُيستجاب في إطار هذه المبادرة فيما يخص عام  ٦٥-٤

وستستهدف األعمال اإلضافية على وجه .  مبنى مقر المنظمةالظهور بتقييم وتعزيز أمن

الخصوص المواضع التي ال يفي فيها المبنى بالمعايير الدنيا المعتمدة في األمم المتحدة فيما 

 .يخص األمن المادي

 بيان ميزانية مكتب السرية واألمن، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام ويتضمن ٦٦-٤

 .ت إضافية توضح هذه المبادرة، معلوما٢٠٠٦
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  ٢٠٠٦ عام المزمع إجراؤها فيالبرامج أنشطة مقادير   -٥

  أهداف البرنامج الرئيسية

 مجموعة الخدمات التي تعتزم المنظمة تقديمها سعيا إلى تحقيق أهدافها البرامجتدرج في  ١-٥

، التي حدَّدة الم إلى عدد من أهداف البرامج٢٠٠٦ويستند برنامج وميزانية عام . الرئيسية

ويرد في . سعى إلى تحقيقها في إطار األنشطة األساسية التي تضطلع بها األمانة خالل العامسُي

المنشودة في ) على سبيل المثال ال الحصر(لنتائج ذات الصلة هم االجدول التالي عرض وجيز أل

  :٢٠٠٦عام 

 األهداف الرئيسية لبرنامج المنظمة  :٤الجدول 

 ٢٠٠٦عام فيها خالل النتائج أهم راد تحقيق المجاالت الم الهدف
 من يالتحققدعم عمليات التفتيش 

 خدمات التخطيط  توفيرخالل
 .الخدماتغيرها من و

المزيد من عمليات إلجراء تعزيز التخطيط وخدمات الدعم األخرى 
 من المراد التحقق منها للتأآد المواقع انتقاءبما في ذلك تحسين والتفتيش، 

 .تفاقيةمتثال لالالا
 للتحقق من عمليات التفتيشإجراء 

 .االمتثال لالتفاقية
لتفتيش ") يومًا من أيام المفتشين "١٩ ٥٢٤( مناوبة ٢٣٧االضطالع بـ

  .مواقعها وسائرمواقع تدمير األسلحة 
 ".الصناعية" مناوبة لتفتيش المواقع ١٨٠االضطالع بـ

تقديم الدعم للدول األعضاء من 
 .ي والمساعدةالتعاون الدولخالل 

متطلبات تنفيذ االتفاقية على ب الوفاءتقديم الدعم للدول األعضاء في 
  .الصعيد الوطني

تعزيز القدرة على توفير الحماية والمساعدة في حالة استخدام األسلحة 
  . أو التهديد باستخدامهاالكيميائية

 .تنمية المهارات والقدرات في مجال استخدام الكيمياء لألغراض السلمية
 .مؤتمر وأربع دورات وأربعة اجتماعات للمجلسلدعم اجتماع واحد ل .هيئتي توجيه المنظمةدعم 

 مع الدول العالقات الخارجيةتعزيز 
 .والهيئات الدولية األخرى

  .انضمام دول جديدة إلى االتفاقية
 .مشارآة الدول األعضاء في أنشطة المنظمة

 من باإلدارة التنفيذيةاالضطالع 
خدمات تقديم  الرشيد ولتسييراخالل 

 .أخرى لدعم أنشطة األمانة

  .٢٠٠٦إنجاز األمانة ألولويات المنظمة لعام 
  . والمعلوماتوالممتلكاتأمن المندوبين والموظفين 

 . األمانةين فيصحة وسالمة العامل
 دعما اإلداريةتوفير الخدمات 

 .ألنشطة األمانة
  ).عم تبدل الموظفين موظفا لد٦٥حشد زهاء (دعم حشد الموظفين 

تحسين تخطيط البرنامج والميزانية والنجاعة المالية لدعم العمل بصورة 
  .فعالة في شتى وحدات األمانة

  . للتدريب وتنمية القدرات في األمانةجيدة االستهدافتنفيذ استراتيجية 
 .تطبيق تكنولوجيات جديدة لتحسين تدبر وتبادل المعلومات في المنظمة
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ويقيم برنامج . ة في االتفاقيةحدَّدنظمة تقديم برامج فعالة سعيا لتنفيذ والياتها الموستواصل الم ٢-٥

 الالزمة لكي البرامجتحسينات السياق توازنا يمكن تحقيقه بين  في هذا ٢٠٠٦وميزانية عام 

 .النجاعة في تقديم الخدماتتحقيق تواصل المنظمة التجاوب مع البيئة التي تعمل فيها، و

 أيضا خطوة إضافية على طريق سعي المنظمة إلى وضع ٢٠٠٦امج وميزانية عام ويمثـّل برن ٣-٥

وتشمل السمات الرئيسية إلعداد . التي تستهدفها" النتائج"نموذج تخطيط محسَّن يرآز على 

 الترآيز بشكل أوضح على األولويات ومقادير ٢٠٠٦امج والموارد لعام البرأنشطة  مقادير

، ووضع تقديرات مالية سديدة، واالعتراف )النتائج المراد تحقيقهابما في ذلك (امج أنشطة البر

على النحو المناسب في إطار األمانة بالمسؤولية والمساءلة فيما يتصل بتقديم الخدمات 

 .وبالنجاعة

زَمع ويرد في الجزء الثالث من هذه الوثيقة مزيد من التفاصيل المتعلقة باألهداف واألنشطة الم ٤-٥

 برامج الخدمات تنفيذ إلى ة تنظيمية قائمة في األمانة سعياإطار آل وحد في االضطالع بها

 .٢٠٠٦ في عام خىالمتوعلى النحو األوسع نطاقا 

 التحقق  :١البرنامج 

 وضمان عدم انتشارها، من خالل  الكيميائيةيشمل برنامج التحقق أنشطة تتصل بنزع األسلحة ٥-٥

 .ي االتفاقيةتطبيق تدابير التحقق والتنفيذ المنصوص عليها ف

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–التحقق   :٥الجدول 

 أهداف المنظمة
 :مؤشرات تحقيقه : هدف البرنامج

تجهيز اإلعالنات المطلوبة بموجب االتفاقية 
 وتقييمها

  .دتجهيز وتقييم إعالنات الدول األعضاء في الوقت المحدَّ
 .تحديد المواقع الجائز تفتيشها تحديدا صحيحا

تخطيط ودعم عمليات التفتيش عن طريق أمور 
 منها تقديم الخبرة التقنية والمعدات 

  . تخطيط العمليات ودعم تنفيذهاالمحيانية في
  . عقد جلسات إطالعية تقنية ألفرقة التفتيش
  .تقديم الدعم التقني المناسب لعمليات التفتيش

 . اعتماد مختبر المنظمةاستدامة
صلة بالتحقق لتعزيز قدرة تقديم المعلومات المت

ائل المتصلة الدول األعضاء على البت في المس
  باالمتثال لالتفاقية

ة وآتية في الوقت المناسب إلى سديدتقديم معلومات دقيقة و
  .هيئتي توجيه المنظمة والدول األعضاء
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  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
  ١الهدف 
  ٢الهدف 

 ٦دف اله
 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 

   :تجهيز اإلعالنات والمعلومات ذات الصلة وحفظها ورصدها وتقييمها
  .تجهيز اإلعالنات في الوقت المناسب

  .في الوقت المناسبو بصورة آاملة قواعد البيانات ذات الصلة تحيينضمان 
 . فعالشلتفتيا جائزة لتفتيشها المنتقاةالتأآد من أن جميع المواقع 

  :إعداد خطط التفتيش
بما في  ( الكيميائيةاألسلحةب  المتصلةتفتيشال مناوبة في إطار عمليات ٢٣٧التخطيط في الوقت المناسب لدعم 

  ".الصناعة" عملية من عمليات تفتيش ١٨٠و)  عملية تفتيش للتحقق من تدميرها١٧٠ذلك 
  .عقد جلسات إطالعية تقنية وتقديم الدعم ألفرقة التفتيش

  :توفير الدعم ألنشطة التحقق
  . اعتماد مختبر المنظمةواستدامةالمختبرات  آفاءة  من اختبارات اختبارينإنجاز

  .توفير المعدات والدعم التقني لعمليات التفتيش
  . المعدات وصيانتها واستبدالها بصورة منتظمة لدعم عمليات التفتيشتجريب

  :الدول األعضاءتحضير المعلومات لهيئتي توجيه المنظمة و
  .إعداد تقارير دقيقة وآتية في الوقت المناسب، من قبيل التقرير عن تنفيذ أنشطة التحقق

  .ليل أخرى لمساعدة الدول األعضاء على تقييم المسائل المتعلقة بالتحققاتقديم معلومات وتح
  :تقديم الدعم التقني للدول األعضاء ولشتى وحدات أمانة المنظمة

  .لدول األعضاءتلبية طلبات ا
عمل  يوم من أيام ٦٠٠زهاء ما يعادل (دعم أنشطة شعبة التعاون الدولي والمساعدة وشعبة العالقات الخارجية 

  ). الواحدالموظف
  :٢٠٠٦المبادرات في إطار الميزانية المزمع تنفيذها خالل عام 

  ) مليون أورو٠٫٢٣٤(تعزيز دعم عمليات التفتيش 
  ) مليون أورو٠٫٢٠٦(قق تطوير نظام معلومات التح

أوروًا ٨ ٢٩٧ ٢٧٠ :٢٠٠٦ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

وينطوي بيان ميزانية شعبة . تتولى شعبة التحقق المسؤولية عن األنشطة المتصلة بهذا البرنامج ٦-٥

، على مزيد من التفاصيل ٢٠٠٦برنامج وميزانية عام التحقق، الوارد في الجزء الثالث من 

 .٢٠٠٦ في عام  االضطالع بهاعأن األنشطة المزَمبش
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 عمليات التفتيش  :٢البرنامج 

يهيئ برنامج التفتيش في المقام األول إلجراء عمليات تفتيش للتحقق مما تقوم به الدول األعضاء  ٧-٥

، )وفقا للمادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية(في مجال تدمير األسلحة الكيميائية وتخزينها 

 ).المادة السادسة منها(م انتشار األسلحة الكيميائية امتثاال لالتفاقية ومن عد

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–عمليات التفتيش   :٦الجدول 

  أهداف المنظمة
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

إجراء عمليات تفتيش للتحقق من تدمير مخزونات 
المادتان (جها األسلحة الكيميائية وتخزينها ومرافق إنتا

 ).الرابعة والخامسة من االتفاقية

التحقق من جميع عمليات تدمير األسلحة الكيميائية 
  .ومرافق إنتاجها وتخزينها

إجراء عمليات التحقق وفقا لالتفاقية ولإلجراءات 
 .المتفق عليها

إجراء عمليات تفتيش للتأآد من عدم انتشار األسلحة 
 ). االتفاقيةالمادة السادسة من(الكيميائية 

  .تفتيش مواقع معلنة منتقاة
إجراء عمليات التفتيش وفقا لالتفاقية ولإلجراءات 

 .المتفق عليها
تفتيش ال" [التفتيش بالتحدي"القدرة على إجراء 

التحقيق في "أو ] مجرى بناء على تشكيكالمستعجل ال
 .وفقا لالتفاقية" حاالت االدعاء باستخدام أسلحة آيميائية

 . وفقا لإلجراء المتفق عليه، ودقة التوقيتاالستعداد

  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
  ١الهدف 
  ٢الهدف 
 ٦الهدف 

 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 
  :هاإنتاجتخزينها ومرافق  ومرافق  الكيميائية األسلحةأعمال تدميرتفتيش 
، )٩٤(في الواليات المتحدة األمريكية األسلحة الكيميائية تدمير  مناوبة تفتيش في شتى مرافق ١٧٠

دول سائر ال، و)٤(، وألبانيا )١٣(، والهند )١٧(، والجماهيرية العربية الليبية )٣٠( واالتحاد الروسي
  ).١٢ ( الحائزةعضاءاأل
؛ ة الكيميائيةاألسلح مناوبة تفتيش في مرافق تخزين ٣٥ مناوبة تفتيش في مرافق إنتاج األسلحة؛ ١٩
 زيارات ٣ مناوبات تفتيش في مواقع األسلحة الكيميائية القديمة ومواقع األسلحة الكيميائية المخلـّفة؛ ١٠
  .استعراضات هندسية نهائية/أولية

  .تدمير المخزونات العسكريةلتحقق من في الموقع ل" يوما من أيام المفتشين "١٩ ٥٢٤توفير ما مجموعه 
 . لتفتيش األسلحة الكيميائية االضطالع بهاعد من التفاصيل بشأن األنشطة المزَم مزي١يرد في الذيل 

  . النتشار األسلحة الكيميائيةمواقع منعاغيرها من الصناعية والمواقع التفتيش 
، ومواقع )٤٦( الكيميائية ٢، ومواقع مواد الجدول )١٦( الكيميائية ١ عملية تفتيش لمواقع مواد الجدول ١٨٠
 ).٩٠(، ومرافق المواد الكيميائية األخرى )٢٨( الكيميائية ٣جدول مواد ال
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 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 
  . أسلحة آيميائيةمأو التحقيق في حاالت االدعاء باستخدا" التفتيش بالتحدي"التأهب إلجراء عمليات 

  . وتماريندورات تدريبيةإجراء 
 .هانيياستعراض إجراءات العمل وتح

  :دعم التقني للدول األعضاء ولشتى وحدات أمانة المنظمةتقديم ال
  .التفاقيةا تطبيقهاتقديم المساعدة التقنية للدول األعضاء في 

تقديم الدعم ألنشطة شعبة التحقق، وشعبة التعاون الدولي والمساعدة، وشعبة العالقات الخارجية 
 ). الواحدالموظفعمل  يوم من أيام ٤ ٥٠٠زهاء ما يعادل (
 :٢٠٠٦مبادرات في إطار الميزانية المزمع تنفيذها خالل عام ال

  ) مليون أورو٠٫٢٧١(األسلحة الكيميائية زيادة تفتيش تدمير 
  ) المبادرة األولىضمن تكاليف مدرجة هاتكاليف" (الصناعية"زيادة تفتيش المواقع 

 المتأتية عن ذلك مستوعبةلوفورات ا(تنفيذ وتعزيز االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة 
 ) المبادرة األولى إطارفي

أوروًا ٢٨ ٧٦٦ ٥٥٢  :٢٠٠٦ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

وينطوي بيان ميزانية . تتولى هيئة التفتيش المسؤولية عن أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ٨-٥

، على مزيد من ٢٠٠٦مج وميزانية عام برناهيئة التفتيش، الوارد في الجزء الثالث من 

 .٢٠٠٦ في عام  االضطالع بهاعالتفاصيل بشأن األنشطة المزَم

 التعاون الدولي والمساعدة  :٣البرنامج 

يشمل برنامج التعاون الدولي والمساعدة في المقام األول أنشطة يـُرمى منها إلى تعزيز استخدام  ٩-٥

 األعضاء بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتنفيذ االتفاقية الكيمياء في األغراض السلمية، وقيام الدول

على الصعيد الوطني، وتنمية القدرات على مساعدة أي دولة عضو في حالة تعرضها الستخدام 

 . أو للتهديد باستخدامهااألسلحة الكيميائية

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–التعاون الدولي والمساعدة   :٧الجدول 

 ظمةأهداف المن
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية واستخدامها 
أو التهديد باستخدامها، وفقا للمادة العاشرة من 

 .االتفاقية

تقديم معلومات إلى جميع الدول األعضاء بشأن 
  .الحماية من األسلحة الكيميائية

  .هذا الشأنتمويل تقديم المساعدة، أو إبرام اتفاقات ب
 .التأهب لتقديم المساعدة في حالة استخدام األسلحة

تنفيذ الدول األعضاء لتدابير تنفيذ االتفاقية على  .مساعدة الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية
  .الصعيد الوطني بموجب المادة السابعة من االتفاقية

استيفاء الدول األعضاء لإلعالنات بموجب المادة 
 .تفاقيةالسادسة من اال
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بناء المهارات والقدرات في مجال االستخدام السلمي 
 .للمواد الكيميائية

تقديم الدعم لدول أعضاء مستهدفة تلبية لطلبها في 
  .إطار برامج التعاون الدولي

تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتطوير 
 .المهارات في المجاالت ذات الصلة

  :ج ذلك ضمن سياقها في المقام األولاألهداف الرئيسية التي يندر
  ٣الهدف 
  ٤الهدف 
  ٦الهدف 
 ٧الهدف 

 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 
أو للتهديد  القدرة على تنسيق المساعدة المقدمة ألي دولة عضو في حالة استخدام األسلحة الكيميائية

  :باستخدامها
 ٢٠٠٥  عام ذلك استعراض نتائج تمرينبما فيو والمعدات الالزمة، العمل إجراءات مراجعة وتحيين

  ).Joint Assistance 2005(المساعدة  تقديمالمشترك على 
  .برام اتفاقات ثنائية بشأن تقديم ما قد يلزم من المساعدةإلالتفاوض 

 . القدرة على الحمايةنميةتقديم برامج ومواد تدريبية ومعلومات لت
  :لمشارآين بشكل مباشرمهارات التنمية توفير برامج التعاون الدولي 

  . أسابيع١٠ متدربا لمدة تزيد على ٢٤مشترك لـالتدريب البرنامج دورة في إطار توفير 
  . في مؤسسات متخصصة٥دعم التدريب الداخلي لمتدربين يصل عددهم إلى 

 على  لممثلي مختبرات يزيد عددهمفي مجال التحليل الكيميائيالمهارات لتنمية توفير ما ال يقل عن دورتين 
٢٤. 

  :السلميةالكيمياء لألغراض  وتسخيرتوفير برامج لدعم تبادل المعلومات العلمية والتقنية 
  . مؤتمرات وحلقات عمل وحلقات تدارس دولية٦تقديم الدعم لما ال يقل عن 

  .توفير مرفق معلومات من أجل الدول األعضاء
 . مالئمةثو مشاريع بح١٠دعم ما ال يقل عن 

  :لتقنية والمعداتتوفير الخبرة ا
حلقة عمل تقنية واحدة، وتقديم الدعم في إطار برنامج مساعدة المختبرات /دعم ما ال يقل عن حلقة تدارس

  .لمختبرين على األقل
 .معداتالعمليات لنقل  ٥ما يناهز دعم 

  :دعم أنشطة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني بموجب المادة السابعة منها
  . للدعم الثنائي اإلطار في تنفيذ المادة السابعة من االتفاقية طلبا٢٥الرد على 

  . المواد الكيميائيةتنظيم حلقات عمل تتعلق باإلعالن عن عمليات نقل
ل تدابير لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني بموجب المادة ِمْعـُتنظيم حلقات عمل للهيئات الوطنية التي ت

 .السابعة منها
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 :٢٠٠٦ر الميزانية المزمع تنفيذها خالل عام المبادرات في إطا
  ) مليون أورو٠٫١٥٨(تعزيز دعم برامج التعاون الدولي 

  ) مليون أورو٠٫٠٤١(تعزيز دعم أنشطة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني 
 ) مليون أورو٠٫١١٧(تعزيز دعم أنشطة المساعدة 

أوروًا ٥ ١٤١ ٩٨٨ :٢٠٠٦ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

. تتولى شعبة التعاون الدولي والمساعدة المسؤولية عن أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ١٠-٥

وينطوي بيان ميزانية شعبة التعاون الدولي والمساعدة، الوارد في الجزء الثالث من برنامج 

 في عام ا االضطالع بهع، على مزيد من التفاصيل بشأن األنشطة المزَم٢٠٠٦وميزانية عام 

٢٠٠٦. 

 دعم هيئتي توجيه المنظمة  :٤البرنامج 

 االجتماعات والمشاورات األوسع نطاقا برنامج دعم هيئتي توجيه المنظمة عقُدفي إطار ر ييسَّ ١١-٥

بما في ذلك ترجمة الوثائق الرسمية وتنسيق وبين الدول األعضاء وبينها وبين أمانة المنظمة، 

 .جتماعاتإعدادها والترجمة الشفوية خالل اال

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–دعم هيئتي توجيه المنظمة   :٨الجدول 

 أهداف المنظمة
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

 على تيسير عقد اجتماعات هيئتي توجيه المنظمة
 نحو فعال

إعداد جداول األعمال والجداول الزمنية التي تلبي 
  .متطلبات الدول األعضاء

 عقد االجتماعات، والمعدات وخدمات توفير أماآن
  .الترجمة الشفوية لدعم االجتماعات

توفير المعلومات في الوقت المناسب وبشكل ودقيق لدعم 
 .االجتماعات وتسجيل قرارات الدول األعضاء

 .رضا الممثلين عن المرافق الموفرة والفرص المتاحة التعاون بين الممثلين لدى المنظمة
  :التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األولاألهداف الرئيسية 

 ٧الهدف 
 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 

  :دعم األمانة الجتماعات هيئتي توجيه المنظمة
  .دعم عقد دورة واحدة للمؤتمر

 .دعم عقد أربع دورات وأربعة اجتماعات للمجلس
  :دعم عقد اجتماعات الهيئات االستشارية للمنظمة

لمجلس االستشاري العلمي؛ اجتماع واحد للجنة السرية؛ اجتماعان للهيئة االستشارية المعنية اجتماع واحد ل
 .بالمسائل اإلدارية والمالية
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 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 
  :استنساخ الوثائق تقديم خدمات

  .توفير آالت االستنساخ في أماآن مخصصة لالستعمال العام
 . وتجليد متطورةطبعتوفير خدمات 

أوروًا ٤ ٥٩٢ ٨٥١ :٢٠٠٦ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

وينطوي بيان . تتولى أمانة هيئتي توجيه المنظمة المسؤولية عن األنشطة المتصلة بهذا البرنامج ١٢-٥

، على ٢٠٠٦ميزانية هيئتي توجيه المنظمة، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام 

 .٢٠٠٦ في عام  االضطالع بهاعبشأن األنشطة المزَممزيد من التفاصيل 

 العالقات الخارجية  :٥البرنامج 

 من برنامج العالقات الخارجية إلى تعزيز دعم المنظمة والتعاون معها، وتوثيق التعاون ىُيرم ١٣-٥

بين الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية، والنهوض بالمشارآة الدولية في األنشطة واألحداث التي 

 .ها المنظمةتنظم

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–العالقات الخارجية   :٩الجدول 

 أهداف المنظمة
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

دعم المنظمة وتعزيز التعاون في المنظمة وبين 
 الدول األعضاء

  .زيادة اهتمام الدول غير األطراف باالتفاقية
  .ةمشارآة الدول األعضاء في أنشطة المنظم

 .إقامة عالقات مثمرة مع المنظمات الدولية األخرى
المنظمة واالتفاقية وصورتهما  استدامة صيت

 يجابيين على الصعيد الدولياإل
  .تزويد الجمهور بما يحتاج إليه من معلومات

  .تقدير وسائط اإلعالم للمنظمة واالتفاقية
 . الدولية ذات الصلةاألحداثتمثيل المنظمة في 

  :رئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األولاألهداف ال
  ٥الهدف 
 ٧الهدف 

 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 
  :تنظيم اجتماعات وحلقات تدارس وحلقات عمل

  . إلى االتفاقيةأخرى دولاجتماعات إقليمية تستهدف انضمام /عقد أربع حلقات تدارس
  .عالمية االتفاقيةاستمرار العمل على تنفيذ خطة العمل الخاصة ب

 . الثنائية اإلطارلمساعدةلتقديم اإيفاد ثماني بعثات 
  :إدارة العالقات مع المنظمات الدولية األخرى

 التعاون مع االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي، ومع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، ومواصلة استدامة
 .تطوير هذا التعاون
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 ٢٠٠٦ عام أهم أنشطة األمانة في
  :تقديم معلومات للجمهور العام

  .تدبر موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت وتطويره
  .مناطق معيَّنة، وعروض فيديو تثقيفية/بمسائلمطبوعات خاصة و، ربع سنويةإعداد نشرات إخبارية 
 .إعداد نشرات إعالمية

  :توفير خدمات المراسم والتأشيرات للمنظمة
  .بما في ذلك زيارات المندوبين والوجهاءو تنظيم أحداث مراسمية،

  .توفير التأشيرات ووثائق السفر األخرى للموظفين والمندوبين
 .إسداء المشورة بشأن امتيازات وحصانات الموظفين والمندوبين

أوروًا ١ ٨٣٥ ٦٨١ :٢٠٠٦ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

وينطوي .  عن أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامجتتولى شعبة العالقات الخارجية المسؤولية ١٤-٥

بيان ميزانية شعبة العالقات الخارجية، الوارد في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام 

 .٢٠٠٦ في عام  االضطالع بهاع، على مزيد من التفاصيل بشأن األنشطة المزَم٢٠٠٦

 اإلدارة التنفيذية  :٦البرنامج 

لتنفيذية لتوفير اإلرشاد االستراتيجي والتوجيه، واإلدارة الفعالة والمساءلة، يهيئ برنامج اإلدارة ا ١٥-٥

يادة داخل أمانة المنظمة، فضال عن تقديم عدد من الخدمات المتخصصة قواإلدارة التنظيمية وال

 .لدعم أنشطة األمانة األوسع نطاقا

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–اإلدارة التنفيذية   :١٠الجدول 
 أهداف المنظمة
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج
وأهداف أنشطة البرنامج تحقيق األمانة لمقادير  . بفعالية لدعم المنظمةيههاجوتوإدارة األمانة 

  .الميزانية التي تحدد آل عام
  .اإلشراف الفعال على الموارد والعالقات
 .تقديم تقارير تتسم بالشفافية والوضوح

الداخلية والمالية والسيرورات  اإلشراف على النظم
 . األمانةالمعمول بها فيالسرية والمتعلقة بواألمنية 

  .رضيةتقارير مراجعة خارجية مستقلة وُم
 . تصحيحيةتدابيرلقلق باتخاذ ا تناول مباعث

 وتدبر الدعاوى القضائيةتحليل المتطلبات القانونية 
 . األمانةتخصالتي 

  .قضائيةالنجاح في الرد على الدعاوى ال
اإلطار ب ُيقر بها المتطلبات التنظيمية التي إعمال

 .النظامي لالتفاقية والمنظمة
 الدور الذي تضطلع به المنظمة دإعداد مشاريع لرف

بما في ذلك بذل الجهود وعلى الصعيد العالمي، 
 .لمكافحة اإلرهاب

  .وضع نهوج تعاونية مع المنظمات األخرى
 .تبادل المعلومات والخبرات

 وممتلكاتهاأمن مندوبي المنظمة وموظفيها ب لتكفلا
 .ومعلوماتها

  .ضمان سرية المعلومات التي تقدمها الدول األعضاء
 .ضمان األمن المادي لمرافق المنظمة وموظفيها
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 أهداف المنظمة
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

األمانة وسالمة في  ينصحة وسالمة العاملبالتكفل 
 .اهعمل

  .إنجاز أنشطة التفتيش بسالمة
دة وبالقدرة البدنية تمتع موظفي األمانة بصحة جي
 .والعقلية على أداء المهام المنوطة بهم

  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 جميع األهداف 

 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 
  :اتهاسيروراإلشراف الداخلي على نظم المنظمة و

ات الداخلية الخاصة بالمالية وبالسرية وبالمعلومات يرورسنظم والبمراجعة ال جيد االستهداف القيام على نحو
  .النزاهة في أنشطة األمانةبكفل لتوبالشراء وبمراقبة األمن ل

ونجاعتها  البرنامج والميزانية لتعزيز مردود آلفة أنشطة األمانة تدبربتقييم جيد االستهداف القيام على نحو 
  .االشتغالية

 .لقلقا وسائر مباعثلمسائل ا لتناول ما ُيفاد به من التصحيحية المتخذة التدابيررصد 
  : محدَّدةإسداء المشورة القانونية فيما يتعلق بمسائل
  .النظر في الجوانب القانونية ألنشطة األمانة
 . أمام المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدوليةبحقهاالدفاع عن المنظمة في الدعاوى المرفوعة 

  :سرية المعلوماتوضع إطار لضمان 
  .الحساسةالسرية وتأمين تسلم وتناول وتخزين وتجهيز المعلومات 

 .تدريب ودعم موظفي األمانة
  : األمن الماديتحقيق

  .محاّل المنظمة على مدار الساعة في آل يوم من أيام السنةإعمال قوة حراس األمن ومرآز مراقبة األمن في 
 .ي حاالت الطوارئإلجالء فوإرشادات خاصة باوضع إجراءات 

  : من ناحية السالمة عمليات التفتيشاإلسهام في
  .عقد اجتماعات إطالعية لجميع أفرقة التفتيش

 .تقديم خدمات دعم خالل عمليات التفتيش
  :التيقن من صحة العاملين في األمانة

  . خاصةفحوص طبيةل دورية، و طبيةفحوصل، وتجرى قبل توظيفهمفحوص طبية إخضاع آحاد الموظفين ل
  .صحة الموظفين ولياقتهم البدنيةب النهوض

 . فيما يتعلق بالصحة والسالمة المهنيتينإجراء عمليات تدقيق وتحقيق
 :٢٠٠٦المبادرات في إطار الميزانية التي ستنفذ خالل عام 

  )ون أورو ملي٠٫١٥٠(  المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدوليةتمويل تكاليف إمكانية االحتكام إلى
  ) مليون أورو٠٫٠٣١(تعزيز أمن السفر 

 ) مليون أورو٠٫١٣٢(تعزيز أمن مبنى المقر 
أوروًا ٧ ٥٣٤ ٦٩٢ :٢٠٠٦ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

تتولى مجموعة من المكاتب المستقلة والفروع المسؤولية عن أنشطة األمانة المتصلة بهذا  ١٦-٥

انية آل من ديوان المدير العام، ومكتب نائب المدير العام، ومكتب وتنطوي بيانات ميز. البرنامج
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اإلشراف الداخلي، ومكتب المستشار القانوني، ومكتب المشاريع الخاصة، ومكتب السرية 

، ٢٠٠٦واألمن، وفرع الصحة والسالمة، الواردة في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام 

 ٦ ويرد في الذيل .٢٠٠٦ في عام  االضطالع بهاعالمزَمشأن األنشطة على مزيد من التفاصيل ب

 .بيان بمجموع المصروفات المهيأ لها في الميزانية الخاصة ببرنامج اإلدارة التنفيذية

 الشؤون اإلدارية  :٧البرنامج 

م في إطار برنامج الشؤون اإلدارية مجموعة متنوعة من الخدمات المتخصصة لدعم أنشطة تقدَّ ١٧-٥

وتتولى شعبة الشؤون اإلدارية المسؤولية عن . ة التشغيلية بشكل عام في األمانةاإلدارة واألنشط

مجاالت هامة في األمانة، منها اإلدارة المالية وإعداد البرامج، ومتطلبات الموارد البشرية، 

 .والشراء، وتنمية قدرات الموظفين، وخدمات المعلومات، وغيرها من خدمات الدعم األساسية

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–شؤون اإلدارية ال  :١١الجدول 

 أهداف المنظمة 
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

المالي لدعم أنشطة التدبر والعمل على الصعيد 
 .بفعالية ونجاعةاألوسع نطاقا ألمانة ا

بما في ذلك إعداد البرنامج ونجاعة األداء المالي، 
  .المنظمةوالميزانية، لتقديم دعم فعال لعمل 

  .لموارد الماليةى الع المستدام اإلشراف
 وفي الوقت المجراة بصورة شفافةالمساءلة الخارجية 

بما في ذلك مواصلة العمل بأسلوب الميزنة والمناسب، 
 .على أساس النتائج

 ألمانةاتوفير خدمات الموارد البشرية لدعم أنشطة 
 . بفعالية ونجاعةاألوسع نطاقا

 بمدة خدمة فيما يتعلقالنهج تطبيق دعم مواصلة 
  .الموظفين

لدعم  تبدل الموظفين وماهرين في سياق موظفين حشد
  .أولويات البرنامج

 مستحقاتهم وينالعاملومراجعة النهوج الخاصة بإعداد 
تنافسي الموظفين الماهرين في محيط عمل للتهيئة ل

  .منتج
 ة القولتدّبر نهوج وممارسات محسَّنة وضع وتطبيق

 .ينبغية تعزيز أداء العاملالعاملة 
توفير خدمات الدعم لمساندة االضطالع بالشراء و

 . بفعالية ونجاعة األوسع نطاقاألمانةاأنشطة 
 شتى وحدات المعدات واللوازم التي تحتاج إليها احتياز

  .ردود المتوخىمبحيث تؤتي الاألمانة 
 المنظمة ومرافقها ومعداتها بالقدر الكافي محالصيانة 

  .أنشطة المنظمةلدعم 
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 أهداف المنظمة 
 :مؤشرات تحقيقه :هدف البرنامج

ألمانة اتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم لدعم أنشطة 
 .بفعالية ونجاعةاألوسع نطاقا 

إعداد وتنفيذ استراتيجية للتدريب وتنمية القدرات في 
في  العاملة ةالمنظمة لدعم مواصلة تحسين قدرات القو

  .األولويات اإلنمائيةاستهداف األمانة و
 .كفاءات التقنية الالزمةتوفير التدريب الستدامة ال

 ألمانةامعلومات لدعم أنشطة التوفير خدمات 
 . بفعالية ونجاعةاألوسع نطاقا

 األمانة ومع الدول ضمنتبادل المعارف والمعلومات 
  .األعضاء

تطوير وتطبيق تكنولوجيات جديدة لدعم عمل المنظمة 
  .أنشطتهاسائر و

 . المناسبةبالدرجاتحماية البيانات والمعلومات 
  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول

 ٧الهدف 
 ٢٠٠٦أهم أنشطة األمانة في عام 

  :تقديم الدعم في مسائل الميزانية والتخطيط والمالية إلى الدول األعضاء وإلى األمانة
نوية المعدة وفقا لمبدأ الميزنة تقديم تقارير مالية إلى الدول األعضاء، تنطوي على معلومات عن الميزانية الس

  .على أساس النتائج
  .دعم مديري البرامج في إدارة الموارد المالية

 .تدبر المعامالت المالية، بما في ذلك عمليات تسديد المدفوعات وتحصيل اإليرادات والمعامالت المصرفية
  :األمانةفي شتى وحدات تقديم خدمات الموارد البشرية 

  .لتلبية االحتياجات) ٦٥زهاء (العاملة وحشد الموظفين  ةدعم تخطيط القو
 األداء، وحل بتدبرتقديم خدمات متكاملة خاصة بالموارد البشرية إلى المديرين والموظفين فيما يتعلق 

  .الخالفات والنزاعات، وحاالت التظلم، والقضايا التأديبية
 .إدارة استحقاقات العاملين في األمانة

  :األمانةفي شتى وحدات  وخدمات الدعم األخرى تقديم خدمات الشراء
  .بما في ذلك التأمين والسفروإدارة المشتريات بفعالية، 

  .صيانة المباني ودعم المرتفقات
  . األساسية والمعدات واللوازم في األمانةتقديم خدمات البنية

 .تقديم خدمات البريد وخدمات السعاة الخاصين
  :األمانةفي شتى وحدات قدرات تقديم خدمات التدريب وتنمية ال

  .تدبر المكتبة لتوفير المراجع والموارد اإلعالمية للدول األعضاء والموظفين
تقديم خدمات التدريب وتنمية القدرات لتنمية مهارات موظفي األمانة وفقا الستراتيجية التدريب وتنمية القدرات 

 .في المنظمة
  :نة األما شتى وحداتتقديم خدمات المعلومات في

  ).من الوقت% ٩٩شبكات رئيسية تعمل (توفير شبكات معلومات 
  . المعلومات في األمانة على صعيددعمال مشاريع لتطبيق التكنولوجيا الجديدة وتعزيز وتدبرإعداد 

 نظام إعمال، ومواصلة SMARTStreamبما في ذلك نظام و، التدبريةدعم النظم المتخصصة للمعلومات 
  .معلومات التحقق
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 :٢٠٠٦مبادرات في إطار الميزانية التي ستنفذ خالل عام ال
  ) مليون أورو٠٫٣٥٧(تحسين نتائج أنشطة حشد الموظفين 
  ) مليون أورو٠٫١١٧ (وتنمية قدراتهم تحسين النهج فيما يتعلق بالعاملين

  ) مليون أورو٠٫٠٤٥(زيادة الدعم الكتابي لتنفيذ برنامج الموارد البشرية 
 أوروات١٩ ٤٤٥ ٢٠٧ :٢٠٠٦ أنشطة البرنامج في عام ُمقـَدَّر تكاليف

وينطوي بيان . تتولى شعبة الشؤون اإلدارية المسؤولية عن أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ١٨-٥

، على ٢٠٠٦برنامج وميزانية عام ميزانية شعبة الشؤون اإلدارية، الوارد في الجزء الثالث من 

 .٢٠٠٦ في عام  االضطالع بهاعزَممزيد من التفاصيل بشأن األنشطة الم
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  ٢٠٠٦األداء المالي المهيأ له في ميزانية عام   -٦

  األهداف المالية الرئيسية

 على أساس عدد من األهداف المالية التي تم تحديدها ٢٠٠٦مم برنامج وميزانية عام ُص ١-٦

  .للمنظمة

  األهداف المالية الرئيسية للمنظمة  :١٢الجدول 

 ٢٠٠٦عام فيها خالل النتائج أهم  تحقيق المجاالت المراد الهدف
تحقيق النجاعة في األداء المالي لدعم 

  .عمل المنظمة بشكل فعال
اإلبقاء على مستوى اإلنفاق أدنى بقليل من مستواه في ميزانية عام 

٢٠٠٥.  
ض االشتراآات السنوية المقررة على الدول األعضاء يخفت

  .٢٠٠٥بالقياس إلى عام % ١٫٣بنسبة 
إدارة راسخة ة الموارد المالية إدار

  .ةمستدام
العام المالية خالل بالتزاماتها وفاء  الدول األعضاء  ما تدفعهزيادة

  .ي تستحق فيه ذال
ر النقص المؤقت يثعدم تأ الموارد النقدية لضمان لتدبراستخدام آليات 

  .رةفي اإليرادات على تنفيذ البرامج بصورة غير مبرَّ
  

 المساءلة ية فيوالِمحيانشفافية ال
  .الخارجية

البرنامج على صوغ االستمرار في تطبيق نهج إعداد الميزانية و
  .أساس النتائج

  . المجلس دوريا بالنتائج الماليةالشفافية والمحيانية والشمول في إفادة
 مراجع الحسابات الخارجي ثم تصديُقإنجاز البيانات المالية السنوية 

  . عليهاالمستقل

  ٢٠٠٦ديرات ميزانية عام عرض وجيز لتق

، ما ٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٧٥٫٦توقع أن تبلغ المصروفات من الميزانية العادية للمنظمة ُي ٢-٦

ومن شأن الزيادة في تحصيل اإليرادات . ٢٠٠٥يمثل تدنيا طفيفا بالقياس إلى مستواها في عام 

كل اشتراآات سنوية المباشرة تخفيض التكاليف العامة التي تتحملها الدول األعضاء في ش

 ٠٫٩٠٠بأآثر من ) ٢٠٠٥بالقياس إلى مستويات عام  (٢٠٠٦لتمويل برنامج وميزانية عام 

 . مليون أورو٦٩٫٨مليون أورو لتبلغ 

ويرد في الجدول التالي عرض لمقادير المصروفات واإليرادات المدرجة في ميزانية المنظمة  ٣-٦

 .٢٠٠٦لعام 
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  ٢٠٠٦الموارد المالية لعام   :١٣الجدول 
األرقام 

الختامية لعام 
٢٠٠٤  

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام  
٢٠٠٦ 

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

   :المصروفات المهيأ لها في الميزانية  
 079 190 37 822 063 37 ١برامج الباب  000 097 38 392 612 31
 427 289 38 419 550 38 ٢برامج الباب  000 598 37 261 227 33
 506 479 75 241 614 75 مجموع المصروفات 000 695 75 653 839 64

    
 :مخصوما منها اإليرادات المباشرة

  

 000 373 5 000 373 5  التحققتكاليفالمساهمات في  600 417 4 886 191 2
 000 450 000 450  األخرىوالمكاسبالفوائد  000 600 224 422

 000 823 5 000 823 5 ات المباشرةمجموع اإليراد 600 017 5 110 614 2

61 337 112 70 677 400 
االشتراآات السنوية المقررة على 

 الدول األعضاء
 

69 791 241 
 

69 656 506 

 - - الحصيلة المالية المؤقتة للعام - 431 888-

، أقل ، بالقيمة االسمية٢٠٠٦ في الميزانية العادية لعام المهيأ لهاولئن ُابقي مقدار المصروفات  ٤-٦

ر في برنامج وميزانية عام ، فقد ُاخذت في االعتبا٢٠٠٥بقليل من مقدارها الموافق عليه لعام 

 ١٫٩ص لها صِّ ُخ محدَّدة العام، ويهيأ فيهما لمبادراتما يخصالمتوقعة فياألسعار زيادة  ٢٠٠٦

يما  ف محدَّدةلالستجابة ألولويات برامج) من مجموع المصروفات% ٢٫٥زهاء (مليون أورو 

 في إطار  محدَّدةولويات البرامج من خالل مبادراتألر الموارد ـَّوستوف. يخص هذا العام

 :الميزانية، وذلك في المجاالت التالية

 ؛) مليون أورو٠٫٢٧١(التحقق من المزيد من أنشطة تدمير األسلحة الكيميائية   )أ(

 ؛)ليون أورو م٠٫٤٣٩(تعزيز التيقن من عدم انتشار األسلحة الكيميائية   )ب(

لكيمياء ا  نسخيرالنهوض بدعم البرامج الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال  )ج(

 ؛ ) مليون أورو٠٫٣١٦(لألغراض السلمية 

  دعم التجديد التنظيمي من خالل تبديل الموظفين وتعيين أشخاص من ذوي المهارات   )د(

 ؛) مليون أورو٠٫٦٦٩(

  ). مليون أورو٠٫١٦٣ (وعن العمللموظفين درء األخطار الظاهرة عن ا  )هـ(

أولويات البرامج التي تم   لتناول٢٠٠٦في برنامج وميزانية عام  المحدَّدة وإن هذه المبادرات ٥-٦

تحديدها، والزيادة المتوقعة في األسعار والتكاليف األساسية، ستمّوالن من خالل تحسين نجاعة 
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ة في حدود إجمالي مبلغ المصروفات الموافق عليه فـّروت وإعادة تحديد أولويات الموارد المالعمل

 .٢٠٠٥لعام 

ن فيه تقديرات الميزانية بحسب ، وتبي٢٠٠٦َّ بيان مفصل لميزانية المنظمة لعام ٢ويرد في الذيل  ٦-٦

 .وجوه التمويل

 ٢٠٠٦تمويل الدول األعضاء لبرنامج وميزانية عام 

انية السنويين للمنظمة من االشتراآات ل إجمالي المصروفات المعتمدة في البرنامج والميزيموَّ ٧-٦

د لكل دولة عضو، مع مراعاة اإليرادات التي تتوقع المنظمة تحصيلها من السنوية التي تحدَّ

 ).ومنها المستردات من تكاليف التحقق من األسلحة الكيميائية(مصادر مباشرة خالل العام 

ررة على جميع الدول األعضاء ، يبلغ مجموع االشتراآات السنوية المق٢٠٠٦وفيما يخص عام  ٨-٦

وسيكون ). ٢٠٠٥بالقياس إلى عام % ١٫٣ما يمثل انخفاضا بنسبة (أوروًا  ٦٩ ٧٩١ ٢٤١

ات األمم المتحدة  متسقا مع جدول توزيع اشتراآ٢٠٠٦ق لعام طبَّالمجدول توزيع االشتراآات 

 .االختالفات في العضوية بين األمم المتحدة والمنظمةبعد تعديله لمراعاة 

ض بالفعل ـَّ ستخف٢٠٠٦ر على معظم الدول األعضاء لعام قرَّـُآما إن االشتراآات السنوية التي ت ٩-٦

 ٦، البالغ ٢٠٠٣بمبلغ يناظر مقدار الفائض النقدي النهائي المتحقق للمنظمة المسجـّل لعام 

 الذي ،٢٠٠٣ للفائض النقدي لعام االستثنائيوتنبغي اإلشارة إلى أن هذا التوزيع . ماليين أورو

 على الدول األعضاء، ال يعتبر بحد ٢٠٠٦من االشتراآات السنوية المقررة لعام % ٨٫٧يعادل 

ل لحساب هذه االشتراآات المقررة على معظم بل سيسجَّ. ذاته تخفيضا لالشتراآات المقررة

، مستتبعا تخفيض مبالغ االشتراآات المقررة الجديدة المعنية التي ٢٠٠٦الدول األعضاء لعام 

 .٢٠٠٦ـُطالب الدول األعضاء بتسديدها لعام ت

 على أساس أن ٢٠٠٦وقد تم تحديد مقادير المصروفات المهيأ لها في برنامج وميزانية عام  ١٠-٦

وتوجد آليات تتيح . المنظمة ستستلم جميع المبالغ المستحقة على الدول األعضاء في مواعيدها

  من موجوداته يعادل مبلغامبلغب بأن تستعينللمنظمة استخدام صندوق رأس المال العامل 

ولكن . حصَّـل قبل السنة التاليةيالمعنية قد ال " السنة المالية" من اإليرادات المستحقة في امحدود

تنبغي اإلشارة إلى أن وقوع تأخير آبير في تسديد الدول األعضاء لمبالغ ضخمة من اشتراآاتها 

وما يرتبط بها (المخطط لها  البرنامج أنشطة إلى تخفيض مستوى تنفيذ ٢٠٠٦سيؤدي في عام 

 .٢٠٠٦في برنامج وميزانية عام  المحدَّدة ،)من تكاليف
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، تحقق قسط آبير منه ٢٠٠٤د بصفة نهائية في آخر دِّ، الذي ُح٢٠٠٣الفائض النقدي لعام ف ١١-٦

 .نتيجة لتسلم المنظمة من الدول األعضاء إيرادات آانت واجبة الدفع في األعوام السابقة

 ٢٠٠٦فات المهيأ لها في ميزانية عام المصرو

.  مليون أورو٧٥٫٦  مبلغا مقداره٢٠٠٦ المهيأ لها في ميزانية عام تبلغ مصروفات المنظمة ١٢-٦

 عام ما يخصالمتوقعة فياألسعار وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أنشطة البرنامج، وزيادة 

ل من مقدارها الموافق عليه في  أقل بقلي٢٠٠٦، أبقي مقدار المصروفات فيما يخص عام ٢٠٠٦

  .٢٠٠٥ميزانية عام 

ويوضح الشكل البياني التالي تأثير مقادير التمويل السنوي الفعلي المهيأ لها في الميزانية العادية  ١٣-٦

على مقادير اإلنفاق النهائي، وذلك على ) أي اإليرادات المحّصلة للسنة المالية وخاللها(للمنظمة 

 .مدى السنوات السابقة

  ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠١ من عام – اإلنفاق من الميزانية العادية مقادير  :١سم البياني الر

  
تخفيض  ىمرة أخر) نهايتهلة قبل المحّص (٢٠٠٥ لعام المنظمةدات ايرتستتبع مقادير إقد و ١٤-٦

خذت في هذا السياق ـُّ اتلذلكو. ٢٠٠٤ عام آما حدث في مقادير المصروفات المتكبدة خالله،

 المحتملة اإليرادات مقادير في حدود ٢٠٠٥عام في  المصروفات  مقاديرءتدابير الحتوا

 تتحققة قد ي مكاسب فعلوللتأآد من أن أية ،)القصيرة األجلالمتوفرة للطوارئ د روالموا(
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 عضاء الدول األإلىرد سوف تـُ ،٢٠٠٥  عام متوقع لها فيهوعما   التكاليفتدنيللمنظمة نتيجة 

 .صفة نهائية العام بحصيلةحدد تحين ت

 يجيةت االسترا بتطبيقة، المقترنالماليعلى الصعيد هداف المنظمة أ ى بالعمل من أجلسعُيو ١٥-٦

 اتعتمادال اجعل إلى ،٢٠٠٦ عام فيما يخصلميزانية ا التي اعتمدتها على صعيدالمحدَّدة 

ت االشتراآاتتيح درجة معقولة من ثبات مبلغ ات التي ي في حدود المستوإلنفاقالمخصَّصة ل

 .المتوجبة على الدول األعضاء فيها ومن إمكانية التنبؤ بهالسنوية 

وجوه  بحسب ،٢٠٠٦ ميزانية عام المهيأ لها في المنظمة مصروفات الين الجدول التويبيِّ ١٦-٦

 . الرئيسيةالتمويل

 بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٦ الميزانية العادية لعام المهيأ لها فيالمصروفات   :١٤الجدول 
  الرئيسية

رقام األ
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام  
٢٠٠٦ 

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

 056 822 54 504 067 55 تكاليف الموظفين 877 829 55 335 662 47
 718 378 4 718 378 4 تكاليف السفر 182 681 4 194 282 3
 709 298 4 652 382 4 تكاليف الخدمات التعاقدية 051 668 3 165 557 3
تكاليف حلقات العمل وحلقات التدارس  500 811 2 963 949 2

 واالجتماعات
2 918 558 2 918 558 

 تكاليفهما – المعداتوتكاليف اللوازم  100 671 470 659
 التشغيلية

616 606 616 606 

 058 247 7 058 247 7  العامةيةتكاليف التشغيلال 790 055 7 335 021 6
 801 197 1 146 003 1 التكاليف المندرجة في عداد رأس المال 500 977 191 707

 506 479 75 241 614 75 المصروفاتمجموع  000 695 75 653 839 64

 ٢٠٠٦  عام تقديرات ميزانيةآافة ما تنطوي عليه  إلى٢٠٠٦  عامفي برنامج وميزانيةويشار  ١٧-٦

منها (لميزانية ا  على صعيدا مبادراٍت باعتباره،٢٠٠٥ عام من تغييرات بالقياس إلى ميزانية

يقدَّر أن يشهده سعار  لألا طبيعيساسية، وارتفاعالتقديرات األل اٍتنيي وتح،) محدَّدةتاوفورتحقيق 

 .٢٠٠٦عام 

رت  قدِّ في إطار البرنامج، أمانة المنظمةالتي تضطلع بها مسؤوليات طبيعة الوبالنظر إلى ١٨-٦

وعلى .  الميزانيةفي المصروفات المهيأ لهامن % ٧٣ل  بما يعاد٢٠٠٦ لعام ينوظفمتكاليف ال

 المدة  محدَّدة وظائف جديدة١٠ هما صافيِل يهيئان ٢٠٠٦الرغم من أن برنامج وميزانية عام 

الوظائف وضع بعض ودون احتساب تسوية زمة العادة التنظيم الإعمليات ل التهيئةبعد (
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 ين لكامل السنة فيما يخص الوظائفوظفمل تكاليف ا تكونتوقع أنُيف ،)المشغولة بصفة مؤقتة

 .٢٠٠٥لعام  الُمقـَر مقدارهان م%) ١٫١( مليون أورو ٠٫٥٤٨ـقل بأ المدةالمحدَّدة 

 %٣٫٤زيادة نسبتها  ٢٠٠٦ لعام ينوظفمة بالبطتر غير الميةتكاليف التشغيلالتوقع أن تزيد وُي ١٩-٦

 ).العام السابقفي  عنها(

  االعتماداتبنية

 لبرامج الخدمات واسعة بنود سبعة فيا يلا أمانة المنظمة حى وحداتتندرج مصروفات شت ٢٠-٦

ألمانة ابرامج أهم  بين ٢٠٠٦ لعام توزع المصروفات يلاويوضح الرسم البياني الت. المتوقعة

 .تمويللالخاصة با

 بحسب ٢٠٠٦توزع المصروفات المهيأ لها في الميزانية العادية لعام  :٢الرسم البياني 
 )بالنسبة المئوية من المجموع (برامج التمويل

 
 . طبقا لالتفاقية"بابين" في المنظمة آل عام لمصروفات اعتمادات الميزانية العادية درجوتن ٢١-٦

بما فيها و ،طة التحقق التي تضطلع بها األمانةنشالمباشرة أل  التكاليف١ الباب  اعتماداتدُُّسـَوت

 .عمليات التفتيش

 آل عام مانةخدمات الهامة التي تؤديها األال سائر برامجل ل التموي٢الباب في إطار ر ـَّويوف ٢٢-٦

 ،تخاذ القراراتال عضاء ودعم اجتماعات الدول األ،بما فيها األنشطة الدوليةو ،للمنظمة

 . لجميع أنشطة األمانةواإلدارية المضطلع بها دعما واألعمال التدبرية

   

   عمليات التحقق
%11,0   

   عمليات التفتيش
%38,0   

  اإلدارة التنفيذية
%10,0   

  الشؤون اإلدارية
%25,7   

  العالقات الخارجية
%2,4   

 غير ذلك
%51,0 

  دعم هيئتي توجيه المنظمة
%6,1   

  التعاون الدولي والمساعدة
%6,8  
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 بحسب ،٢٠٠٦يزانية المنظمة لعام  متفصيل المصروفات المهيأ لها في الجدول التالي رد فيوي ٢٣-٦

 .التمويلبرامج 

   بحسب برامج التمويل٢٠٠٦طار الميزانية العادية لعام المصروفات في إ  :١٥الجدول 
األرقام 

الختامية لعام 
٢٠٠٤  

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام  
٢٠٠٦ 

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

     :١مصروفات الباب     
 527 423 8 270 297 8 التحقق: ١البرنامج  869 550 8 111 335 7

 552 766 28 552 766 28 عمليات التفتيش: ٢البرنامج  131 546 29 281 277 24
 079 190 37 822 063 37 ١لباب لمجموع ال 000 097 38 392 612 31

     :٢مصروفات الباب   
 988 141 5 988 141 5 التعاون الدولي والمساعدة: ٣البرنامج  868 872 4 290 518 4
 851 592 4 851 592 4 دعم هيئتي توجيه المنظمة: ٤البرنامج  010 802 4 597 148 4
 681 835 1 681 835 1 العالقات الخارجية: ٥البرنامج  215 995 1 315 659 1
 474 318 7 692 534 7 اإلدارة التنفيذية: ٦البرنامج  354 034 7 615 480 6

 433 400 19 207 445 19 الشؤون اإلدارية: ٧البرنامج  553 893 18 444 420 16
 427 289 38 419 550 38 ٢لباب لمجموع ال 000 598 37 261 227 33
 506 479 75 241 614 75 مجموع المصروفات 000 695 75 653 839 64

 الوفورات وأوجه النجاعة

ف البرنامج بصورة ثابتة ترآز المنظمة وأمانتها عملهما بصورة رئيسية على تحقيق أهدا ٢٤-٦

عد برنامج ُاد  وق.النجاعة وعلى الخيارات المتاحة لتسخير الموارد المتوفرة لألولويات األساسية

 . عدد من التدابير الهامة لتحقيق وفوراتبحيث يتجسد فيهما ٢٠٠٦  عاموميزانية

 عمليات التفتيشلمثل  األالتحسين

 التطبيق الكامل إلى باالستناد ٢٠٠٦  عامميزانيةعد برنامج وُا مستفيضينتقييم و تجريبثر إ ٢٥-٦

ميائية الـعاملة في ي األسلحة الكرالتفتيش في جميع مرافق تدميلعمليات مثل  األلطرائق التحسين

 عمليات التفتيش فضال عما ُيزمع إجراؤه من السنة،ثناء أ  األمريكيةالـواليات المتحدة

 .اقية من االتفالمنصوص عليها في المادة السادسة

ير األسلحة مافق تدرشطة التحقق في مأن ب الذي يضطلعق التفتيش العاديي حجم فرقلـَّصوسي ٢٦-٦

 هذه إعمالويجري . خمسة إلى مفتشين ثمانيةميائية في الواليات المتحدة األمريكية من يالك

 .نة في الوقت نفسهسَّابير مع ترآيب معدات تسجيل ورصد محدالت

 عدد المفتشين الذين آانت  في٤٠ يقارب مقداره ضيمارسة وحدها تخفهذه المب أنه يتحققر ويقدَّ ٢٧-٦

 .ة آاملسنة ى على مدلوال ذلكهم إلي ستحتاج مانةاأل
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ومن ناحية أخرى يستعان بعدد من األساليب لتقليص ما تستلزمه عمليات التفتيش بموجب المادة  ٢٨-٦

لتفتيش وزيادة عدد عمليات السادسة من االتفاقية من موارد األمانة وذلك بتخفيض حجم أفرقة ا

 .التي يجريها فريق تفتيش واحد" المتعاقبة"التفتيش 

 أساس على ٢٠٠٦تفتيش لعام ال برنامج تخطيطمثل ألالتحسين اتقنيات بلمنظمة تسنى لوقد  ٢٩-٦

  المدة مماثل لعددهم فيما يخص عام   محدَّدةاالستعانة بعدد من المفتشين الموظفين بعقود

 فعال من خالل هذا التدبير وفورات في التكاليف تناظر التكاليف الكبيرة  فالمنظمة تحقق.٢٠٠٥

الجديدة التي آان سيتعّين تكبدها لوال ذلك لسد الزيادة في عدد عمليات التفتيش المطلوب من 

فيما يتعلق بمرافق تدمير األسلحة % ١٢زيادة تناهز الـ (٢٠٠٦المنظمة االضطالع بها في عام 

بالقياس إلى عدد فيما يتعلق بعمليات التفتيش بموجب المادة السادسة، % ١١الـوالكيميائية 

  ).٢٠٠٥عام عمليات التفتيش المزمع إجراؤها خالل 

   الخاصةاتالخدمعقود  نظام  في إطارالمفتشينب االستعانة

 المتوافرين،لمفتشين با األعم الرامية إلى تحقيق نجاعة تكاليف االستعانةجهود ال آجانب من ٣٠-٦

 الخاصة لمفتشي ات الخدمنظام عقود ، على سبيل التجربة،٢٠٠٤  عامالمنظمة فيطبقت 

.  تعاقديأساسمفتشي المنظمة السابقين على ب  بغية االستعانةميائيةيمرافق تدمير األسلحة الك

رات فونهم تحقيق واتعاقدين المقيمين في أوطم ال المفتشينهؤالءباالستعانة ب للمنظمة وقد تسنى

في  العاملين التي يتعيَّن تحملها في حالة األخرىستحقات مبات والـَّ المرتاس إلىبالقيهامة 

 . المقيمين في الهاي المدة محدَّدةوظائف

بدال من  (ة آاملسنة ى الخدمات الخاصة على مدعقودطار إ مفتشا في ١٥االستعانة بـ أن ويقدَّر ٣١-٦

وقد أعد .  مليون أورو٠٫٦ تقارب حقق وفوراتت) المدة  محدَّدةعقودب ا من الموظفين مفتش١٥

مكان إ التطبيق الكامل لهذا النهج في تدبير المفتشين مع أساس على ٢٠٠٦  عامبرنامج وميزانية

مواجهة  في  لعمليات التفتيشالزمينل يوفر النظام مزيدا من المرونة في تدبير المفتشين اأن

 .المدة دة محدَّبعقود العاملين التبدل المحتمل للموظفين الحاليين

االرتفاع الهام  يناظر  التكاليفا في تخفيض، هو اآلخر،ر الوفر هذايبدوفي هذا الصدد يتيح ت ٣٢-٦

 ثم إنه. ٢٠٠٦  عام في المتوقعةشيفتتشطة الأن زيادة يتأتى عن أن ذلك لوالللتكاليف الذي يمكن 

مج التفتيش  برناخطر يتعرض لهي أ لمواجهة "مؤقتين"ضافيين إ الستخدام مفتشين آليةيوفر 

 إلى استخدام  عند الطوارئتفادي الحاجةب (السنةثناء أ المتمرنين الحاليين المفتشين لتبدلنتيجة 

 ). المدة محدَّدة إضافيين يوظفون بعقودمفتشين
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  المعداتلشراء الحساب الخاص مبلغعدم تجديد 

 الذي تطول الوقلا حسبلمنظمة تا معدات بمخزن الحساب الخاص عضاءنشأت الدول األأ ٣٣-٦

ويجري تخصيص . التحققغيرها من معدات صة ومتخصِّال معدات التفتيش يستلزمه احتيازها

 . هذا الحسابإلضافته إلى مليون أورو آل عام ٠٫٢٥٠ره اقدماعتماد من الميزانية العادية 

يجاوز اإلنفاق لعام  ر أن اليقدَّ (٢٠٠٤وبالنظر إلى رصيد هذا الحساب الخاص في نهاية  ٣٤-٦

  عام برنامج وميزانيةخذ فيُا ،)ثناء العامأ الحساب مبلغمبلغ المقرر تحويله لتجديد  ال٢٠٠٥

 ). فقط٢٠٠٦لعام (ثناء العام أ هذا الحساب مبلغد يعدم تجدمن أجل تدبير للوفر ب ٢٠٠٦

 تطبيق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها

من خدمات مناسبا قدرا تطلب ي وتاجيةنإلى صعيد الع الموظفين بعض االضطراب تبدليسبب  ٣٥-٦

أن  تتأتى من  للمنظمةمالية مكاسب علىينطوي لكنه . والتخطيط لمواجهة ذلكلموارد البشرية ا

 العالوة السادسة في درجة يكونون قد بلغوا في المتوسط مانةاألفي العاملين الذين تنتهي خدمتهم 

 .جدول المرتبات المنطبق

النهج فيما يتعلق بمدة  المنطبق عليهم من الموظفين ٥٠م نحو  آل عافي األمانةترك الخدمة يو ٣٦-٦

) مقابل أدنى درجة في جدول المرتبات(قل أت اقستحم الحديثي التعييندفع للموظفين ـُتو الخدمة،

 . محلهمنوـّحليالموظفين الذين ات قستحم من

التي تتحملها ف اليتكالنخفاض في بعض اال يسفر حتما عن  على هذا النحولموظفينتبدل ا ثم إن ٣٧-٦

حاسمة الهمية األبوظائف ال وتتسم جميع .عند شغل الوظائف التي تغدو بذلك شاغرةلمنظمة ا

ثناء أ ٢٠٠٦في برنامج وميزانية عام  المحدَّدة  المهامإنجاز المنظمة من أجل مانةبالنسبة أل

مكان من اإل  قدر للحد٢٠٠٦  عامثناءأ في هذا السياق بعدد من التدابير مانةوستأخذ األ. العام

شغل ن إلى احي وستعمد في آثير من األ، الموظفين الالزمينحشد الزمني في "التأخر"هذا 

 . ذلكمناص منيكون ثمة  نة بعاملين مؤقتين حيثما الا باالستعالوظائف المعنية

تتأتى من  مليون أورو ٠٫٩ لىزيد مجموعها عيفورات و ٢٠٠٦ برنامج وميزانية عام دسِّجوي ٣٨-٦

غور بعض ش  ومن،الحديثي التعيين أقلف التي تتحملها المنظمة آمرتبات للموظفين يلاتك الآون

 .السنةثناء أ تفترة من الوقفي الواقع لالوظائف الذي قد يحدث 
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 ف استئجار المعداتيلاتخفيض تك

ف استئجار الير أن تكويقدَّعلى هذا الصعيد  ٢٠٠٦ التجربة السابقة والتوقعات لعام ُدرست ٣٩-٦

 بمقدار تقلـَّص لتغدو أقل يمكن أن هيئتي توجيه المنظمةت الالزمة لدعم اجتماعات المعدا

 . الميزانية السابقة التي ُخصِّصت لها فيعتماداتال امن مليون أورو ٠٫١٠٠

 ينيالخبراء االستشارب االستعانةالحد من 

الخبراء (نية نة بالموظفين المؤقتين ومقدمي الخدمات المها االستعمصروفاتعت تقديرات ضُو ٤٠-٦

. ٢٠٠٦ برنامج وميزانية عام إعداد عند " صفريأساسعلى " ٢٠٠٦لعام ) ينياالستشار

 .هالمصروفات تحديدا متضّيقا في لكلتا الفئتين من التكاليف ُحدِّدتالنهج  هذاباالستناد إلى و

ر اقدبم لأي بما يق( مليون أورو ٠٫٣٣٥ـ ب٢٠٠٦ين لعام ي الخبراء االستشارتكاليفرت دِّـُقد قف ٤١-٦

تخصيص مبلغ وفي ). ٢٠٠٥ ميزانية عام ما خـُصِّص لذلك في مليون أورو ع٠٫٢١٠

 التي مانة األلوحدات ةعامصات مخصَّ أفردت ٢٠٠٦  عام هذا في برنامج وميزانيةالوفورات

 .السنةآخر خالل ى لإ من وقت زةمميَّمشاريع من أجل  مساعدة الخبراء تحتاج إلى أنح يرجَّ

 يق الوفوراتاستمرار تحق

لى عدد من إيضا تنضاف أ ٢٠٠٦  عام التي يتضمنها برنامج وميزانيةالتكاليف تخفيضات إن ٤٢-٦

ها آل لاعلى إعمستمر بقت في السنوات األخيرة والتي ُيـُ التي طاألخرىتدابير الوفر الهامة 

 .عام

ين يضات الموظفوفي تع  مليون أورو٠٫٦٠٠ مقدارها ات يقارب حققت وفور٢٠٠٤ففي عام  ٤٣-٦

 ٠٫٤٠٠  وفر يزيد على٢٠٠٤  عامقق فيـ ُحماآ. ة الطبية والعجز والوفاةيالخاصة بالرعا

 ."ياداخل" للمفتشين الجدد األوليالتدريب توفير مليون أورو ب

  المعطيات المستند إليها في وضع التقديرات

سعار وحرآة األ الحالية للتكاليف قادير التقديرات المالية الرئيسية للمنظمة في سياق المروجعت ٤٤-٦

 . سيشهدها٢٠٠٦ عام  أنالممكن بشكل معقول توقع

ة الرئيسية اليحساب آل من التقديرات المالمستـَند إليه في  ساس األالوثيقةلهذه  ٣الذيل في ن يبيَّو ٤٥-٦

قد قـُرِّبت عوامل إعادة تقدير التكاليف و .المأخوذ بها في ذلكالمتوقعة سعار األللمنظمة وزيادة 

 .إلى أقرب ربع في المئةات ذات الصلة بحسب المؤشر
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 التكاليف المستـَنـَد إليه في تقدير  ساس الحالياأل

 همستحقاتمبالغ  عدد من االفتراضات لم٢٠٠٥ المنظمة لعام يظفمو تكاليف  تقديرروعي في ٤٦-٦

 مصروفاترباع أ ثالثة زهاء تمثل التكاليفهذه لّما آانت و.  السنة تلكفي تنشأ أنالمتوقع 

 نظرة دقيقة في تكاليف ٢٠٠٦  عام برنامج وميزانيةعند إعداد ظر من جديدـُن فقد ،ةالمنظم

 .ةالي الحمقادير المستحقات تقديرات الميزانية تجسِّد أنالعادية لضمان الموظفين 

 الدالة عاش التقاعديجر الداخل في حساب الم المرتبات واألمقاديروفي هذا السياق تمثل  ٤٧-٦

المدرجة في  رض في حساب التكاليفـُوقد افت.  المنظمةلموظفيادية  العللتكاليفالرئيسية 

 نتوقع اآلُي  الها،كاملب عن السنةالمرتبات في زيادات حدوث  ٢٠٠٥ة لعام قرالميزانية الم

 .تحققها

 مبالغنطالقا من ا المدة المحدَّدة  فيما يتعلق بالوظائف٢٠٠٦لعام  التكاليفتقديرات ضعت وقد ُو ٤٨-٦

 في المدة المحدَّدة ما ُاقر من الوظائفلكل ) ٢٠٠٥يونيه /نافي بداية حزير(ة ستحقات معروفم

المدة  المحدَّدة شاغلي الوظائف لكل من ة المعروفبالسماتهذا النهج ُاخذ في إطار و. مانةاأل

االفتراضات المعقولة فيما يتعلق ب و٢٠٠٦ لعام  على هذا الصعيدالتغييرات المتوقعةب وحاليا

 في  أصالالمعمول به ق سعر الصرفبِّـُ ط آما. العام القادمتوظيفهم خاللتوقع لذين ُيبالعاملين ا

 .)خرآ قد يرتفع أو ينخفض بين شهر وهلكن (٢٠٠٥يونيه /نااألمم المتحدة لشهر حزير

 ٢٠٠٦ برنامج وميزانية عام إعداد عند " صفريأساسعلى  "ضعت ُوىومن جهة أخر ٤٩-٦

أن المتوقع ) الخبراء االستشاريين(ي الخدمات المهنية مين ومقدلموظفين المؤقت ا تكاليفتقديرات

 .٢٠٠٦  عامفيُيستعان بهم 

 فقد ُابقي أوليا عند  اإلنفاق العام للمنظمةمقاديرطار إفي   التكاليفسائر التمويل المرتبط بوأما ٥٠-٦

 ). الطبيعيسعار ارتفاع األالنظر فيقبل  (٢٠٠٥ لعام مستواه المقر

 متوقعارتفاع األسعار ال

حاجة إلى تحقيق  أو مصروفاتها، العتمادات "القوة الشرائية"نخفاضا في استواجه المنظمة  ٥١-٦

 المتوقعة في اتلزيادل السنوية  مصروفاتها ميزانيةإذا لم تهيئ ،"القيمة الحقيقة"بـ وفورات

 ).همستحقاتم سائر الزيادات في مرتبات الموظفين وهابما فيو(سعار ات األيمستو

، العوامل العامة ٢٠٠٦برنامج وميزانية عام عند إعداد  وجوه التمويل، آل من وطبقت على ٥٢-٦

 عاب ما قد يحدث فيي المنظمة إلى استىوستسع .سعاراأللتقدير التكاليف بحسب مؤشرات تغير 
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طار هذه التقديرات الموضوعة إفي وذلك سعار  معقولة في األ محدَّدة من زيادات٢٠٠٦ عام

 .عمأ مؤشرات أساسعلى 

 متهاودًا) بشكل عام يوروبواالتحاد األ(سعار في هولندا  يظل االرتفاع العام لألأنومن المتوقع  ٥٣-٦

 الفئة  موظفي مرتباتمبالغفي " حقيقية" زيادة أن ال تحدث حالياتوقع ُيو .٢٠٠٦  عام فيًاينسب

 النقدي  ترتبط إلى حد بعيد بالتضخم" المعيشةآلفة"لكن الزيادات في ، ٢٠٠٦عام في  الفنية

 األمم لتتمكن ٢٠٠٦  عامسعار فيجراء دراسة استقصائية آاملة لألإ ومن المقرر ،المحلي

 أن يضًاأوقع تومن الم . الهايما يخص فيالفنية الفئة  موظفيمرتباتمن تعديل مبالغ المتحدة 

 شأنها شأن معدالت ،تستمر مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة المحليين في االرتفاع سنويا

الواليات د بدوالر  الذي يحدَّالفنيةلفئة موظفي ا ل التقاعدي الداخل في حساب المعاشاألجر

 .ةاألمريكيالمتحدة 

خر زيادة آمنذ % ٤٫٧٥ إلى ارتفاعا تصل نسبتهسعار في هولندا  ترتفع األأنومن المتوقع  ٥٤-٦

 ٢٠٠٦ غايةى حت) ٢٠٠٣فبراير / شباطفي (الفنيةالفئة موظفي ف المعيشة في مرتبات اليلتك

سعار استقصاء آامل لألبحسب  ،خر زيادة للمرتبات في هولنداآ أنظ مع ذلك  يالَحأنينبغي (

تعديالت سنوية لمرتبات ا "تعديل"رغم مجيئها بعد % ٧٫٥ بلغت نسبتها ،٢٠٠٢  عامفيأجري 

 ىل تزيد عأن فئة الخدمات العامة  موظفيوقع لمرتباتتوُي ). النقدي التضخمعادية متأتية عن

 .٢٠٠٤ سبتمبر/يلولأت في يجرُاخر تسوية آبعد % ٢٫٥ إلى زيادة تصل نسبتها مماثل أساس

 قدرا تواجهها أنع والخدمات يعني ل السالحتياز الدولية باستدراج العروض المنظمة م التزاوإن ٥٥-٦

ولمراعاة هذا األثر بشكل تقريبي، .  هولندا تشهدهز ما تجاِوإلى درجاتسعار من ارتفاع األ

ُمعامل ربط بمؤشر األسعار  ٢٠٠٦ لعام ينوظفمالمتعلقة بالغير ف المنظمة الي تكضع ألغلبيةُو

 توقعات بحسب" منطقة األورو"سعار في اقتصادات  األيمثل الفرق بين% ١٫٧٥مقداره 

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ لعاميصندوق النقد الدولي 

برامج بكلفة  يتعلقائف ة بالوظبطتر بالنفقات غير المالخاصوهناك استثناء من هذا النهج  ٥٦-٦

 خالل عام البرامج فيما يخصسعار  استيعاب ارتفاع األتمفقد . التعاون الدولي بالنسبة للمنظمة

 العام آما آانت في قر التمويل المت مبالغبقيأ الموارد السابقة حيث مبالغ في حدود ٢٠٠٥

المتعلقة  ات التكاليفتقديرل ضعُو فقد ٢٠٠٦  عام يخصفيما أما .)بالقيمة االسمية(السابق 

 ُمعامل ربط بمؤشر لألسعارن النامية ا البلدالمقرر عقدها عموما فيت را العمل والمؤتمبحلقات
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 في ٢٠٠٦ عام المتوقع أن يشهده ي الوسطلمعدل التضخم النقديوفقا % ٤٫٢٥مقداره 

 .عامبوجه  "االقتصادات الناشئة"

 إلى األسعار ٢٠٠٦  عامفي برنامج وميزانية الواردة ٢٠٠٧ لعام المسبقة التقديرات وتستند ٥٧-٦

، وبسبب عدم ٢٠٠٦، وذلك إلبقائها قابلة للمقارنة بتقديرات ميزانية عام ٢٠٠٦المتوقعة لعام 

 .اليقين الذي يكتنف تقدير التكاليف المعنية في وقت مبكر إلى هذا الحد

 أسعار صرف العملة

 سعر أساسضعت على  ُو٢٠٠٦ميزانية عام  برنامج وإعداد في  إليهادـَنالتقديرات المستإن  ٥٨-٦

 ٢٠٠٥يونيه /نالشهر حزير عنه أصال الصرف الرسمي المعمول به في األمم المتحدة المعلن

 إعداد في طـُبق (الواليات المتحدة األمريكية من دوالرات  أورو للدوالر الواحد٠٫٧٩٧ البالغ

 ).والر الواحد للد أورو٠٫٨٢٨ره اقدمف صرسعر  ٢٠٠٥  عامبرامج وميزانية

ف عدد من اليسعار الصرف في تكأ لتقلبات تعرضها بعنايةرغم من أن المنظمة تتدبر لعلى او ٥٩-٦

 استحقاقات الموظفين  من عددها من زيادة فيَء جرا تتحمله المنظمةإن ما قد ف العادية،األنشطة

 .بالغايثير قلقا  ة األمريكيات الواليات المتحدةدها األمم المتحدة بدوالردالتي تح

األمم المتحدة دها  التي تحدِّالمقادير أساس موظفيها على مقادير مستحقات فالمنظمة تعتمد ٦٠-٦

في ملين المرتبات العادية لجميع العا مبالغ أن  منرغمعلى ال و.ات الواليات المتحدة غالبابدوالر

 سعر بتقلبات لقيتع بما في ذلك ما ، في الهايفيما يخص العاملين إلى حد بعيد موحـَّدة مانةاأل

ة  مباشربصورة المنظمة تتعرض فإن ،الواليات المتحدة األمريكيةالصرف بين األورو ودوالر 

 من من دوالرات الواليات المتحدة ماليين دوالر ٩ زهاء يعادل لتبعات هذه التقلبات بالنسبة لما

 إجمالي من %١٠ زهاء ي أ، ماليين أورو٧أآثر من (لموظفين تدفع آل عام ا مستحقاتسائر 

 ). في الميزانيةالمطبَّقةسعار الصرف أ أساس على الميزانية محسوبًا

 ،)االدخار االحتياطي قدفع لصندوتـُي تال(الضمان االجتماعي العادي  أبدال أن  منرغمعلى الو ٦١-٦

دفع ـُ ت، المنظمةأمانة في الفنية الفئة منن ولعاملا التي يتقاضاها الوفاة والعجز وتعويضات

 جر الخاضع لحساب المعاش األمقدار أساس مباشرة على  بصورةها تحسبإن ف،باألورو

ستحقات مذه اله  علىقتطبَّ ال (ات الواليات المتحدةد بدوالرحدَّيي ذ في األمم المتحدة الالتقاعدي

 ).عاة فروق سعر الصرفاي تسوية لمرأ
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 ،ن سعر الصرف هذاف الناجمة عيلا التك مبالغاتغيراية تعرضها لتن بعمانةوستتدبر األ ٦٢-٦

 ٢٠٠٦ خالل عامستحقات الضمان االجتماعي والوفاة والعجز التي تدفع للموظفين متدبر توس

المطبَّق سعر الصرف القياس إلى ب ("عدم تحقيق آسب للمنظمة أو تكبدها خسارة" أساسعلى 

ير التقلبات غ وإذا نجم عن). ٢٠٠٦على تقديرات هذه التكاليف في برنامج وميزانية عام 

في حدود أوال على تدبره  ضغط تصعب مواجهته فسُيعملسعار الصرف المعنية أ في المؤاتية

 .على الدول األعضاء ذلك يتسنَّ إذا لم أمره ثم يعرض ،الموارد المتاحة

 على ، فقد ُوضعت٢٠٠٦ الواردة في برنامج وميزانية ،٢٠٠٧ لعام المسبقة التقديرات وأما ٦٣-٦

 ، وذلك إلبقائها قابلة٢٠٠٦ في تقديرات الميزانية لعام قالمطبَّ نفس سعر الصرف أساس

 .اليقينيكتنف هذه المتغيرات من عدم  لمقارنة وبسبب مال

 ٢٠٠٦اإليرادات المتوقعة لعام 

.  المصروفات مليون أورو لتمويل٧٥٫٦يرادات مجموعها إ ٢٠٠٦ عامميزانية في  هيئت ٦٤-٦

 االشتراآات :لمنظمة الرئيسية الثالثةاتمويل الت من مصادر  المحصَّ من هذه اإليراداتفلتأوت

 الدول والمستردات من تكاليف التحقق من قيام ،)داتايرمن مجموع اإل% ٩٢٫٣نحو (السنوية 

 المودعة في المحوزات وفوائد ،%)٧٫١ (هائية ومرافقامييسلحة الكألا  بصون وتدميراألعضاء

  %).٠٫٦(الحسابات المصرفية 

 من آل ٢٠٠٦عام في ها يعل اإليرادات المتوقع حصول المنظمةتفصيل  اليالجدول التفي  ردوي ٦٥-٦

  .من المصادر الرئيسية

  ٢٠٠٦دات الميزانية العادية لعام ايرإ  :١٦الجدول 
األرقام الختامية 

 ٢٠٠٤لعام 
ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام  
٢٠٠٦ 

التقديرات المسبقة 
 ٢٠٠٧لعام 

 506 656 69 241 791 69 نويةاالشتراآات الس 400 677 70 112 337 61
 000 373 5 000 373 5  تكاليف التحققالمساهمات في 600 417 4 886 191 2

 000 450 000 450  األخرىوالمكاسبالفوائد  000 600 224 422
 506 479 75 241 614 75 مجموع اإليرادات 000 695 75 222 951 63

 في اإليرادات النقص ثبت أن ،لمنظمةل التمدرجة آمحصَّهذه اإليرادات من أن رغم وعلى ال ٦٦-٦

إذ أنه يسهم   في السنوات األخيرة،ل مشكلة هامة للمنظمةـَّثالتي تسددها الدول األعضاء فعال َم

 فلئن آان.  المخصَّصة للمصروفات من اعتمادات الميزانيةي اإلنفاق الفعلمبالغ تخفيض في

  المنظمةللمصروفات التي يمكن أن تتكبدها ىحد أقصل ن يهيئانا السنويالبرنامج والميزانية
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 السنة فعال لميزانية ةل المحصَّاألموالات اإلنفاق محكومة عمليا بمقدار ي مستوإن فخالل السنة

  .)في غضون أجل يتسنى به للمنظمة استخدام هذه األموال(من الدول األعضاء 

 مليون ٦٤ ت زهاءت بلغيراداإ  بحلول نهاية السنةلت المنظمة حّص،٢٠٠٤ عام ففيما يخص ٦٧-٦

  . مليون أورو٧٣٫٢لغ ابال الميزانية مقدَّر إيراداتمن %) ٨٧(أورو 

يرادات المحصَّلة فعال عن السنة إلا فيما يخص الفترة السابقة اليويوضح الرسم البياني الت ٦٨-٦

من بما في ذلك العالقة التناسبية بين االشتراآات السنوية واإليرادات والمعنية بحلول نهايتها، 

 ). إلى مبالغ الميزانية المقّرة٢٠٠٦ و٢٠٠٥دَّرا عامي ـَقد ُمِنـَتْسَي(المصادر المباشرة 

  ٢٠٠٦  عام إلى٢٠٠١ عام من –الت الميزانية العادية محصَّ  :٣ الرسم البياني
  

  

 في طارئ في حالة التأخيرات الكبيرةفاق إني أل ٢٠٠٦ برنامج وميزانية عام ولم يهيأ في ٦٩-٦

نخفاض هام في افأي . خالل السنةدات المستحقة للمنظمة من الدول األعضاء  اإليراتحصيل

 ، البرامج المخطط لها والتي تلزم آلها لتنفيذالميزانية السنويةفي  المدرجة مبالغهااإليرادات عن 

 األهداف العمل لتحقيق المنظمة من أجل  شتى وحداتشطةأن بتخفيضات في ته مواجهسيتعين

 .يةرئيسال

 لدول األعضاءا  التي تدفعهااآات السنويةاالشتر

 من  هذه األنصبة جدولوُيستقى ات باألورو المقّررةسنويةالشتراآات أنصبة اال المنظمة تحدِّد ٧٠-٦

 .)مع تعديله لمراعاة االختالفات في العضوية(جدول التوزيع الذي تطبقه األمم المتحدة 
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 عام  في المنظمة عن الدول األعضاءاالمقرَّر أن تدفعهبلغ مجموع االشتراآات السنوية يوس ٧١-٦

القيمة المبلغ بيقل هذا  و.ًا أورو٦٩ ٧٩١ ٢٤١العام ا  لتمويل برنامج وميزانية هذ٢٠٠٦

 .٢٠٠٥ لعام رةالمقراالشتراآات عن مبلغ %) ١٫٣( مليون أورو ٠٫٨٨٦ اإلسمية بمقدار

 ٢٠٠١من عام % ٢٥ اته نسبزيادة االشتراآات السنوية المقررة للمنظمة ولئن ازدادت مبالغ ٧٢-٦

لم تزدد إال الت من هذه االشتراآات المقررة خالل نفس الفترة  المحصَّإن ف٢٠٠٤إلى عام 

 الدول عدم توفير البرنامج جراء  الذي يتعرض له تنفيذَرـَطـَالخ  االتجاُهاهذ ويبيِّن %.١٤بنسبة 

 .منظمة التقّرهف البرنامج الذي اليالزمة لمواجهة تكلاألعضاء اإليرادات ا

رة اآات السنوية المقرَّر البياني التالي الفجوة المتزايدة بالنسبة للمنظمة بين االشتالرسمح ضويو ٧٣-٦

 بيانا الرسمن مُِّضقد و.  تسديدها فيه نهاية العام المستحقوما يحصَّل منها فعال بحلوللكل عام 

 .٢٠٠٤الل  خالمسجل يداء النسبل األ استمرار معدَّأساس على ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ عن عامي

  ٢٠٠٦  عام إلى٢٠٠١من عام  – االشتراآات السنوية مقادير  :٤ الرسم البياني
  

  

  اإليرادات المباشرة

. لمنظمة السنوياويل متية من مصادر مباشرة مصدرا مهما لتية اآلدلميزانية العا اتمثل إيرادات ٧٤-٦

موال النقدية المودعة  األدات تتمثل إلى حد بعيد آل عام في الفوائد المكتسبة علىايرهذه اإلإن و

ف المرتبطة اليتكال منالمنظمة مما تتكبده لدول األعضاء ا المستردات منفي المصارف وفي 

  .فقهااميائية ومري الكةسلحمن األ اتهاتدمير مخزونصون  ب األعضاءبالتحقق من قيام الدول
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. تكاليف التحققآمستردات من  ٢٠٠٦  عام مليون أورو في٥٫٣٧٣ل  تحصِّأنوتتوقع المنظمة  ٧٥-٦

 يلاجمإمن % ٧٫١ (٢٠٠٦  عام فيي اعتماد المنظمة على هذا المصدر التمويل منوسيزيد ذلك

 عليه الحال فيما يخصوآما %). ٥٫٨ (٢٠٠٥ بالقياس إلى ميزانية وبرنامج عام) داتايراإل

ظمة جميع همية تسلم المنعلى هذا المصدر التمويلي أ االعتماد  زيادةؤآدت ،الشتراآات السنويةا

  .الغ المستحقة من الدول األعضاء في الوقت المناسببالم

 زيادة ضآلة لعمليات التفتيش  المخصَّصة المنظمة في تدبر المواردنجاعةوستكفل زيـادة  ٧٦-٦

 عام المتوقع إجراؤها فيشطة تفتيش تدمير األسلحة الكيميائية المصروفات المتأتية عن زيادة أن

 اإليرادات إن فيلاوبالت ).٢٠٠٥ المدرجة في برنامج وميزانية عام بالقياس إلى المقادير (٢٠٠٦

زيادة ذات شأن شطة التفتيش هذه لن تزيد أنالمرتبطة ب استرداد التكاليفبلمنظمة ا التي تحصلها

  .٢٠٠٥ التحصيل في الممكنة المقادير المناظرة لىع

. ٢٠٠٦ها من هذا المصدر لعام  تحصيلدات التي يمكن توقعراي تقدير اإلبيد أنه تم تعديل طرائق ٧٧-٦

ر أن تستلزمه أيام المفتشين المقدَّ على أساس عدد ٢٠٠٦ لعام  المعنيةرت اإليراداتفقد قدِّ

على أساس محسوبا   الممكن استردادهاومتوسط التكاليف ائيةيمي تفتيش األسلحة الكعمليات

  . السابقةالتجربة

سعار الفائدة أباالستناد إلى )  مليون أورو٠٫٤٥٠ (٢٠٠٦ لعام  مقدَّر إيرادات الفائدةوتم حساب ٧٨-٦

  .لعامذلك ا النقدية لالمحوزاتالسائدة ومتوسط 

  تحصيل المتأخرات

  العام علىذلكة عن م آانت هناك متأخرات من االشتراآات المستحقة للمنظ٢٠٠٤خر عام آفي  ٧٩-٦

.  دولة١٦٧  آنذاك البـالغ عـددها،طـراف في االتـفاقية دولة من الـدول األ٧٧ ما ال يقل عن

 يزيد على لمنظمةل الدول األعضاء على متأخرات االشتراآات السنوية المستحقة مجموعوآان 

  . الذي آان مستحقا في نهاية العام السابق المناظرالمبلغضعف  ما يمثل ، مليـون أورو١١٫٢

مبالغ من الدول وإن الفوائض النقدية السنوية للمنظمة تنشأ في المقام األول بسبب تأخر تحصيل  ٨٠-٦

). اشتراآات سنوية ومستردات من تكاليف التفتيش(األعضاء آإيرادات عن األعوام السابقة 

د أقدم الديون من هذا النوع عن يسدتوينبغي استخدام جميع المبالغ المتلقاة من الدولة العضو ل

  .األعوام السابقة
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عام  خالل المحصَّالتيون أورو من  مل١٫٢ أن مبلغا مقداره الديون هذه مقاديرثار تزايد آومن  ٨١-٦

 ه استخدامفتعذرمتأخرات سابقة لتسديد ص في الواقع صِّخلالشتراآات السنوية  تسديدا ٢٠٠٤

  .٢٠٠٤  عام ميزانيةالمهيأ لها في المصروفاتلتمويل 

ح للمنظمة استخدام مبلغ محدود من اإليرادات تي ت" النقدتدبر"آليات معمول بها لـوتوجد  ٨٢-٦

 رغمعلى الو .الية التالسنةيتم تحصيلها قبل  التي قد الو ، المعنية"يةال المالسنة" ن عالمستحقة

 استخدام بعض اإليرادات الطرائق للتمكن من هذه باع ات٢٠٠٥  عام المنظمة بدأت فيأن من

 مليون أورو من االشتراآات السنوية ٢٫١ فثمة زهاء ،٢٠٠٦  عاممتأخرات فيآر تسلمها المقدَّ

 يبقى من المتعذر على ا متأخراتاليها حي دولة عضوا عل٣٦ تخص ٢٠٠٥عام المقررة ل

ي مبالغ أن تستخدم من أجل عملها أ المنظمة، بالنظر إلى مبالغها ومدد التأخر في تسديدها،

دول ال سائر  إلىردتـُ  أن يجبفمثل هذه الدفعات( السنوية هاها هذه الدول من اشتراآاتفعتد

  ).نقديعضاء آجزء من فائض األ

   الماليةاألخطاربيان 

 عليه آما ،كا تظل هنلكن. اليةمل ئمساة  عد٢٠٠٦ برامج وميزانية عام إعداد  في سياقتناولتـُ ٨٣-٦

تؤثر على توفير ف الية المالسنةثناء أ قد تبرز أخطار ،طار لتخطيط الميزانيةإ في آلالحال 

  . للمنظمةاليةالموارد الم

 برنامج بالقياس إلى التي يجب رصدها عن آثب الية المخطاري أهم األلاالجدول التفي ن ويبيَّ ٨٤-٦

  .٢٠٠٦ عاموميزانية 

  ٢٠٠٦عام فيما يخص  الية الماألخطاربيان   :١٧الجدول 

  المسألة  رــالخط
 ارتفاعا يزيد على ما هو سعارارتفاع األ

   النظاميةبما في ذلك التكاليفو متوقع،
سعار آاملة لألية ئ دراسة استقصا إجراء األمم المتحدةعلى

حساب مرتبات ُيستند إليها في  ٢٠٠٦  عامفيفي الهاي 
  .الفنيةموظفي الفئة 

 %١بمقدار  تها عام آامل تزيد نسبىزيادة على مدمن شأن ف
الفئة موظفي رة لزيادة مرتبات المقدَّ% ٤٫٧٥الـ نسبة على
  .  مليون أورو٠٫٣  زيادة تقاربزيد التكاليفأن ي الفنية

بمقدار  تها عام آامل تزيد نسبىدة على مدزيامن شأن و  
سعار لمعظم زيادة األلرة المقدَّ% ١٫٧٥ نسبة على% ١

 يزيد التكاليفأن  بالموظفين المرتبطة غير المصروفات
  . مليون أورو٠٫٢ زيادة تقارب
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  المسألة  رــالخط
ستحقات الموظفين م دوالر من ماليين ١٠هناك ما يعادل   سعر صرف العملة

 أورو للدوالر ٠٫٧٩٧صرف قدره رة على أساس سعر المقدَّ
  .الواحد من دوالرات الواليات المتحدة

في سعر صرف دوالر % ١٠ تهازيادة نسبمن شأن و
ليبلغ ( عام آامل ى على مدةاألمريكيالواليات 

  . مليون أورو٠٫٧ زهاءيكلف المنظمة أن ) أورو٠٫٨٧٧
 المبالغ التي تسددها الدول ورودتأخر 
  األعضاء

تدين للمنظمة  ٢٠٠٤  عامعضاء في نهايةآانت الدول األ
 مليون أورو ١١٫٢ منه ، مليون أورو١٤٫١مقداره  مبلغب

تمثل مساهمات  مليون أورو ٢٫٩شتراآات سنوية وتمثل ا
  .في تكاليف التحقق

فيجب أن توزَّع المتأخرات المستحقة عما قبل السنة السابقة 
رو من  مليون أو٢٫١ما يمثل (للسنة التي قد تسدَّد فيها 

االشتراآات السنوية المستحقة على الدول األعضاء في بداية 
على الدول األعضاء وال يجوز استخدامها ) ٢٠٠٥عام 

  .لتمويل عمل المنظمة
 المحصَّلة المبالُغوال يمكن أن تـُستخدم لتمويل عمل المنظمة 

  بعدلسنة استحقاقها إال الية التالسنةمن الدول األعضاء في 
ية نقدلتدبر مبالغ  حو موثوق به إعمال آلياتأن يتم على ن

نقص مؤقت في السيولة النقدية خالل سنة  لمواجهة محدودة
  .استحقاق المتأخرات المعنية

 عام  نقدي عن فائض٢٠٠٥نتظر أن يتجمع في عام ُي  ٢٠٠٤الفائض النقدي لعام 
 أورو وذلك نتيجة تأخر ورود ماليين ٧ على يزيد ٢٠٠٤

  .٢٠٠٥  عامألعضاء مستحقة الدفع قبلمبالغ من الدول ا
 على نشاط مقادير المساهمات في تكاليف التحققتتوقف    تكاليف التحققالمساهمات في

  .خالل السنةه ؤجرا إالتفتيش المزَمع
 تتحملها قد يظل يتعيَّن أن "ثابتة " تكاليفعدةوهناك 

  .قدَّرة في بادئ األمرالتفتيش المأنشطة المنظمة على أساس 
ستحقات للموظفين تبلغ م ٢٠٠٤نهاية عام بحلول تجمعت   ديون غير المهيأ لتسديدهاال

  .ينالي مليون أورو يجب دفعها للموظفين الح١٤٫٤
والمبالغ  ةالتمويل السنويال ُيهيأ في إطار مقادير  ه أنوالحال

لكل ما يتعيَّن تكبده آل لمنظمة دى االمتجمعة لاالحتياطية 
  . الموظفينستحقاتسنة من تكاليف م
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  والمهام على الصعيد التنظيمي المنظمةالعاملون في   -٧

  على الصعيد التنظيميأهم األهداف 

 على  محدَّدة أهدافةعدمحور يتمثل في  حول ٢٠٠٦ لعام تها برنامج المنظمة وميزانييقوم ١-٧

  .الصعيد التنظيمي

  المنظمة على الصعيد التنظيميأهداف أهم   :١٨الجدول 

  ٢٠٠٦ عامفيها خالل  النتائج تحقيق أهم المراد تمجاالال  الهدف
جميع وحدات  لتـخطيط الموارد البشرية في إطارتـطبيق    تخطيط الموارد البشريةتطوير

  .مانةاأل
سيرورات حشد الموظفين وإعمالهم تحسين 
  .ئهمداأ وتدبر

 من  البرنامج في إطارلمبادراتالتجديد التنظيمي وادعم 
أآثر  (مهرة عاملينوتعيين  العاملة ةقوال  قدراتخالل تنمية

  ). الموظفينتبدل في سياق موظفا ٦٥من 
  .تنفيذ نظام محسن لتدّبر وتقييم األداء

األساسي والنظام نظام ال وتحيينمراجعة 
دارة بإ والتعاميم الخاصةلموظفين ل اإلداري

  .شؤون الموظفين

 تحدةنظام األمم المالتوظيف في إطار أحكام وشروط لة ـَمماث
  .الموحَّد

 النهج فيما يتعلق بمدة خدمة الموظفين تطبيق
  .على نحو فعال

  .المحشودين حشدا عالمي النطاق مانةبع موظفي األ ُستبدل
  . الشواغل التنظيميةلتلبيةزيادة خدمات الموارد البشرية 

 لتحقيق  عليهتعوِّل أهم عنصر  فيها العاملوندَُّع ُي، طبيعة برامج أمانة المنظمة إلىنظروبال ٢-٧

 تنتقل إلى مرحلة جديدة هامة في تنمية إذا تغييرا الي حمانةوتشهد األ. األهداف التي حددتها

د ايزتيضا يأمع نضوج برامج المنظمة و.  سنوات من العملثماني فيها بعد  العاملةةالقووتجديد 

ير الالزم يء التغإجرا بفعل تزايد متطلبات البرامج وضرورةالعاملين عاتق  على العبء الواقع

 .ثناء هذه الفترةفي اإلدارة أ

تحديد يتعين عليها  وتطبق النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة، الية المنظمة القيود المولكي تواجه ٣-٧

ز والقدرة على فاوطارها للموظفين الحإتوفر في ت ثقافة تنظيمية لترسيخوتطبيق تدابير عملية 

 المنظمة استراتيجية للموارد البشرية ترآز على أمانةع وتتّب .لديهم من طاقة داء بكل مااأل

 ضمن على رؤية وتقوم هذه االستراتيجية. لمنظمةا الناشئة فيما يخصولويات الرئيسية األ

المنظمة أساسها تبادل العاملين فيها االحترام واالهتمام واالعتراف بأن نجاحها منوط بهم جميعا 

 .وبكل واحد منهم
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 تنظيم أمانة المنظمة

عب وعدد من المكاتب لى ست ُشعية م أمانة المنظمة من الناحية التنظيمسؤوليات تتوزع ٤-٧

تطرأ ولم . ٤ الذيل في  الوارد البيانيالرسم في الي التنظيمي الحهاويرد بيان هيكل. الرئيسية

  .٢٠٠٥ عام خالل تغييرات هامة عليه

  ٢٠٠٦مستويات التجهيز بالموظفين في عام 

  المشغولة بصفة مؤقتة منذ زمن طويلتسوية وضع الوظائف 

قد تم  و.نون بعقود مؤقتةظفون معيَّو ميؤديها مانة في األحاليا القائمة الوظائفهناك عدد من  ٥-٧

 إليها تظل الحاجة أننتظر ذا آان ُيإ البرنامج وما تنفيذ في تهاآل منها من حيث أهميتدارس 

 .قللسنوات الثالث القادمة على األا  فيقائمة

 عام في برنامج وميزانية ت تمطويل، القائمة منذ زمن الوظائفهذه الجديدة لطبيعة ال دولتجسي ٦-٧

تعزز و. ص بهاـَّ مرخالمدة  محدَّدةوظائفتحويلها إلى  تمويل عدد منها بتسوية وضع ٢٠٠٦

 على النحو الواجب لضمان االعتراف ٢٠٠٥  عامالجهود التي بدأتها المنظمة فينتائج ذلك 

 . المعنيينبدور العاملين

  ُسوِّي وضعها التي  الالزمةالوظائف  :١٩الجدول 

   المعنيانالمكتب/الشعبة  هاتصنيف  الوظيفة
   والتدقيقمراجعةمعني بالآاتب 
  بريدمعني بالآاتب 
  تصاالتباال  معنيآاتب

  )وظيفتان( المصونة األمن محفوظاتبال  معنيموظف
   فرعسكرتير
  لتأشيراتمعني بامساعد 
  حث والتقصيمعني بالبآاتب 
  ارفألسمعني باآاتب 

  ٣ –خ ع 
  ٣ –خ ع 
  ٣ –خ ع 
  ٤ –خ ع 
  ٤ –خ ع 
  ٥ –خ ع 
  ٥ –خ ع 
  ٥ –خ ع 

   الداخلياإلشرافمكتب 
  ةيدارإلاالشؤون شعبة 
  ةيدارإلاالشؤون شعبة 

  شعبة التحقق
  شعبة التعاون الدولي والمساعدة

  شعبة العالقات الخارجية
  شعبة العالقات الخارجية

  ةيدارإلا الشؤونشعبة 

 نين بعقود معيَّموظفينب شغلهاأي  ("المؤقتة" هذه الوظائف لتسوية وضعة الي المالتبعاتأما  ٧-٧

 ولكنها ستتطلب زيادة ى،ولاألفيما يخص السنة  هي طفيفةف) عاملين مؤقتينب ال  المدةمحدَّدة

 )المعنيةة في العام لوظائف فئة الخدمات العام% ٣٫٥تبلغ في المتوسط ( المرتبات يف دورية

  . للموظف طالما بقي في العملسنةآل 
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  منها العاملة،ةالقوالنتائج التي تحققها  على صعيد هذه يقابلها تحسينات ات زيادات المرتببيد أن ٨-٧

 وتضاؤل الحاجة متمرسين متفانين يمكن التعويل عليهم، ين موظفوالحفاظ علىتاجية اإلن زيادة

 .إلى تدريب عاملين جدد

 لممارساتوفقا ) المدة  محدَّدة التي غدتأي (المسّواة الوضع هذه الوظائف شغلونوسُيحشد من ي ٩-٧

 .رها ثالث سنواتاقدمود لمدة أولية قبعنون سيعيَّوهذا المجال،  في ةالمنظمة المعتاد

 المدة  محدَّدة بعقودنين المعيَّالموظفينب التجهيز

فيما ثار آ ة عد٢٠٠٦ وميزانية عام  الميزانية الواردة في برنامج في إطارمبادراتال تستتبع ١٠-٧

ثل التأثير الصافي لتحسينات البرنامج هذه في مويت.  المدة محدَّدةبعقود الموظفين بأعداد يتعلق

 سابقا ص بهاـَّ المرخالمدة المحدَّدة  الوظائفالمدة على عدد  محدَّدة وظائف١٠رها اقدمزيادة 

 وتأتي هذه الزيادة بمعزل ).من المادي األلالضطالع بأود وظيفة ٣٠ منها ،ن الوظائفم ٥٠٢(

عن طريق تحويلها على  بصفة مؤقتةمشغولة التي ظلت لفترة طويلة عن تسوية وضع الوظائف 

 . المدة محدَّدةالنحو المناسب إلى وظائف

 مدةلا  محدَّدةنين بعقودالمعيَّ مانة األبيان وجيز بأعداد موظفي  :٢٠الجدول 
 ٢٠٠٦أعداد الوظائف لعام  ٢٠٠٥أعداد الوظائف لعام  

 الموظفون بعقود تصنيف الوظائف
  المدةمحدَّدة

الموظفون العاملون 
بصفة مؤقتة منذ 

 زمن طويل

التغيرات في أعداد  المجموع
الموظفين المعّينين 

  المدة محدَّدةبعقود

 المجموع

 11 - 11 - 11  وما فوقها٢-مد
 15 - 15 - 15 ١-مد
 46 3 43 - 43 ٥-ف
 146 1 145 - 145 ٤-ف
 105 3- 108 - 108 ٣-ف
 21 6 15 - 15 ٢-ف

 9 1- 10 - 10 ٧-خ ع
 29 1- 30 - 30 ٦-خ ع
 83 2 81 3 78 ٥-خ ع
 24 3 21 3 18 ٤-خ ع
 32 - 32 3 29 ٣-خ ع

 521 10 511 9 502 المجموع 

المدة التي يجوز ة  المحدَّدوإذ يهيأ في البرنامج والميزانية السنويين للعدد اإلجمالي للوظائف ١١-٧

ا سمات هذه الوظائف، فإن تسميات من فيهلألمانة أن تعيِّن من يشغلها خالل السنة، وإذ تبيَّ

 .ا أيضا، ألغراض التمويلمفيما يخص السنة تحدَّد فيهالمدة  المحدَّدة الجديدةالوظائف 

لمعمول بها في بيد أنه ال ُيستعاض إلقرار الوظائف على هذا النحو عن السيرورات النافذة ا ١٢-٧

وقبل . المدة الجديدة رسميا المحدَّدة األمانة بمعزل عن ذلك إلقرار وتصنيف جميع الوظائف
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 المدة، تطلب األمانة مشورة خبير مستقل  محدَّدةالتماس موافقة المجلس على أية وظائف جديدة

تجرى و. مختص بتصنيف الوظائف من حيث الواجبات والمسؤوليات المضطلع بها في إطارها

سيرورة التصنيف هذه وفق المعايير والمتطلبات ذات الصلة المعمول بها في األمانة العامة 

 .لألمم المتحدة

 المدة في األمانة، يجري تصنيف  محدَّدةوعندما ترخِّص الدول األعضاء بتمويل وظيفة جديدة ١٣-٧

لوظائف قائمة ) لمماثلةأو شبه ا(أما في حالة الوظائف الجديدة المماثلة . الوظيفة المعنية رسميا

  .في األمانة بالفعل فإن هذا التصنيف الرسمي يكون معروفا بالفعل

ص بها ألمانة ـَّالمدة المرخ المحدَّدة  جدول ينطوي على بيان مفصَّل بالوظائف٥ويرد في الذيل  ١٤-٧

 ٢٠٠٦المنظمة والتي تؤخذ بالحسبان في مبالغ المصروفات المهيأ لها في برنامج وميزانية عام 

 المدة يتقاضون مرتبات أعلى من  محدَّدةمع مالحظة أن قلة من الموظفين المعينين بعقود(

المدة  المحدَّدة وتبيَّن في هذا الجدول الوظائف). ص بها التي يشغلونهاـَّمرتب الوظيفة المرخ

  .ئيسيةرالمرخَّص بها لكل من شعب األمانة ومكاتبها ال

  الموظفينمستحقات 

 المعدَّالت الواجبة التطبيق، من النظام الذي هبما فيوموظفيها، مستحقات ظام تستقي المنظمة ن ١٥-٧

لموظفي " العادية"مستحقات األجور وفي هذا السياق تتألف ). في الهاي(تطبقه األمم المتحدة 

  . المدة من عدة عناصر رئيسية محدَّدةاألمانة المعيَّنين بعقود

 المدة التي تتحمَّلها المنظمة  محدَّدةن بعقودتكاليف مستحقات أجور الموظفي  :٢١لجدول ا
  )بآالف األوروات(

ميزانية عام  المستحقات
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

 364 35 650 35 المرتبات
 257 7 160 7 )تدفع لصندوق االدخار االحتياطي(الضمان االجتماعي أبدال 

 140 1 431 1 اية الطبيةنعتعويضات ال
 944 931 الوفاة والعجزتعويضات 
 269 1 165 1 بدل اإلعالة

 269 264 اإليجار بالخاصةعانة اإل
 480 2 317 2 منحة التعليم

 621 973 إجازة زيارة الوطن
 344 49 892 49 الموظفينمستحقات مجموع 

 521 502 المدة المرخَّص بها المحدَّدة عدد الوظائف
 94,7 99,4  المدة محدَّدة بعقودمتوسط آلفة الموظف الواحد من الموظفين المعيَّنين
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وتظهر هذه التكاليف بمثابة مرتبات وتكاليف عامة للموظفين فيما يرد ضمن برنامج وميزانية  ١٦-٧

  .٢٠٠٦  من البيانات التفصيلية للمصروفات المهيأ لها في ميزانية عام٢٠٠٦عام 
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  لجزء الثالثا

  ات الُشعبميزانيبيانات 
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  ةممقدَّال  -٨

 بمزيد من التفصيل األنشطة ٢٠٠٦تـُعرض في الجزء الثالث من برنامج وميزانية عام  ١-٨

أي آل من (ة في األمانة ي من الوحدات التنظيمها آٌلالتي تعتزم إجراَء) واألهداف المرتبطة بها(

 إذ تعمل لتنفيذ برامج الخدمات المتوخاة من األمانة على نطاق أوسع في عام) ُشعبها أو مكاتبها

٢٠٠٦.  

ولئن آانت هذه األهداف واألنشطة تندرج على نحو وثيق في سياق برامج الخدمات األرفع التي  ٢-٨

تتوخاها المنظمة من األمانة على نطاق أوسع، فليس المراد أن يكون عرضها مجرد تكرار لما 

  .قـُدِّم في الجزء الثاني من هذه الوثيقة من المعلومات المتعلقة ببرامج الخدمات األرفع

ويتضمن هذا الجزء الثالث أيضا بيانات تفصيلية عن المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  ٣-٨

 . لكل شعبة أو مكتب٢٠٠٦
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  شعبة التحقق

 الهدف

عم التحقق من نزع األسلحة وعدم دتتولى شعبة التحقق، مع هيئة التفتيش، مسؤولية أنشطة  ٤-٨

 .صوص عليها في االتفاقيةانتشارها وذلك بتطبيق تدابير التحقق والتنفيذ المن

 ع االضطالع بهاالمزَمأنشطة البرنامج مقادير 

المجراة بمقتضى المادتين الرابعة (يمثل تخطيط عمليات التفتيش المتصلة باألسلحة الكيميائية  ٥-٨

المجراة (األولوية العليا لشعبة التحقق، ويليه التخطيط لعمليات التفتيش ) ة من االتفاقيةسوالخام

الرامية إلى التحقق من عدم استخدام مواقع أخرى ألغراض ) بمقتضى المادة السادسة من االتفاقية

 .محظورة بموجب االتفاقية

 األسلحة الكيميائية خالل عام إجراؤها في مرافق تدميرالمزمع يمثل عدد المناوبات التفتيشية و ٦-٨

وعلى . ٢٠٠٥على عدد ما هيئ له منها في ميزانية عام % ١٢، زيادة نسبتها ١٧٠، البالغ ٢٠٠٦

 من الرغم من هذه الزيادة المتوقعة في أنشطة التفتيش المجراة بموجب المادتين الرابعة والخامسة

عيد أن عمليات التفتيش المخطط إلجرائها ، سيكفل إعمال التدابير الترشيدية على هذا الصاالتفاقية

 .بموجبهما لن تستلزم المزيد من العاملين وال من الموارد األخرى

  . وتبذل شعبة التحقق بالتعاون الوثيق مع هيئة التفتيش جهدا متواصال لترشيد أنشطة التحقق ٧-٨

 عمليات متعاقبة من التي تجري متابعتها تخفيض حجم أفرقة التفتيش وإجراء المحدَّدة ومن التدابير

ما يؤتيه ذلك في ميزانية هيئة التفتيش ج َروُيْد. عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من االتفاقية

 .من وفورات في الموارد البشرية

 عملية تفتيش ١٨٠عتزم إجراء وفيما يتعلق بعمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من االتفاقية، ُي ٨-٨

ويتطلب هذا النشاط ). ٢٠٠٥بالقياس إلى عام % ١١ثل زيادة نسبتها ما يم ( ٢٠٠٦في عام 

 في فرع التحقق من الصناعة ٤–المزيُد تعييَن موظف ُيعنى بتخطيط عمليات التفتيش من الرتبة ف

 .الكيميائية

  وتظل استدامة اعتماد مرافق مختبر المنظمة مسألة أساسية وشاغال رئيسيا فيما يخص عام  ٩-٨

ن من المباحثات مع الهيئات التنظيمية المعنية أن ثمة خطرا هاما يكتنف استدامة وقد تبيَّ. ٢٠٠٦

التمتع بالدرايات والمهارات في المختبر والحفاظ بالتالي على المعايير والجودة المطلوبين دعما 
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 إلى معالجة ذلك بتوسيع ٢٠٠٦وعليه فإنه ُيهَدف في برنامج وميزانية عام . ألنشطة التحقق

 .هارات المتخصصين العاملين في المختبروتعميق م

 تقديم الدعم ألنشطة شعبة التعاون الدولي والمساعدة وشعبة العالقات ٢٠٠٦عام وسيتواصل في  ١٠-٨

لكن تنبغي مالحظة أن .  يوم٦٠٠الخارجية في حدود ما يعادل عمل الشخص الواحد لمدة 

خامسة من لب المادتين الرابعة واالتغييرات فيما ُيعتزم االضطالع به من األنشطة المجراة بموج

االتفاقية قد تؤثر على قدرة الشعبة على دعم أنشطة شعبة التعاون الدولي والمساعدة وشعبة 

 .العالقات الخارجية، أو دعم عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من االتفاقية

ة بالتي تعتزم شع) النواتج أهمبما في ذلك األهداف وو(يَّن في الجدول التالي أهم األنشطة َبـُوت ١١-٨

 .٢٠٠٦التحقق االضطالع بها في عام 

  ٢٠٠٦االضطالع بها في عام ع المزَم األنشطة الرئيسية –شعبة التحقق   :٢٢الجدول 

  ٢٠٠٦أهم النواتج لعام   مؤشر تحقيقه  الهدف
ضمان تجهيز وتقييم 
اإلعالنات على نحو 
دقيق وبصورة آاملة 
  .وفي الوقت المناسب

لمئوية للدول التي تكون النسبة ا
المعلومات الخاصة بها في قاعدة 

  .البيانات محيَّنة
  

النسبة المئوية للدول التي تكون 
المعلومات الخاصة بها في قاعدة 

  .البيانات آاملة
  
  
  

 أنالنسبة المئوية للمواقع المتوقع 
تفتيش والتي يثبت عدم تكون جائزة ال

  . تفتيشهاجواز

 قواعد البيانات في إدخال جميع البيانات في
  .الوقت المحدَّد لذلك

  
  

  .انخفاض عدد طلبات التوضيح
  
  

متعلقة باإلعالنات لتجهيز المعلومات ا
  .وتقييمها في الوقت المناسب

  
  .بقاء هذه النسبة مساوية للصفر

قديم خطط للتفتيش ت
  .ممكنة التطبيق ومرنة

  .إعداد الخطط في الوقت المناسب
  
  
  
  
  
  
  
  

يجب إعداد جميع عمليات التفتيش وتنفيذها 
ينبغي التخطيط لجميع : في الوقت المناسب

عمليات التفتيش المهيأ لها في الميزانية 
ستعدَّل الخطط إذا حدثت تغيرات (وإجراؤها 
  ).للتفتيش األنشطة الخاضعة تفي حمال

  
عملية تفتيش بموجب المادة السادسة  ١٨٠

 عملية تفتيش بموجب ٢٣٧من االتفاقية و
  .المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية
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  ٢٠٠٦أهم النواتج لعام   مؤشر تحقيقه  الهدف
قق بتنظيم جلسات قيام شعبة التح

إطالعية تقنية ُمرضية، وإسهامها 
  .بأشكال أخرى في خطط التفتيش

  .إنجاز ذلك بنجاح في جميع الحاالت

أساس تقني  توفير
ممتاز لعمليات التفتيش 
يتيح تنفيذها وفقا 

  .لالتفاقية

  .اعتماد مختبر المنظمة
  
  

  .دات التفتيشجودة مع

استدامة اعتماده وإجراء اختبارات آفاءة 
  .بنجاحالمختبرات 

  
توفير معدات مجرَّبة وعاملة بصورة تامة 

  .في الوقت المناسب ألفرقة التفتيش
لتعاون مع الدول ا

األطراف وتزويدها 
قة لبالمعلومات المتع

بالتحقق لزيادة قدرتها 
على البت في مسائل 

  .االمتثال

نوي عن تنفيذ أنشطة التقرير الس
  .التحقق والتقارير األخرى

  
تناول جميع المسائل الهامة في 

  .التقارير والوثائق ذات الصلة
  
  

إعداد جميع التقارير ذات الصلة في الوقت 
  .المناسب

  
ض على هيئتي توجيه المنظمة المسائل ستعَر

المتعلقة بالتحقق التي تتطلب النظر في 
  .اتخاذهما قرارا بشأنها

  
عزيز امتثال الدول ت

األطراف لالتفاقية من 
خالل تقديم المساعدة 
التقنية إليها ودعم 
أنشطة شعبة التعاون 
الدولي والمساعدة 
وشعبة العالقات 

  .الخارجية

النسبة المئوية لعدد الطلبات الملّباة 
إلى عدد الطلبات الواردة المتوافقة مع 

  .الخطة

ي ستدعم شعبة التحقق شعبة التعاون الدول
والمساعدة وشعبة العالقات الخارجية بما 

  . يوم٦٠٠ادل عمل الشخص الواحد لمدة عي

الفعالية والنجاعة في 
  .عمل الشعبة

 العمل وتحسينه  تكاليفنجاعة
  .األمثل

  .استدامة الفعالية والنجاعة

  ٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 )٢٠٠٦ أورو في عام  مليون٠٫٢٣٤(تعزيز دعم عمليات التفتيش : لمبادرةا

 زيادة آبيرة في عمليات التفتيش المطلوب من المنظمة إجراؤها للتحقق من ٢٠٠٦سيشهد عام  ١٢-٨

 .تدمير األسلحة الكيميائية وتعزيز التيقن من عدم انتشار إنتاجها

وسيكون لذلك تأثير مباشر على صعيد التخطيط والدعم التقني الالزمين في المنظمة لضمان  ١٣-٨

 إلى أنه يلزم عادة مسؤول الداللةويشار على سبيل . العمليات على مستوى عالاستمرار هذه 
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 عملية إضافية من عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من االتفاقية التي ٢٠تخطيط جديد لكل 

 .تجريها المنظمة آل سنة

ليات التفتيش وتقديُم ويهيأ بهذه المبادرة ألمرين حاسَمي األهمية هما استدامةُ  التخطيط الفعال لعم ١٤-٨

 لتعيين موظف جديـد ٢٠٠٦فأوال يهيأ في برنامج وميزانية عام . الدعم التقني لألنشطة التفتيشية

للنهوض بأود )  ملـيون أورو٠٫١١٧ ( ٤–بعقد مـحدَّد المدة معني بتخطـيط التفتـيش من الرتبة ف

 .سادسة من االتفاقيةالتخطيط واإلعداد للمزيد من عمليات التـفتيش بموجب المادة ال

ويضاف إلى ذلك أن استدامة اعتماد مختبر المنظمة أمر بالغ األهمية الستمرار المنظمة على أداء  ١٥-٨

وتمثل استدامة الدرايات والمهارات مسألة برزت في عمل . دورها في نزع السالح الكيميائي

ويهيأ . ا ألنشطة التفتيشالمنظمة للحفاظ على جودة ومستويات األداء التي تحققت في المختبر دعم

   ٤–بهــذه المبــادرة في إطار الميزانية لتعييــن آيميائي إضافي مختص بالتحليل من الرتبة ف

 .لضمان االستمرارية ذات األهمية الحاسمة في هذا المجال)  مليون أورو٠٫١١٧(

 )٢٠٠٦  عام مليون أورو في٠٫١٢٣(تطوير نظام معلومات التحقق : المبادرة

 شعبة التحقق، يساندها في ذلك بإشرافل تطوير وإعمال نظام معلومات التحقق في األمانة يتواص ١٦-٨

 .مكتب السرية واألمن وفرع خدمات المعلومات التابع لشعبة الشؤون اإلدارية

هذه وتهيئ . توقع إيتاء عدة نواتج رئيسية في تطوير وإعمال هذا النظام ُي٢٠٠٦وفيما يخص عام  ١٧-٨

لميزانية لتعيين ثالثة موظفين من فئة الخدمات العامة تعيينا مؤقتا لهذه السنة افي إطار مبادرة ال

 .م الجديدا إلى النظالسابقةلنقل بيانات اإلعالنات 

وقد ُادرجت في الميزانية اعتمادات لسد تكاليف الخبرة التقنية الالزمة في مجال أمن تكنولوجيا  ١٨-٨

 .ص بمكتب السرية واألمنالمعلومات، يرد ذآرها في بيان الميزانية الخا

وفورات مقدارها (عدم تجديد مبلغ الحساب الخاص لشراء المعدات : تدبير رام إلى تحقيق وفورات

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٢٥٠

ضاف إلى موجودات هذا ي مليون أورو ٠٫٢٥٠ مقداره مبلغوفـَّر من الميزانية العادية آل عام يُُ ١٩-٨

توقع أن يجاوز اإلنفاق ال ُي (٢٠٠٤الحساب الخاص في آخر عام هذا  وبالنظر إلى رصيد. الحساب

، يشتمل برنامج وميزانية ) المقدار المنتظر تحويله إليه لتجديد مبلغه خالل السنة٢٠٠٥منه لعام 

فيما يخص عام ( على تدبير توفيري يقضي بعدم تجديد موارد هذا الحساب خالل السنة ٢٠٠٦عام 

 ). فقط٢٠٠٦
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 ٢٠٠٦المالية لعام توفير الموارد 

بالقياس إلى تقديراتها ، ٢٠٠٦إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  ٢٠-٨

منها (بمثابة مبادرات في إطار الميزانية  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥في عام 

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةتدابير

ة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين أما الفوارق األخرى المبيَّن ٢١-٨

بما في ذلك تسوية وضع الوظائف المشغولة بصفة مؤقتة، المبيَّّنة في الجزء الثاني من (الحاليين 

، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة )٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 

على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية  (٢٠٠٦ما يخص عام األسعار المتوقـَّعة في

، أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود )٢٠٠٦عام 

 .الموارد المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 بحسب وجوه ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –لتحقق شعبة ا  :٢٣لجدول ا
  التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

  
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

4 426 495 
 :تكاليف الموظفين

 437 093 5 %1,49 437 093 5 498 018 5 المرتبات
 118 855 1 %7,11- 118 855 1 124 997 1 تكاليف الموظفين العامة 280 544 1

 260 8 %3,25 260 8 000 8 العمل اإلضافيتكاليف   -
 000 85 %0,00 000 85 000 85 نييالخبراء االستشارتكاليف  799 100

 0 %54,68 744 123 000 80 تكاليف الموظفين المؤقتين 486 71
 815 041 7 %0,32- 559 165 7 622 188 7 مجموع تكاليف الموظفين 060 143 6

47 286 

 :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 971 100 %1,75 971 100 234 99 الرسمية

 971 100 %1,75 971 100 234 99 مجموع تكاليف السفر 286 47

252 216 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 817 482 %21,05- 817 482 513 611 التعاقديةسائر الخدمات تكاليف 
 817 482 %21,05- 817 482 513 611 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 216 252

1 097 

 : العامةية التشغيلالنفقات
وسائر األنشطة الضيافة تكاليف 

 526 1 %1,75 526 1 500 1 المراسمية
 526 1 %1,75 526 1 500 1 عامةالالنفقات التشغيلية مجموع  097 1

641 452 

معدات التفتيش وصيانتها تكاليف 
 : تكاليفها التشغيلية– ولوازمها
 898 342 %14,28- 898 342 000 400  صيانة معدات التفتيشتكاليف 

641 452 

معدات التفتيش تكاليف مجموع 
  –وصيانتها ولوازمها 

 898 342 %14,28- 898 342 000 400 ية التشغيلهاتكاليف
 027 970 7 %2,49- 770 093 8 869 300 8 مجموع التكاليف الجارية 111 085 7
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األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

  
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

250 000 

معدات التفتيش وصيانتها تكاليف 
 المندرجة في عداد هاتكاليف –ولوازمها 
 :رأس المال

 500 453 %18,60- 500 203 000 250 احتياز معدات التفتيشتكاليف 

250 000 

التفتيش معدات تكاليف مجموع 
 هاتكاليف –وصيانتها ولوازمها 

 500 453 %18,60- 500 203 000 250 المندرجة في عداد رأس المال

250 000 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 500 453 %18,60- 500 203 000 250 رأس المال
 527 423 8 %2,97- 270 297 8 869 550 8 مجموع التكاليف 111 335 7
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  تفتيشهيئة ال شعبة

  لهــــدفا

األول بعمليات التفتيش للتحقق من نزع الدول األعضاء سالحها   هيئة التفتيش في المقام  شعبةتعنى ٢٢-٨

والتيقن من عدم استخدام مواقع آيميائية أخرى ) اهأسلحتها الكيميائية والمرافق المرتبطة ب(

 .ألغراض محظورة بموجب االتفاقية

  راؤهاع إجالمزَمأنشطة البرنامج مقادير 

يجري حاليا تنفيذ مشروع التحسين األمثل الذي تديره بصورة مشترآة شعبة هيئة التفتيش وشعبة  ٢٣-٨

وبالتالي ُيتوقع . التحقق من أجل تفتيش مرافق تدمير األسلحة الكيميائية، وقد ظهرت نتائجه بالفعل

 األسلحة في جميع مرافق تدمير) ٢٠٠٥بالقياس إلى عام (استخدام أفرقة تفتيش أصغر حجما 

وسيتيح ذلك إجراء جميع عمليات . ٢٠٠٦الكيميائية في الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 

تمويل عملهم ل بنفس العدد من المفتشين الذين هيئ ٢٠٠٦التفتيش المخطـَّط لها فيما يخص عام 

التفتيش غم من الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد عمليات ر، وذلك على ال٢٠٠٥فيما يخص عام 

 .التي ستجرى

 .٢٠٠٦إجراؤها في عام المزمع  بيان تفصيلي بعمليات تفتيش األسلحة الكيميائية ١ويرد في الذيل  ٢٤-٨

 أيضا مزيدا من الوفورات عن طريق تحسين النجاعة في ٢٠٠٦وستحقق األمانة خالل عام  ٢٥-٨

دول األعضاء عن وقد أعربت ال. لسادسة من االتفاقيةاعمليات التفتيش المجراة بموجب المادة 

آرائها التي مفادها أنه ينبغي للمنظمة أن تزيد بقدر اإلمكان عدد عمليات التفتيش بموجب هذه المادة 

ل ـّثَمـَوت. من أجل تحسين قدرة األمانة على التحقق من عدم االنتشار من أجل أغراض محظورة

 ١٦٢ إلى ٢٠٠٣ي عام  عملية ف١٣٢ذلك على الصعيد العملي في زيادة عدد هذه العمليات من 

 .٢٠٠٥عملية في عام 

لسادسة من االتفاقية في عام اوُيعتزم تحقيق زيادة إضافية في عدد عمليات التفتيش بموجب المادة  ٢٦-٨

، على أن تـُجرى هذه العمليات أيضا بنفس عدد المفتشين المقّر فيما يخص عام ١٨٠ ليبلغ ٢٠٠٦

 في ٢٠٠٦التفتيش التي ستجرى خالل عام وترد في الجدول التالي تفاصيل عمليات . ٢٠٠٥

لسادسة من امرافق الصناعة الكيميائية ومرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى بموجب المادة 

 .االتفاقية
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عمليات تفتيش مرافق الصناعة الكيميائية ومرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى   :٢٤لجدول ا
  ٢٠٠٦ع إجراؤها في عام المزَم
أعداد عمليات  المرافق

التفتيش التي 
ُاجريت في عام

٢٠٠٢ 

أعداد عمليات 
التفتيش التي 
ُاجريت في عام

٢٠٠٣ 

أعداد عمليات 
التفتيش التي 
ُاجريت في عام

٢٠٠٤ 

أعداد عمليات 
التفتيش 
ع المزَم

إجراؤها في 
 ٢٠٠٥عام 

أعداد عمليات 
التفتيش 
ع المزَم

إجراؤها في 
 ٢٠٠٦عام 

 16 16 16 16 9 لكيميائية ا١مرافق مواد الجدول 
 46 42 42 35 21  الكيميائية٢مرافق مواد الجدول 
 28 24 22 15 23  الكيميائية٣مرافق مواد الجدول 

مرافق إنتاج المواد الكيميائية 
 90 80 70 66 32 األخرى

 180 162 150 132 85 مجموع عمليات التفتيش

 تمثل ٢٠٠٦ في عام ١٨٠ إلى ٢٠٠٥في عام  ١٦٢إن زيادة عدد عمليات التفتيش المعنية من  ٢٧-٨

استمرارا لتزايدها في السنوات األخيرة، لكن المهم أنها ستـُستكمل بمواصلة الجهود لتحسين طرائق 

انتقاء المواقع التي يتعين تفتيشها بموجب المادة السادسة من االتفاقية لتهيئة قدر معقول من التطمين 

 .للدول األعضاء في هذا الصدد

 من أجل ٢٠٠٦ في الجدول التالي تفاصيل مقدَّر الموارد المدرجة في برنامج وميزانية عام وترد ٢٨-٨

 .، وذلك بحسب المرافق المعنيةمن االتفاقية عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة

  بحسب المرافق ،من االتفاقية تكاليف عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة  :٢٥الجدول 
مرافق المواد  

لكيميائية ا
المدرجة في 

 ١الجدول 

مرافق المواد 
الكيميائية 

المدرجة في 
 ٢الجدول 

مرافق المواد 
الكيميائية 

المدرجة في 
 ٣الجدول 

مرافق إنتاج 
المواد 

الكيميائية 
 األخرى

 المجموع

  :المفتشون
 عدد عمليات التفتيش

 
16 

 
46 

 
28 

 
90 

 
180 

عدد أيام المفتشين 
 معادلها من أيام المفتش[

 ]الواحد

 
 

269 

 
 

685 

 
 

492 

 
 

1 267 

 
 

2 713 

  المقاديرمتغيرةالتكاليف ال
 ):باألوروات(

     

 365 773 1 337 920 677 297 931 423 420 131  أبداله/السفرتكاليف 

 882 73 922 32 800 12 160 20 000 8 شحن المعداتتكاليف 

 361 405 761 186 000 64 600 138 000 16 خدمات الترجمةتكاليف 

 473 27 973 13 800 4 300 6 400 2 التسهيالتتكاليف سائر 

 081 280 2 993 153 1 277 379 991 588 820 157 )باألوروات(المجموع 
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ومتوسط عدد المفتشين لكل المفتشين لكل عملية تفتيش وقد أظهر التحليل أن متوسط عدد أيام  ٢٩-٨

ويعزى ذلك إلى . وات األخيرةناقية قد خـُفـِّضا في السعملية تفتيش بموجب المادة السادسة من االتف

المبادرات التي اتخذتها األمانة لترشيد استخدام الموارد المخصَّصة لهذه األنواع من عمليات 

التفتيش، دون اإلضرار بجودتها وفعاليتها، وذلك بزيادة عدد عمليات التفتيش المتعاقبة وتخفيض 

 .التفتيش الالحقةحجم األفرقة التي تجري عمليات 

  ٢٠٠٦ في عام االضطالع بهاع  أهم األنشطة المزَم–تفتيش لهيئة ا  :٢٦لجدول ا

 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشر تحقيقه الهدف
القيام في الوقت المناسب 
بتهيئة عدد آاف من أفرقة 
التفتيش المجهَّزة بالمعدات 
المناسبة والمتحلية بالمهارات 

مج الالزمة بغية تنفيذ برنا
التفتيش المتغيِّر الخاص 
بإجراء عمليات التفتيش 
بمقتضى المواد الرابعة 
والخامسة والسادسة من 

  .االتفاقية

نشر أفرقة التفتيش في : الِمحيانية
اآلجال الالزمة إلجراء عمليات 
التفتيش بموجب المادتين الرابعة 

  .والخامسة من االتفاقية

 جميع ما ٢٠٠٦سيجرى في عام 
يات التفتيش بموجب يلزم من عمل

المادتين الرابعة والخامسة من 
االتفاقية، وفقا لخطط التدمير التي 
تقدمها الدول األطراف الحائزة والتي 

ما يستتبع (ُيتفق عليها مع األمانة 
في عدد % ١٢زيادة نسبتها 

المناوبات التفتيشية في مرافق تدمير 
  ).األسلحة الكيميائية

جب مقدار عمليات التفتيش بمو  
إنجاز : المادة السادسة من االتفاقية

العدد المحدَّد من هذه العمليات 
  .بحسب اللزوم

 آل ما خـُطط ٢٠٠٦سيجرى في عام 
له من عمليات التفتيش بموجب المادة 

ما يمثل زيادة (السادسة من االتفاقية 
  %).١١نسبتها 

تـُقاس بمدى : جودة التفتيش  
 المحدَّدة االلتزام ببعض العناصر

ألساسية للتفتيش الجيد، مثل التقيد ا
باإلجراءات المتفق عليها، وتوفر 
المعدات الالزمة وعملها على 
النحو المناسب، وتقديم التقارير في 
الوقت المحدَّد، وغير ذلك من 

  .العوامل

ُيتوقع إجراء جميع عمليات التفتيش 
وفقا لإلجراءات النافذة وبدون أي 

  .حادث

لوقت االستعداد للقيام في ا
المناسب بتوفير عدد آاف من 

المجهَّزة أفرقة التفتيش 
بالمعدات المناسبة والمتحلية 

لتنفيذ بالمهارات الالزمة 
 مقتضيات االتفاقية فيما يخص

توفر أفرقة تفتيش مدرَّبة : التأهب
جاهزة إليفادها في الوقت المناسب 

وضع وإعمال وبحسب اللزوم؛ 
  .إجراءات وإرشادات عمل واقعية

  
تـُقاس بمدى : جودة التفتيش

 تدريب يعادل ٢٠٠٦سيوفـَّر في عام 
 يوم من أيام المفتش الواحد ١٠٠٠

أو على /و" التفتيش بالتحدي"على (
التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام 

  ).أسلحة آيميائية
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 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشر تحقيقه الهدف
" التفتيش بالتحدي"عمليات 

التفتيش المستعجل المجرى [
وعمليات ] بناء على تشكيك

التحقيق في حاالت االدعاء 
  .ةباستخدام أسلحة آيميائي

 المحدَّدة االلتزام بكافة العناصر
الالزمة للتحقيق الكامل، وبتوفر 
المعدات الالزمة وعملها على 

إنجاز التقرير النحو المناسب، و
النهائي في الوقت المناسب، وغير 

  .ذلك من العوامل
تقديم المساعدة تلبية للطلبات 

لمفتشين، التي تستلزم خبرة ا
سنوية متفق وفقا لخطة نصف 

عليها، بغية دعم برامج شعبة 
التحقق وشعبة التعاون الدولي 
والمساعدة وشعبة العالقات 

  .الخارجية

النسبة المئوية لعدد الطلبات الملّباة 
إلى عدد الطلبات المقـدَّمة المتوافقة 

  .مع الخطة المتفق عليها

 الدعم ٢٠٠٦سيوفـَّر في عام 
لفروع األخرى بما يعادل ا/للُشعب
  . يوم من أيام المفتش الواحد٤ ٥٠٠

عمل شعبة هيئة التفتيش 
بصورة ناجعة وعلى نحو 
فعال، بما في ذلك تحسين 
نجاعة عمليات التفتيش 

  .بالقياس إلى تكاليفها

متوسط عدد األيام التي يقضيها آل 
مفتش في عمليات التفتيش أو في 
ن مهام منتدب لها في شعبة التعاو

الدولي والمساعدة وشعبة العالقات 
  .الخارجية

بنفس العدد من المفتشين الذين 
، سيشهد ٢٠٠٥استـُخدموا في عام 

 زيادة في عدد المناوبات ٢٠٠٦عام 
التفتيشية في مرافق تدمير األسلحة 

 ١٧٠ إلى ١٥٢الكيميائية من 
وزيادة في عدد عمليات %) ١٢(

تفتيش مرافق الصناعة الكيميائية من 
  .١٨٠ إلى ١٦٢

  ٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 مليون أورو في عام ٠٫٢٧١(عمليات تفتيش تدمير األسلحة الكيميائية عدد زيادة : المبادرة

٢٠٠٦(  

 سيتعيَّن على المنظمة االستجابة لزيادة هامة في تدمير األسلحة الكيميائية من جانب ٢٠٠٦في عام  ٣٠-٨

   ٢٠٠٦وفي هذا السياق يهيأ في برنامج وميزانية عام . الدول األعضاء الحائزة لها

 إلى ١٥٢من (في عدد المناوبات التفتيشية في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية % ١٢لزيادة نسبتها 

١٧٠.( 

وإن هذه . وقد تم تأآيد أساس الخطط المعنية مع آل من الدول األعضاء الحائزة أسلحة آيميائية ٣١-٨

 تعزى إلى حد بعيد إلى بدء تشغيل مرافق تدمير في الواليات ٢٠٠٦الزيادة فيما يخص عام 

 .المتحدة األمريكية وفي االتحاد الروسي
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هيئة التفتيش في األمانة تدابير إلجراء عمليات شعبة وعلى الرغم من هذه الزيادة تنفـَّذ في إطار  ٣٢-٨

اد الكيميائية األخرى التفتيش اإلضافية هذه، وإجراء المزيد من عمليات تفتيش مرافق إنتاج المو

وال يمكن ذلك إال . ٢٠٠٥لضمان عدم االنتشار، بنفس العدد من المفتشين الذين استـُخدموا في عام 

في الواليات المتحدة األمريكية أفرقة الكيميائية إذا قامت بتفتيش جميع مواقع تدمير األسلحة 

 .٢٠٠٥ خالل عام مقلـَّصة الحجم آنتيجة لمشروع التحسين األمثل الذي نـُفـِّذ

 .٢٠٠٦ع إجراؤها في عام  بيان مفصَّل بعمليات تفتيش األسلحة الكيميائية المزَم١ويرد في الذيل  ٣٣-٨

وسيوفـِّر ترشيد استخدام الموارد المخصَّصة آلحاد أفرقة التفتيش مبالغ هامة مقابل التكاليف  ٣٤-٨

لكن األمر . فتيش اإلضافية هذهاإلضافية التي آانت المنظمة ستتكبدها لوال ذلك إلجراء عمليات الت

سيستتبع تكاليف إضافية صافية وستلزم بعض التعديالت للترتيبات الحالية على صعيد التجهيز 

 .هيئة التفتيش من تلبية هذه المتطلبات اإلضافيةشعبة بالموظفين لكي ُيكفل تمكـُّن 

وازن المناسب بين قيادة لى إعادة تنظيم عدة وظائف قائمة من الفئة الفنية لضمان التع وعالوة ٣٥-٨

أفرقة التفتيش، والخبرة في مجال الصحة والسالمة، ودعم التخطيط لعمليات التفتيش، ُادرجت في 

 لتوفير الدعم ٥– وظيفتان إضـافـيتان محـدَّدتا المدة من الرتبة خ ع٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 

ويبلغ األثر المالي لهذه . تفتيشعمليات اللنهوض بأود الزيادة الكبيرة التي شهدتها اإلداري ل

 . مليون أورو٠٫٠٥٩التغييرات على صعيد الوظائف، وبما فيها الوظيفتان الجديدتان، مبلغا مقداره 

وإن التكاليف اإلضافية لهذه المبادرة ستنجم إلى حد بعيد عن بنود ال تتعلق بالموظفين يستلزمها  ٣٦-٨

ومن عناصر .  الذين يتألف منهم آل فريقعدد عمليات التفتيش، بغض النظر عن عدد المفتشين

  وتكاليف خدمات الترجمة )  مليون أورو٠٫١٤٣(هذه التكاليف الجديدة تكاليف نقل معدات التفتيش 

وبعض التكاليف )  مليون أورو٠٫٠٥٠(وتكاليف تدريب المفتشين الجدد )  مليون أورو٠٫٤٠٦(

   في تكاليف سفر المفتشين ، ويقابلها انخفاض) مليون أورو٠٫٠٠٥(الضئيلة األخرى 

 ). مليون أورو٠٫٣٩٢ -(

آما إن هذا التهاود النسبي في آلفة الزيادة الكبيرة في أنشطة التفتيش يتوقف أيضا على القيام على  ٣٧-٨

نحو آامل بتنفيذ وتعزيز االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة المبيَّن في 

فبدون تنفيذ هذه المبادرة الموازية سترتفع . ت في إطار الميزانيةالمبادرة التالية من المبادرا

التكاليف التي تتحملها المنظمة لمواجهة هذه الزيادة في متطلبات التحقق من تدمير األسلحة 

 .الكيميائية ارتفاعا آبيرا
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 تنفيذ وتعزيز االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة: المبادرة

تخدام مفتشي المنظمة السابقين على أساس تعاقدي مصدرا يتسم بالمرونة وبنجاعة يوفر اس ٣٨-٨

فالمفتش الذي يستخدم في . التكاليف للمهارات الالزمة لمواجهة التغير في مقادير أنشطة التفتيش

من مجمل ما يكلـِّفه المفتش % ٦٠إطار هذا النظام يكلـِّف، مقابل نفس المستوى من األداء، زهاء 

 مفتشا في إطار عقود الخدمات الخاصة على مدى سنة ١٥فاالستعانة بـ. ظف بعقد محدَّد المدةالمو

 . مليون أورو٠٫٦تؤتي وفورات تقارب )  مفتشًا من الموظفين بعقد محدَّد المدة١٥بدال من (آاملة 

 على أساس التوسع في هذا النهج في توفير المفتشين ٢٠٠٦وقد أعد برنامج وميزانية عام  ٣٩-٨

 الزمين والحاجة إلى تهيئة مزيد من المرونة في توفيرهم في سياق إمكانية تبدل الموظفين بعقودال

ولوال هذه المبادرة في إطار الميزانية الستلزمت المبادرة اآلنفة الذآر، المتمثلة في .  المدةمحدَّدة

 .ضافية أآبر بكثير، موارد إ%١٢زيادة عدد عمليات تفتيش مرافق تدمير األسلحة الكيميائية بنسبة 

ويتطلب تحسين النظام الحالي لالستعانة بالمفتشين في إطار عقود الخدمات الخاصة ترتيبا تعاقديا  ٤٠-٨

من شكل ثان لمواجهة الوضع عندما يبلغ عبء العمل التفتيشي ذروته لفترة قصيرة وعندما يقوم 

 الثاني لتطبيق النظام وبهذا الشكل. نقص مؤقت في الموارد من المفتشين بسبب تبدل الموظفين

 المفتشين السابقين المتمرسين، المدرَّبين التدريب المناسب، آمفتشين احتياطيين سيتم تمييز عدد من

 المدة أو  محدَّدةسواء آانوا من الموظفين بعقود(ُيستحضرون في حالة حدوث نقص في المفتشين 

 ).من العاملين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة

 فإنه يضع نفسه في تصرف األمانة ياطي جاهزا لالستحضار عند اللزوم المفتش االحتفإذا آان ٤١-٨

الستخدامه في مهمة واحدة من مهام تفتيش مرافق تدمير األسلحة الكيميائية، بموجب عقد خاص 

 .بالمهمة المعنية تنتهي مدته بانتهائها

نة بالمفتشين في إطار عقود  وتحسين نظام االستعا تطبيقفلوال المبادرة المتمثلة في مواصلة ٤٢-٨

 لكانت تكاليف تلبية طلبات التفتيش المتزايدة التي تتحملها ٢٠٠٦الخدمات الخاصة في عام 

وعلى الرغم من أن تعزيز النظام . ٢٠٠٦المنظمة أآبر بكثير مما يرد في برنامج وميزانية عام 

ألن المراد (ل الحالي للمفتشين الحالي لسد المتطلبات القصيرة األجل سيتم في حدود مقادير التموي

 ، فإنه سوف يجنب المنظمة أيضًا) مؤقتًابه التمكين من شغل شواغر الوظائف المموَّلة شغًال

 . المدة لحاالت الطوارئ محدَّدةالتكاليف اإلضافية التي قد يتعيَّن تكبدها باستخدام مفتشين بعقود
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 زيادة تفتيش المواقع الصناعية: المبادرة

 بمقتضى االتفاقية بالتيقن من عدم انتشار إنتاج األسلحة الكيميائية في مواقع الصناعة إن القيام ٤٣-٨

الكيميائية وسائر مواقع اإلنتاج الكيميائي يمثل أولوية متزايدة لدى المنظمة، في حين يزيد عدد ما 

 .٤ ٥٠٠أعلنت عنه الدول األعضاء من مثل هذه المواقع حتى اآلن على 

 ١٦٢ات تفتيش هذه المواقع المجراة بمقتضى المادة السادسة من االتفاقية من وإن زيادة عدد عملي ٤٤-٨

 تشكل استمرارا ٢٠٠٦ عملية مدرجة في برنامج وميزانية عام ١٨٠ إلى ٢٠٠٥عملية في عام 

ومن المهم آذلك، في العمل من أجل الهدف األساسي المتمثل في . لتزايده في السنوات األخيرة

ار، أن المنظمة ستواصل سعيها إلى إقامة توازن دقيق بين زيادة عدد عمليات التيقن من عدم االنتش

تفتيش هذه المواقع وتحسين طرائق انتقاء المواقع التي يتعيَّن تفتيشها لالستمرار على طمأنة الدول 

 .األعضاء إلى حد معقول

 المبادرة ن تكاليفضموإن التكاليف اإلضافية المرتبطة بهذه المبادرة في إطار الميزانية تندرج  ٤٥-٨

حيث تـُستوعب (اآلنفة الذآر المتمثلة في زيادة عدد عمليات تفتيش تدمير األسلحة الكيميائية 

 ). العاملة المستخدمة في التفتيشة مجمل القوبتوّزعها علىالتكاليف 

 ترشيد عمليات التفتيش  :تدبير توفيري

لحة الكيميائية في الواليات المتحدة  فريق التفتيش العادي في مرافق تدمير األسحجمسيخفـَّض  ٤٦-٨

ويتزامن تحقيق هذا التخفيض مع ترآيب معدات . ٥ مفتشين إلى ٨ من ٢٠٠٦األمريكية في عام 

 .تسجيل ورصد محسَّنة

 تقريبا عدُد المفتشين الذين آانت األمانة لوالها ٤٠ويقدَّر أنه بهذه الممارسة وحدها يخفـَّض بمقدار  ٤٧-٨

 .نة آاملةستحتاج إليهم على مدى س

ومن جهة أخرى تـُتـَّبع عدة أساليب لتقليل ما تستلزمه عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من  ٤٨-٨

االتفاقية من موارد األمانة بتخفيض حجم أفرقة التفتيش وزيادة الممارسة المتمثلة في تحديد مواعيد 

 .عمليات التفتيش بحيث يتسنى لفريق تفتيش واحد أن يجريها تعاقبيا

 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

بالقياس إلى تقديراتها ، ٢٠٠٦إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  ٤٩-٨

منها (بمثابة مبادرات في إطار الميزانية  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥في عام 

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةتدابير
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ألخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين أما الفوارق ا ٥٠-٨

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، أو عن )٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام  (٢٠٠٦يخص عام 

ت إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في عمليا

 .شتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 بحسب وجوه ٢٠٠٦ المهيأ لها في ميزانية عام المصروفات - هيئة التفتيش  :٢٧الجدول 
  التمويل

األرقام 
الختامية 

 ٢٠٠٤لعام 

  
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

14 651 295 
 :تكاليف الموظفين

 109 740 15 %4,08- 109 740 15 002 409 16 المرتبات
 842 597 6 %5,88- 842 597 6 164 010 7 تكاليف الموظفين العامة 409 807 5

 885 59 %3,25 885 59 000 58 العمل اإلضافيتكاليف  802 63
 - %100,00- - 000 40 تكاليف الموظفين المؤقتين 194 20

 835 397 22 %4,76- 835 397 22 166 517 23 مجموع تكاليف الموظفين 700 542 20

2 823 125 
 :تكاليف السفر

 362 815 3 %7,79- 362 815 3 515 137 4 األسفار المتصلة بعمليات التفتيشتكاليف 

12 535 
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 848 14 %1,75 848 14 593 14 الرسمية

 211 830 3 %7,75- 211 830 3 108 152 4 مجموع تكاليف السفر 660 835 2

56 794 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 845 176 %41,86 845 176 663 124 التدريبتكاليف 

592 620 
الترجمة /الترجمة التحريريةتكاليف 
 744 020 1 %71,28 744 020 1 950 595 الشفوية

 214 891 %3,25 214 891 161 863 نيالمفتشتكاليف  - 
 802 088 2 %31,89 802 088 2 774 583 1 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 414 649

924 

 : العامةية التشغيلالنفقات
ألنشطة  اوسائرالضيافة تكاليف 

 035 2 %100< 035 2 000 1 المراسمية
 021 410 %57,95 021 410 583 259 اإلرسال والشحنتكاليف  407 217
 473 27 %22,10 473 27 500 22  العامةية التشغيلسائر النفقات 515 20

 528 439 %55,26 528 439 083 283   العامةية التشغيلالنفقاتمجموع  846 238

10 661 

معدات التفتيش وصيانتها تكاليف 
 :ية التشغيلها تكاليف-ولوازمها 

 175 10 %1,75 175 10 000 10 تكاليف اللوازم والمواد

10 661 
معدات التفتيش تكاليف مجموع 

 175 10 %1,75 175 10 000 10  تكاليفها التشغيلية- وصيانتها ولوازمها
 552 766 28 %2,64- 552 766 28 131 546 29 مجموع التكاليف الجارية 281 277 24

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -   - - رأس المال
 552 766 28 %2,64- 552 766 28 131 546 29 مجموع التكاليف 281 277 24
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  شعبة التعاون الدولي والمساعدة

  الهدف

يمياء لألغراض تعنى شعبة التعاون الدولي والمساعدة في المقام األول بأنشطة النهوض بتسخير الك ٥١-٨

السلمية، وبتدابير تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني من جانب الدول األعضاء، وبالقدرة على 

تنسيق وسائل المساعدة وإيصالها إلى الدولة العضو التي تـُستخدم ضدها أسلحة آيميائية أو تـُهدَّد 

 .باستخدامها ضدها

  ع إجراؤهاالمزَمأنشطة البرنامج مقادير 

 ستواصل الشعبة تنفيذ عدد من البرامج واألنشطة عمال على تحقيق أهدافها المتعلقة ٢٠٠٦ في عام ٥٢-٨

 .بالمساعدة والحماية، وبالتنمية االقتصادية والتكنولوجية، وبتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني

ية ففي مجال المساعدة والحماية ُيتوقع أن يكون العمل إلنشاء مصرف البيانات الخاصة بالحما ٥٣-٨

؛ وسيواَصل ٢٠٠٦قد اآتمل بنسبة النصف بحلول بداية سنة ) بموجب المادة العاشرة من االتفاقية(

 وسيجرى أيضا تحليٌل. طوال السنة تزويد مصرف البيانات بالمعلومات المتلقاة من الدول األعضاء

 .ودراسة للمعلومات التي ترد من الدول األعضاء عن برامجها الوطنية الخاصة بالحماية

 إجراءات عمل قياسية وإرشادات عمل من أجل تنمية قدرة المنظمة على تدبر التحرك دَُّعـُوست ٥٤-٨

االستجابي الدولي، مع تنظيم تمرينين إيضاحيين في مقر المنظمة الختبار سالمة اإلجراءات 

 .المعنية

 ٢٠٠٦في عام وفيما يتعلق بالتنمية االقتصادية والتكنولوجية من خالل التعاون الدولي، سيقدَّم  ٥٥-٨

 :الدعم للبرامج وحلقات التدارس وحلقات العمل التالية

 القدرات في تكوينبرنامج التدريب المشترك، الذي ُيرمى منه بصفة أساسية إلى تيسير   )أ(

المواد  صنعالمجاالت ذات الصلة بجوانب االتفاقية المتعلقة بالصناعة وبما في ذلك 

  ؛والسالمة فيما يخصهاالكيميائية 

لمؤتمرات، الذي ُيرمى منه بصفة أساسية إلى تيسير تبادل المعلومات العلمية ابرنامج دعم   )ب(

 ؛ لألغراض السلميةلكيمياءا بتسخيروالتقنية في المجاالت المتعلقة 

 القدرات وتبادل المعلومات العلمية والتقنية تنميةبرنامج دعم التدريب الداخلي، الذي ييسر   )ج(

  صلة باالتفاقية؛في المجاالت ذات ال
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برنامج دعم مشاريع البحوث، الذي ييسر أنشطة البحث في المجاالت المتعلقة بتطوير   )د(

  الكيمياء واستخدامها لألغراض غير المحظورة بموجب االتفاقية؛

برنامج مساعدة المختبرات، الذي ييسر تعزيز القدرات التقنية للمختبرات التي تقوم بتحليل   )هـ(

  ائية لألغراض السلمية المختلفة؛المواد الكيمي

  برنامج تبادل المعدات، الذي ييسر تبادل المعدات ذات الصلة باالتفاقية؛  )و(

برنامج تنمية المهارات في مجال التحليل الكيميائي، الذي ييسر تحسين القدرات التقنية   )ز(

  ؛المتعلقة بتحليل المواد الكيميائية وتعزيز الممارسات المختبرية الصالحة

حلقات العمل التقنية المشترآة التي تنظـَّم بالتعاون مع منظمات أخرى /حلقات التدارس  )ح(

 .بشأن مواضيع متصلة باالتفاقية

وعلى صعيد تنفيذ الدول األعضاء أحكام المادة السابعة من االتفاقية بصورة آاملة وعلى نحو  ٥٦-٨

 :لية المبادرات التا٢٠٠٦فعال، ُادرجت في برنامج وميزانية عام 

 المحدَّدة تقديم المساعدة الثنائية اإلطار إلى فرادى الهيئات الوطنية فيما يتعلق بمسائل التنفيذ  )أ(

بما في ذلك التدريب، واإلعالنات، وتحديد األنشطة الخاضعة لإلعالن، ومراقبة (الطابع 

  عن طريق مهمات الدعم الموقعي؛) الصادرات والواردات، ومرافقة أفرقة التفتيش

  تشجيع التفاعل فيما بين الهيئات الوطنية؛  )ب(

صة للعاملين في الهيئات الوطنية تنظيم حلقات عمل ودورات تدريب وتمارين متخصِّ  )ج(

  تتصل بتنمية قدرة هذه الهيئات وتوفير الدعم لسيرورة تنفيذ االتفاقية؛

هنية لشحذ الوعي تنظيم حلقات عمل تشارك فيها الهيئات الوطنية والصناعة والرابطات الم  )د(

  وتوفير الدعم فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية الفعال وتحسين صورة المنظمة؛

  .تنفيذ االتفاقيةللهيئات الوطنية من أجل  أدواتتهيئة   )هـ(
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 في عام ع االضطالع بهاالمزَم أهم األنشطة –شعبة التعاون الدولي والمساعدة   :٢٨الجدول 
٢٠٠٦  

  ٢٠٠٦لنواتج لعام أهم ا  مؤشرات تحقيقه  الهدف
المساعدة والحماية من 
األسلحة الكيميائية 
واستخدامها أو التهديد 
باستخدامها، وفقا 
ألحكام المادة العاشرة 

 .من االتفاقية

عدد ما يلبى من طلبات مشورة 
أو المساعدة، وعمل /الخبراء و

  .مصرف البيانات الخاصة بالحماية

أو /تلبية آل طلبات مشورة الخبراء و
آما سيواَصل ). منها% ١٠٠(ساعدة الم

 تزويد قاعدة البيانات ٢٠٠٦في 
  .بالمعلومات المتلقاة

أوجه تحسين قدرة المنظمة على تنسيق  
وسائل المساعدة وإيصالها وعلى 
إجراء التحقيق بصورة فورية واتخاذ 
  .التدابير المستعجلة استجابة لكل طلب

تنظيم تمرينين إيضاحيين على األقل في 
  .لمنظمةمقر ا

  
  

تنظيم اجتماَعي تقييم على األقل بشأن    
 ٢٠٠٥  عامالعبر المستقاة من تمرين

 المساعدة تقديمالمشترك على 
)Joint Assistance 2005( وتنظيم حلقة ،

 تمارين ٣عمل بشأن تنسيق المساعدة، و
 دورات دولية، وعملية ١٠إقليمية، و

واحدة من عمليات التحقيق في حاالت 
 ٥كيميائية، والسلحة األباستخدام االدعاء 

زيارات لتفقد وسائل المساعدة المتاحة 
  .على الصعيد الوطني

  
المشارآة في دورتين أو ثالث من 
دورات التدريب التي تنظمها المنظمات 

  .الدولية ذات الصلة
  

التفاوض بشأن ثالثة إلى خمسة من 
  .االتفاقات الثنائية وإبرامها

  
يق تنسيق وتقييم تحسيُن عملِ  وتأهِب فر

  .المساعدة
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  ٢٠٠٦لنواتج لعام أهم ا  مؤشرات تحقيقه  الهدف
النسبة المئوية للدول التي تقوم سنويا  

بتقديم معلومات عن برامجها الوطنية 
  .الخاصة بالحماية

  
عالمات التقدم على صعيد التنفيذ أو 
على صعيد تحسين مستويات الحماية 

  .في الدول التي تتلقى المساعدة

المزيد من الملفات اإللكترونية المنطوية 
  .لبيانات المتلقاة والمحفوظة منهجياعلى ا

  
  

التدريب نسقية خاصة بإعداد وحدات 
على الحماية، مع استهداف استكمالها في 

  .٢٠٠٧عام 
  

إجراء عشر زيارات تقييم لتحديد 
  .االحتياجات إلى الحماية

  
إجراء عشر دورات إلى خمس عشرة 
دورة بشأن الحماية ألغراض شحذ 

ستجابي الوعي وللقائمين بالتحرك اال
  .األول

  .استمرار المشاريع الطويلة األجل القائمة    
  

التنمية االقتصادية 
والتكنولوجية عن 
طريق التعاون الدولي 
في مجال األنشطة 
الكيميائية لألغراض 
غير المحظورة بموجب 
االتفاقية، وفقا ألحكام 
المادة الحادية عشرة 

 .منها

مدى وجودة ونتائج التعاون فيما يتعلق 
  .ستخدام الكيمياء لألغراض السلميةبا
  

  .معدَّل ونوعية االستجابة للطلبات

  ). مشارآا٢٤(برنامج التدريب المشترك 
  
  

ستة على األقل من المؤتمرات وحلقات 
  .العمل وحلقات التدارس واالجتماعات

  
 من دورات ٥تقديم الدعم لما ال يقل عن 

 من مشاريع ١٠التدريب الداخلي، و
ن من مشاريع مساعدة البحوث، واثني
 من عمليات تبادل ٥المختبرات، و

  .المعدات
  

دورة تنمية المهارات في مجال التحليل 
ودورة أخرى )  مشارآا٢٠(الكيميائي 

واحدة على األقل من دورات التدريب 
األآثر تقدما ألربعة مشارآين ُيختارون 
في المقام األول من العاملين في 

  .ها المنظمةمختبرات تسعى إلى أن تعيِِّن
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  ٢٠٠٦لنواتج لعام أهم ا  مؤشرات تحقيقه  الهدف
حلقة عمل مشترآة /حلقة تدارس تقنية    

واحدة على األقل تنظم مع منظمات 
  .أخرى

تنفيذ الدول األعضاء 
ألحكام المادة السابعة 
من االتفاقية بصورة 
  .آاملة وعلى نحو فعال

تقديم المساعدة للدول األطراف في 
 بلوغ واحدة من درجات التنفيذ الثالث

  :المحدَّدة

من مهمات الدعم الموقعي  مهمة ٢٠
  .للهيئات الوطنية

 طلبا من طلبات ٢٥ما ال يقل عن 
  .المساعدة

إنشاء الهيئات الوطنية وإعمالها على   
نحو فعال، واعتماد قانون مالئم لتنفيذ 

  االتفاقية على الصعيد الوطني؛
 
 
  

جعل تدابير التحقق بموجب االتفاقية 
تطال المواد الكيميائية والمرافق ذات 

  الصلة؛
  

تقديم إعالنات تؤآد أن األنشطة 
المنطوية على مواد آيميائية سامة أو 
على سالئف لها تجرى ألغراض غير 

  .محظورة

اجتماع للهيئات الوطنية يعقد بصورة 
 اجتماعات ٤، والمؤتمرمرتبطة بانعقاد 

في ( اجتماعات دون إقليمية ٣إقليمية، و
أمريكا الوسطى وآسيا الوسطى والشرق 

  .لتناول مسائل تنفيذ االتفاقية) سطاألو
  

عقد دورة واحدة من دورات التدريب 
المتقدم للعاملين في الهيئات الوطنية، 
وحلقة واحدة من حلقات العمل المعنية 
بنقل المواد الكيميائية المدرجة في 
الجداول، ودورتي تدريب إقليميتين 

جنوب شرق آسيا (للعاملين في الجمارك 
دريب للعاملين في ، ودورة ت)وغربها

الجمارك تنظم بصورة مشترآة مع 
  .برنامج األمم المتحدة للبيئة

  
 حلقات عمل للعاملين في ٥ما ال يقل عن 

الصناعة الكيميائية والجمارك على 
  .المستوى الوطني

  
تحيين مجموعة المعلومات الخاصة 

  .١بالهيئات الوطنية ذات الرقم 
الفعالة والنجاعة في 

  .عمل الشعبة
  .استدامة الفعالية والنجاعة  .العمل وتحسينه األمثلتكاليف جاعة ن

  ٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

 )٢٠٠٦ مليون أورو في ٠٫١٥٨(تعزيز دعم برامج التعاون الدولي : المبادرة

إن طلبات الدعم التي تقدمها الدول األعضاء في إطار شتى برامج التعاون الدولي تتخطى قدرة  ٥٧-٨

الرغم من أن عدد األحداث وسائر على ف. ة على تلبيتها من حيث الموارد المادية والبشريةاألمان
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 بدرجة آبيرة في السنوات البرامج ذات الصلة التي تنسقها األمانة أو تدعمها بصورة أخرى زاد

 . فإن عدد العاملين المخصَّصين للمهام المعنية ظل ثابتا نسبيااألخيرة

وعلى صعيد  من الفئة الفنية  إطار الميزانية للتحسين على صعيد الموظفينوتهيئ هذه المبادرة في ٥٨-٨

 .المضطلعين بتدبر المشاريع على نحو مرن من أجل دعم برامج التعاون الدولي الهامةالموظفين 

في فرع ) ٤-من الرتبة ف( المدة لموظف رئيسي يعنى بالتعاون الدولي  محدَّدةفستنشأ وظيفة جديدة ٥٩-٨

 يهيئ لوظيفة مساعد ٢٠٠٦آما إن برنامج وميزانية عام ).  مليون أورو٠٫١١٧(ي التعاون الدول

 ).أورومليون  ٠٫٠٤١(توخيا للمرونة معني بالمشاريع يعيَّن من يشغلها بصورة مؤقتة 

 مليون أورو في عام ٠٫٠٤١(تعزيز دعم أنشطة تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني : المبادرة

٢٠٠٦( 

آيز على تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها المتعلقة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد أفضت زيادة التر ٦٠-٨

الوطني، بما في ذلك اعتماد المنظمة خطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة 

 .من االتفاقية، إلى تزايد آبير في أنشطة المنظمة في هذا المجال

لميزانية إلى تعزيز تجهيز فرع دعم التنفيذ في الشعبة بالموظفين وتهدف هذه المبادرة في إطار ا ٦١-٨

  بالتهيئة لوظيفة مساعد معني بالمشاريع يعيَّن من يشغلها بصورة مؤقتة توخيا للمرونة وذلك 

 ). مليون أورو٠٫٠٤١(

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫١١٧(تعزيز دعم أنشطة المساعدة : المبادرة

أو الحماية في حالة استخدام / والدول األعضاء على تقديم المساعدة ويمثل بناء قدرات المنظمة ٦٢-٨

  بإجراء تمرين٢٠٠٥األسلحة الكيميائية شاغال رئيسيا للمنظمة تم التأآيد عليه من جديد في عام 

 ).Joint Assistance 2005( المساعدة تقديم المشترك على ٢٠٠٥ عام

مية المهارات وتبادل الخبرات فيما بين الدول  اجتماعا آل سنة لتن٣٠وإلى جانب تنظيم زهاء  ٦٣-٨

تقضي بها االتفاقية التي مرآزية البيانات الاألعضاء، تواصل األمانة جهودها إلنشاء قاعدة 

 .إليضاح وسائل تحسين الحماية من األسلحة الكيميائية للدول األعضاء

 بعقد ٤-ماية من الرتبة فوتهيئ هذه المبادرة في إطار الميزانية لتعيين موظف رئيسي معني بالح ٦٤-٨

 وقد آانت هذه الوظيفة موجودة في وقت .محدَّد المدة للنهوض بخبرة المنظمة في هذه المجاالت

 .سابق من تاريخ األمانة
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  ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

بالقياس إلى تقديراتها ، ٢٠٠٦إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  ٦٥-٨

منها (بمثابة مبادرات في إطار الميزانية  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥ي عام ف

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةتدابير

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٦٦-٨

 بصفة مؤقتة، المبيَّّنة في الجزء الثاني من بما في ذلك تسوية وضع الوظائف المشغولة(الحاليين 

، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة )٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 

ن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية على النحو المبيَّ (٢٠٠٦ يخص عام األسعار المتوقـَّعة فيما

يمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود ، أو عن عمليات إعادة تخصيص عد)٢٠٠٦عام 

 .الموارد المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 ٢٠٠٦انية عام  المصروفات المهيأ لها في ميز-شعبة التعاون الدولي والمساعدة   :٢٩الجدول 
  بحسب وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

  
 وجوه التمويل

ميزانية 
٢٠٠٥عام 

ميزانية 
٢٠٠٦عام 

نسبته (الفرق 
 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

988 056 
 :تكاليف الموظفين

 686 323 1 %13,48 686 323 1 436 166 1  المرتبات
 891 554 %15,87 891 554 908 478  تكاليف الموظفين العامة 167 382

 195 6 %3,25 195 6 000 6  اإلضافيالعملتكاليف  156 6
 - %100,00- - 000 65 نيالخبراء االستشاريتكاليف  - 

 744 123 %6,25- 744 123 000 132 تكاليف الموظفين المؤقتين 710 118
 515 008 2 %8,67 515 008 2 344 848 1 مجموع تكاليف الموظفين 089 495 1

15 331 

  :تكاليف السفر
لمتصلة األسفار اتكاليف 

 637 35 %1,75 637 35 024 35  باالجتماعات الرسمية
 637 35 %1,75 637 35 024 35  مجموع تكاليف السفر 331 15

89 856 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 750 101 %1,75 750 101 000 100  التدريبتكاليف 

40 937 
الترجمة /الترجمة التحريريةتكاليف 
 560 32 %1,75 560 32 000 32  الشفوية

 310 134 %1,75 310 134 000 132  لخدمات التعاقديةتكاليف امجموع  793 130

806 764 

تكاليف حلقات العمل وحلقات 
  :التدارس واالجتماعات

 507 868 %4,20 507 868 500 833 دعم الهيئات الوطنيةتكاليف 
 642 834 %4,20 642 834 000 801  القدراتتكاليف تكوين 103 825
 384 679 %4,20 384 679 000 652  القدرة على الحمايةتكاليف تنمية  076 832
 875 457 %1,75 875 457 000 450 برنامج التدريب المشتركتكاليف  639 412
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األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

  
 وجوه التمويل

ميزانية 
٢٠٠٥عام 

ميزانية 
٢٠٠٦عام 

نسبته (الفرق 
 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

2 876 582 
مجموع تكاليف حلقات العمل 
 408 840 2 %3,80 408 840 2 500 736 2  وحلقات التدارس واالجتماعات

495 

  :العامة ية التشغيلالنفقات
 األنشطة وسائرالضيافة تكاليف 

 018 1 %1,75 018 1 000 1  المراسمية
 018 1 %1,75 018 1 000 1   العامةية التشغيلالنفقاتمجموع  495

 888 019 5 %5,62 888 019 5 868 752 4  مجموع التكاليف الجارية 290 518 4

-  

 هماتكاليف -تكاليف األثاث والعتاد
  :أس المالالمندرجة في عداد ر

 578 33 %1,75 578 33 000 33  نيالعتاد والبرامج الحاسوبيتكاليف 
 523 88 %1,75 523 88 000 87 األثاث والعتادسائر تكاليف   -

- 

 -تكاليف األثاث والعتاد مجموع 
 المندرجة في عداد رأس هاتكاليف
 100 122 %1,75 100 122 000 120 المال

- 
ي مجموع التكاليف المندرجة ف

 100 122 %1,75 100 122 000 120  عداد رأس المال
 988 141 5 %5,52 988 141 5 868 872 4 مجموع التكاليف 290 518 4
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  أمانة هيئتي توجيه المنظمة

 الهدف

تعنى أمانة هيئتي توجيه المنظمة بتيسير االجتماعات والمشاورات األوسع نطاقا بين الدول  ٦٧-٨

توفير ما في ذلك ترجمة الوثائق الرسمية وتنسيق إعدادها وبواألعضاء ومع أمانة المنظمة، 

 .الترجمة الشفوية لالجتماعات

 ع إجراؤهاالمزَمأنشطة البرنامج مقادير 

 السياق اوفي هذ. ال تتفاوت مقادير أنشطة أمانة هيئتي توجيه المنظمة من سنة إلى أخرى إال طفيفًا ٦٨-٨

والرسمي لهيئتي توجيه المنظمة، وثانويا على تترآز األنشطة رئيسيا على توفير الدعم التقني 

توفير الدعم للمنظمة جمعاء في مجال اللغات واستنساخ الوثائق والمساندة في قاعة االجتماع إبان 

 .الجلسات والدورات، وذلك بحسب الحالة وبحسب الموارد المتوفرة

يئتي توجيه المنظمة وفيما يتعلق بجميع االجتماعات التي تعقد خالل السنة، ستواصل أمانة ه ٦٩-٨

 وتهيئة أماآن االجتماع، واالتصال وتنظيم وترتيبالتيسير والمساندة في إعداد جداول األعمال، 

إعداد جميع الوثائق ذات الصلة، وتوفير الدعم الكافي على صعيد الترجمة الشفوية والترجمة 

لمجلس، وأربعة  أربع دورات ل٢٠٠٦ع عقدها في عام  ومن االجتماعات المزَم. التحريرية

اجتماعات له، ودورة عادية واحدة للمؤتمر، ودورة واحدة لكل من المجلس االستشاري العلمي 

 .ولجنة السرية

 وتوزيعهاوستواصل أمانة هيئتي توجيه المنظمة التكفل بتحرير الوثائق بصورة مالئمة وترجمتها  ٧٠-٨

ع اللغات الرسمية للمنظمة لألحداث ، وبتوفير خدمات الترجمة الشفوية إلى جمي المحدَّدةفي اآلجال

 .التي تنظم في المقر أو خارجه

  ٢٠٠٦ في عام االضطالع بهاع  أهم األنشطة المزَم- أمانة هيئتي توجيه المنظمة  :٣٠الجدول 

  ٢٠٠٦ لعام أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف
تيسير عقد هيئتي توجيه 

 هماالمنظمة اجتماعات
  .على نحو فعال

الجتماعات في مواعيدها، بدء أعمال ا
وإعداد جداول أعمالها، دون حدوث 
 .أي تقصير ذي شأن في تدابير دعمها

  
  

استقصاء رضا المنتفعين بالخدمات 
من حيث مدى مالءمة أماآن 

لمجلس، وأربعة اجتماعات له، أربع دورات ل
ودورة عادية واحدة للمؤتمر، ودورة واحدة 
لكل من المجلس االستشاري العلمي ولجنة 

  .السّرية
  

استدامة المستويات العالية الحالية فيما يخص 
إعداد جداول األعمال، والتنسيق واإلعداد فيما 
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  ٢٠٠٦ لعام أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف
االجتماعات، وتوزيع الوثائق في 
الوقت المناسب، وتوفير خدمات 
اللغات وخدمات دعم المؤتمرات على 

  .نحو فعال

يتعلق بأماآن االجتماع، والدعم في مجال 
الترجمة التحريرية، الترجمة الشفوية و

قبل االجتماع أو الدورة بستة (وتجهيز الوثائق 
أسابيع على األقل فيما يتعلق بالوثائق بشأن 
األهداف الرئيسية للمنظمة، مع التكفل بتقديم 
تقارير محيَّنة عن تنفيذ قرارات هيئتي توجيه 

 ).المنظمة
مساعدة الوفود على 

  .عقباتالعمل معا دون 
 .لى نحو ُمرضتقديم الخدمات ع

  
 .عدد الشكاوى واإلطراءات الفردية

  .نتائج إيجابية الستقصاء رضا المندوبين
  

  .انعدام الشكاوى؛ وآثرة اإلطراءات

 اتآل وحدإرشاد 
األمانة فيما يتعلق 

مل مع هيئتي اعتبال
نظمة، وتقديم توجيه الم

الدعم إليها في مجال 
  .اللغات وتجهيز الوثائق

  .قت المناسبتوزيع الوثائق في الو
  

مدى جودة الخدمات المقدَّمة لألمانة 
في مجال التحرير والترجمة 

  .التحريرية والترجمة الشفوية
  
  
  
  

  .عدد األخطاء اإلجرائية

 .لذلك المحدَّدة توزيع الوثائق في المواعيد
  

االمتياز على صعيد الدعم في مجال الترجمة 
بما في ذلك ترجمة الوثائق من (التحريرية 

ة الرسمية، وتقارير التفتيش النهائية، السلسل
وسائر الوثائق التي تـُطلب ترجمتها بحسب 

وعلى صعيد خدمات التحرير ) الحالة
 .والترجمة الشفوية

  
 .قلة األخطاء اإلجرائية

التكفل بتقديم خدمات 
  .استنساخ سريع

مدة توقف آالت االستنساخ عن العمل 
  .ألسباب طارئة

ستنساخ عن انخفاض مدة توقف آالت اال
 .العمل ألسباب طارئة إلى الحد األدنى

الفعالية والنجاعة في 
  .الشعبةعمل 

 .استدامة الفعالية والنجاعة .األمثلوتحسينه نجاعة تكاليف العمل 

  ٢٠٠٦المبادرات في إطار ميزانية عام 

أورو  مليون ٠٫١٠٠وفورات مقدارها (تخفيض تكاليف استئجار المعدات : اترو وف تحقيقتدابير

 )٢٠٠٦عام في 

 ويقدَّر أن تكاليف استئجار المعدات الالزمة لدعم ٢٠٠٦ُبحثت التجربة السابقة والتوقعات لسنة  ٧١-٨

 مليون أورو بالقياس إلى مقدَّرها ٠٫١٠٠ بمقدار تخفـَّضاجتماعات هيئتي توجيه المنظمة يمكن أن 

 .في الميزانية السابقة
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 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

آافة الفوارق المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين الحاليين، أو عن تنجم  ٧٢-٨

 ٢٠٠٦تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام 

عادة ، أو عن عمليات إ)٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام (

تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في شتى وحدات 

 .المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 ٢٠٠٦ المهيأ لها في ميزانية عام  المصروفات-أمانة هيئتي توجيه المنظمة   :٣١الجدول 
  بحسب وجوه التمويل

األرقام 
ة لعام الختامي

٢٠٠٤  

 
 التمويلوجوه 

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

 الفرق
 نسبته(

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

2 231 534 
  :تكاليف الموظفين

 569 475 2 %0,65- 569 475 2 808 491 2  المرتبات
 614 872 %1,38- 614 872 857 884 تكاليف الموظفين العامة 965 798

 910 28 %3,25 910 28 000 28 العمل اإلضافيكاليف ت 026 8
 977 148 %14,87- 977 148 000 175 نين المؤقتيالموظفتكاليف  953 72

 069 526 3 %1,50- 069 526 3 665 579 3 مجموع تكاليف الموظفين 478 111 3

59 281 

 :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 830 7 %90,53- 830 7 695 82  الرسمية

 830 7 %90,53- 830 7 695 82 مجموع تكاليف السفر 281 59

295 431 

  :تكاليف الخدمات التعاقدية
الترجمة /الترجمة التحريريةتكاليف 
 248 363 %1,75 248 363 000 357  الشفوية

 248 363 %1,75 248 363 000 357 الخدمات التعاقديةتكاليف مجموع  431 295

220 000 
  : العامةية التشغيلالنفقات

 637 226 %2,25 637 226 650 221  إيجار المباني
 050 468 %16,42- 050 468 000 560 إيجار المعدات 698 461

709 
 األنشطة وسائرالضيافة تكاليف 

 018 1 %1,75 018 1 000 1 المراسمية
 705 695 %11,11- 705 695 650 782   العامةية التشغيلالنفقاتمجموع  407 682

 851 592 4 %4,36- 851 592 4 010 802 4 مجموع التكاليف الجارية 597 148 4

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -  - - رأس المال
 851 592 4 %4,36- 851 592 4 010 802 4 التكاليفمجموع  597 148 4
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  شعبة العالقات الخارجية

  الهدف

إلى تعزيز دعم المنظمة والتعاون معها لتطبيق االتفاقية ولزيادة تهدف شعبة العالقات الخارجية  ٧٣-٨

 .مستوى المشارآة الدولية في أنشطة المنظمة واألحداث التي تنظمها

 مقادير أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤها

توجيه جهود األمانة الرامية إلى استدامة وزيادة  ٢٠٠٦في ستواصل شعبة العالقات الخارجية  ٧٤-٨

وهذا يشمل تشجيع .  الدول في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتحقيق عالمية االتفاقيةدرجة مشارآة

الدول األعضاء على تقديم مساهمات مالية والمضي في استكشاف مجاالت للتعاون مع هذه الدول 

 .ومع المنظمات الدولية األخرى

  طراف في ، فأصبح عدد الدول غير األ١٧٤وقد زاد عدد الدول األعضاء في المنظمة إلى  ٧٥-٨

 إلى ٢٠٠٦ويرمى إلى زيادة عدد الدول األطراف في االتفاقية بحلول آخر عام . ٢٠االتفاقية 

١٨٠. 

  من المشارآة،١بلغ على األقل الدرجة  غير األطراف في االتفاقية  الدولأآثر من نصفوإن  ٧٦-٨

. التي تنظمهاباعتبارها تتمثل في طلب المعلومات من المنظمة والمشارآة في األحداث المحدَّدة 

باعتبارها تتمثل في طلب المساعدة من المنظمة  المحدَّدة ،٢ هذه الدول أيضا الدرجة بعضوبلغ 

 إلى ٢٠٠٦وُيرمى إلى التوصل بحلول نهاية عام . أو النظر الجدي في االنضمام إلى االتفاقية/و

المشارآة، وجعل  من ١من الدول غير األطراف في االتفاقية تبلغ على األقل الدرجة % ٧٥جعل 

 من المشارآة تحقق التقدم المتمثل في ٢ما ال يقل عن خمس دول أخرى منها لّما تبلغ الدرجة 

وُيفترض في تحديد هذه المرامي أن خطة العمل الخاصة بتحقيق عالمية االتفاقية ستلقى . بلوغها

 األطراف في مساندة قوية من جانب الدول األعضاء، التي ستؤدي دورا في إقناع الدول غير

وُيعتبر من غير الواقعي توقع تحقيق تقدم أسرع على هذا الصعيد، ألن . االتفاقية بمزايا العضوية

ولذا سيغدو أصعَب فأصعَب جعُل آخر البلدان . الدول األآثر حماسا قد انضمت بالفعل إلى المنظمة

 .الباقية خارج إطار المنظمة تنضم إليها

، باإلضافة إلى المباحثات الثنائية مع الدول غير ٢٠٠٦ية في عام وُيزَمع تنفيذ األنشطة التال ٧٧-٨

 :األطراف في االتفاقية واألنشطة المجراة بصورة مشترآة مع منظمات إقليمية

  تنظيم حلقتـَي عمل على األقل تستهدفان الدول غير األطراف في االتفاقية؛  )أ(
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 المساعدة للدول غير األطراف في تكثيف الجهود الثنائية اإلطار، وبما في ذلك زيارات  )ب(

 .االتفاقية التي ُيرى أنها أآثر مساندة لهذه الجهود

إلى استدامة صيت المنظمة وصورتها  ستسعى شعبة العالقات الخارجية أيضا ٢٠٠٦وفي عام  ٧٨-٨

اإليجابيين على الصعيد الدولي، وبما في ذلك تمثيل المنظمة على نحو مالئم في األحداث ذات 

 .تنظمها جهات أخرى وفي األحداث التي تنظمها المنظمةالصلة التي 

  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  – شعبة العالقات الخارجية  :٣٢الجدول 

 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام   مؤشرات تحقيقه  الهدف
تعزيز االنضمام العالمي 

  .النطاق إلى االتفاقية
 .عدد الدول األعضاء

  
دول غير األطراف النسبة المئوية لل

 :التي أبدت اهتماما بـ
طلب المعلومات والسعي إلى ) أ(

 المشارآة؛
  
أو النظر /طلب المساعدة و) ب(

نظرة جدية في االنضمام إلى 
 .االتفاقية

 دولة عضوا بحلول نهاية ١٨٠
  .السنة

  
من الدول غير % ٧٥قيام 

األطراف بطلب معلومات بحلول 
  .نهاية السنة

ول أخرى  د٥يتوقع أن تكون 
بحلول نهاية السنة قد طلبت 

أو تنظر نظرة جدية /المساعدة و
  .في االنضمام إلى االتفاقية

تعزيز دعم الدول األعضاء 
، والعمل للمنظمة وتعاونها معها

بمثابة متراَبـط لجميع الدول 
والمنظمات الدولية والمنظمات 

  . ذات الصلةالحكوميةغير 

درجة مشارآة الدول األعضاء في 
  .شطة المنظمةأن
  
  
  

عدد االتفاقات الثنائية المعقودة مع 
  .المنظمات الدولية األخرى

  
عدد األحداث التي تـُنظم بصورة 

  .مشترآة مع منظمات دولية أخرى

 أحداث تتعلق بعالمية االتفاقية ٤
حلقات تدارس وحلقات عمل (

واجتماعات، إقليمية ودون 
  ).إقليمية

  
 ثماني مهمات للمساعدة الثنائية
  .اإلطار وبما فيها التدريب الوطني

  
استدامة وتعزيز التعاون في العمل 
مع االتحاد األوروبي واالتحاد 
األفريقي وغيرهما من المنظمات 

  .الدولية واإلقليمية
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 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام   مؤشرات تحقيقه  الهدف
استدامة صيت المنظمة 
وصورتها اإليجابيين، وبما في 
ذلك تمثيل المنظمة على نحو 
مالئم في األحداث ذات الصلة 

ها جهات أخرى وفي التي تنظم
  .األحداث التي تنظمها المنظمة

الطلب على المعلومات العامة 
عدد الزوار، (لمنظمة خاصة بالا

وطلب المنشورات، واالستعالم، 
والدعوة إلى المشارآة في األحداث 

  ).العامة، الخ
  
  

تزايد عدد اإلشارات اإليجابية إلى 
المنظمة واالتفاقية في وسائل اإلعالم 

ظمات غير الحكومية ذات ولدى المن
  .الصلة

تعزيز الصالت بالمنظمات غير 
الحكومية ومعاهد البحوث 

  .والجامعات ذات الصلة

تزايد عدد طلبات المعلومات من 
المنظمة وعدد زوار موقعها على 
شبكة اإلنترنيت وعدد اإلشارات 
اإليجابية إليها أو إلى االتفاقية في 
وسائل اإلعالم ولدى المنظمات 

لحكومية، وتحسُّن التوزع غير ا
  .الجغرافي لكل ذلك

مجموعة آاملة ستدامة توفير ا
للمنظمة على  التسهيالتمن 

في دعم الالمراسم وصعيد 
  .أشيراتالتاستصدار 

المالحظات المبداة بشأن تنظيم المهام 
 .المراسمية

  
توفير الوثائق والتأشيرات لجميع 

 .األسفار الرسمية

لى نحو الترتيب لجميع األحداث ع
  .مناسب دون وجود أي شكاوى

  
توافر جميع الوثائق في الوقت 

  .المناسب
عمل الفعالية والنجاعة في 

  .الشعبة
 العمل وتحسينه نجاعة تكاليف

  .مثلاأل
  .استدامة الفعالية والنجاعة

  ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

بما  (يرات تكاليف الموظفين الحاليين،تنجم آافة الفوارق المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقد ٧٩-٨

في ذلك تسوية وضع الوظائف المشغولة بصفة مؤقتة، المبيَّّنة في الجزء الثاني من برنامج 

أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار ، )٢٠٠٦وميزانية عام 

لجزء الثاني من برنامج وميزانية عام على النحو المبيَّن في ا (٢٠٠٦المتوقـَّعة فيما يخص عام 

، أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود )٢٠٠٦

 .الموارد المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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 بحسب ٢٠٠٦ في ميزانية عام  المصروفات المهيأ لها–شعبة العالقات الخارجية   :٣٣الجدول 
 وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 التمويلوجوه 

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

925 789 
  :تكاليف الموظفين

 788 132 1 %0,36 788 132 1 754 128 1  المرتبات
 403 427 %0,04- 403 427 588 427 ظفين العامةتكاليف المو 504 348

 163 5 %3,25 163 5 000 5 العمل اإلضافيتكاليف  064 7
 - %100,00- - 000 85 نيالخبراء االستشاريتكاليف  844 86
 - %100,00- - 000 85 تكاليف الموظفين المؤقتين 721 46

 353 565 1 %9,59- 353 565 1 342 731 1 مجموع تكاليف الموظفين 922 414 1

46 795 

 :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 395 59 %1,75 395 59 373 58  الرسمية

 544 2 %1,75 544 2 500 2 تكاليف السفرسائر  243 12
 938 61 %1,75 938 61 873 60 مجموع تكاليف السفر 038 59

70 328 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 278 74 %1,75 278 74 000 73  تعاقديةالئر الخدمات تكاليف سا
 278 74 %1,75 278 74 000 73 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 328 70

73 381 

حلقات العمل وحلقات التدارس تكاليف 
  :واالجتماعات
عمل وحلقات الحلقات سائر تكاليف 

 150 78 %4,20 150 78 000 75  جتماعاتاالتدارس وال

73 381 
جموع تكاليف حلقات العمل وحلقات م

 150 78 %4,20 150 78 000 75 التدارس واالجتماعات

41 646 

  : العامةية التشغيلالنفقات
وسائر األنشطة الضيافة تكاليف 

 963 55 %1,75 963 55 000 55  المراسمية
 963 55 %1,75 963 55 000 55  العامةية التشغيلالنفقاتمجموع  646 41

 681 835 1 %8,00- 681 835 1 215 995 1 جموع التكاليف الجاريةم 315 659 1

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -   - - رأس المال
 681 835 1 %8,00- 681 835 1 215 995 1 مجموع التكاليف 315 659 1
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  ديوان المدير العام

 الهدف

اف التي تتوخاها منها بما فيه تحقيقها األهدالمدير العام المسؤولية عن مجمل أداء األمانة، ويتولى  ٨٠-٨

أهداف البرنامج وأنشطة األمانة التي يرتكز عليها تحقيقها، المبيَّنة في شتى أجزاء برنامج (المنظمة 

 ).٢٠٠٦وميزانية عام 

 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

أو عن ، ف الموظفين الحاليينتنجم آافة الفوارق المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقديرات تكالي ٨١-٨

 ٢٠٠٦تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام 

، أو عن عمليات إعادة )٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام (

 المتوفرة في شتى وحدات تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد

 .المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة

 بحسب وجوه ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –ديوان المدير العام   :٣٤الجدول 
 التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 ويلوجوه التم

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (
 )مئويةال

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

356 790 
  :تكاليف الموظفين

 135 388 %1,48 135 388 483 382  المرتبات
 088 167 %0,68 088 167 958 165 تكاليف الموظفين العامة 344 157

 975 30 %3,25 975 30 000 30  العمل اإلضافيتكاليف  406 20
 000 100 %0,00 000 100 000 100  نيالخبراء االستشاريتكاليف  937 320

 823 50 %27,06 823 50 000 40  تكاليف الموظفين المؤقتين 294 58
 813 25 %3,25 813 25 000 25 تكاليف الموظفينسائر  -

 834 762 %2,61 834 762 441 743 مجموع تكاليف الموظفين 771 913

184 091 

  :تكاليف السفر
ات األسفار المتصلة باالجتماعتكاليف 
 436 153 %1,75 436 153 797 150  الرسمية

 436 153 %1,75 436 153 797 150 مجموع تكاليف السفر 091 184

50 999 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 687 53 %1,75 687 53 764 52  التعاقديةتكاليف سائر الخدمات 
 687 53 %1,75 687 53 764 52 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 999 50

14 894 

  : العامةية التشغيلالنفقات
وسائر األنشطة الضيافة تكاليف 

 789 16 %1,75 789 16 500 16  المراسمية
 789 16 %1,75 789 16 500 16  العامةية التشغيلالنفقاتمجموع  894 14

 746 986 %2,41 746 986 502 963 مجموع التكاليف الجارية 755 163 1

- 
 في عداد مجموع التكاليف المندرجة

 -   - - رأس المال
 746 986 %2,41 746 986 502 963 مجموع التكاليف 755 163 1
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  مكتب نائب المدير العام

  الهدف

يقوم مكتب نائب المدير العام بمساندة المدير العام في توليه المسؤولية عن مجمل أداء األمانة، وبما  ٨٢-٨

هداف البرنامج وأنشطة األمانة التي يرتكز عليها أ(فيه تحقيقها األهداف التي تتوخاها منها المنظمة 

  ).٢٠٠٦تحقيقها، المبيَّنة في شتى أجزاء برنامج وميزانية عام 

ويضطلع نائب المدير العام بمسؤولية خاصة عن تحسين فعالية االشتغال والعمل الجماعي في شتى  ٨٣-٨

 من االتفاقية؛ وعن المساعدة وحدات األمانة؛ وعن تحسين سير العمل في األمانة وفقا للمادة الثامنة

 .في تنفيذ المهام على صعيد تدبر التغيير التنظيمي الالزم

 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

أو عن  تنجم آافة الفوارق المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين الحاليين، ٨٤-٨

 ٢٠٠٦ة األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زياد

، أو عن عمليات إعادة )٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام (

تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في شتى وحدات 

 .لمنظمةالمنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة ا

 بحسب ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب نائب المدير العام   :٣٥الجدول 
 وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 التمويلوجوه 

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

386 298 
  :تكاليف الموظفين

 519 431 %3,88- 519 431 925 448  لمرتباتا
 787 130 %6,31- 787 130 597 139  تكاليف الموظفين العامة 428 120

 163 5 %3,25 163 5 000 5 العمل اإلضافيتكاليف  847 2
 468 567 %4,39- 468 567 522 593 مجموع تكاليف الموظفين 573 509

18 172 

  :تكاليف السفر
تصلة باالجتماعات األسفار المتكاليف 
 503 54 %100,00< 503 54 566 15  الرسمية

 503 54 %100,00< 503 54 566 15 مجموع تكاليف السفر 172 18
 972 621 %2,12 972 621 088 609 مجموع التكاليف الجارية 745 527
 972 621 %2,12 972 621 088 609 مجموع التكاليف 745 527
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  مكتب اإلشراف الداخلي

  الهدف

العام يتولى مكتب اإلشراف الداخلي المسؤولية عن توفير ما يجعل الدوَل األعضاء والمديَر  ٨٥-٨

أن الضوابط المالية وضوابط السرية وضوابط األمن سليمة وملتزم بها مطمئنين بدرجة معقولة إلى 

 .وفعالة

 أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤهامقادير 

ة الدرجة العالية من الجودة التي تتميز بها التوصيات سيسعى مكتب اإلشراف الداخلي إلى استدام ٨٦-٨

الصادرة عنه إثر عمليات التدقيق والمراجعة التي يجريها دعما لإلدارة في تبيُّن فرص تحسين 

وسيتسم تحقيق االستقرار على صعيد التجهيز . تنفيذ البرامج واألنشطة وتحسين مردود تكاليفها

، بأهمية حاسمة في تحقيق ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤دَّل في عام بالموظفين، إثر تبدلهم العالي المع

 .النتائج

 : بما يلي٢٠٠٦لعام  المحدَّدة وفي هذا الصدد تتعلق األولويات الرئيسية ٨٧-٨

  المشاريع؛/التأآيد على أهمية تقييم البرامج  )أ(

توفير مزيد من التدريب للعاملين في مكتب اإلشراف الداخلي من أجل تنمية خبرتهم   )ب(

  .نيةالمه

فقد حظي هذا النظام . وفيما يتعلق بتدبر الجودة، تطبِّق المنظمة نظاما مقبوال على الصعيد الدولي ٨٨-٨

اعتـُمد فيما يخص أنشطة معيَّنة من أنشطة ( ألول مرة باعتماد محدود النطاق ٢٠٠١في سنة 

قة الدول وآان العتماده نتائج إيجابية في تعزيز ث). مختبر المنظمة ومكتب اإلشراف الداخلي

األعضاء، المهتمة بضرورة المراس المهني في تناول وتنظيم قاعدة بيانات تحاليل المنظمة، ونسق 

القياس الطيفي /غرافي الغازياختبار آفاءة المختبرات، ومعدات التفتيش العاملة بالفصل الكروماتـُ

 : سيستهدف مكتب اإلشراف الداخلي ما يلي٢٠٠٦وفي عام . الكتلي

 التكفل بُحسن تدبير آٍل من نظام تدبر الجودة الذي حظي باالعتماد واألنشطة مواصلة  )أ(

  المعتمدة؛

 الجودة التي ُانشئت في فرع اإلعالنات وفي مكتب تدبرالمساعدة في تطوير وتنجيز نظم   )ب(

 .السرية واألمن
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  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –مكتب اإلشراف الداخلي   :٣٦الجدول 

 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشرات تحقيقه  الهدف
توفير ما يضمن إلى حد معقول 

  :والمدير العامللدول األعضاء 
 والسيروراتالضوابط سالمة   )أ(

المعمول بها في المجال 
المالي ومجال السرية 

  ؛واألمن
والفعالية في تدبر النجاعة  )ب(

نهوج المنظمة وبرامجها، 
ومالءمة هذه النهوج 

لبرامج، وإيتاَءها مردودا وا
جيدا بالقياس إلى الموارد 
المتاحة المستعان بها في 

  إطارها؛
القيام بإفادة الدول األعضاء  )ج(

بكل أمر قد يتسم بأهمية 
 .خاصة

نتائج التدقيق الخارجي في ضوابط 
المراقبة الداخلية، والتقيد بالقواعد 
واللوائح ونظام رفع التقارير 

 .المتعلقة بالتدبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درجة إنجاز تنفيذ برنامج العمل 
 .السنوي

تمخـُّض التدقيق الخارجي عن 
 .معاينات ُمرضية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التدبر المالي
بما في ذلك ( تقارير ٦إصدار 

تقييم برنامجين ومسألة تتعلق 
  ).بموضوع معيِّن

 ٤إصدار : ضوابط السرية واألمن
  .تقارير

إنجاز التقرير السنوي لمكتب 
اف الداخلي وتباحُث الدول اإلشر

 .األعضاء بشأنه
اإلسهام في تحسين التدبر الداخلي 

 .وفعالية البرامج
الشواغل التي تـُحدَّد في سياق 

 .المراجعة والتدقيق
ل اإلجمالي لتنفيذ توصيات المعدَّ

 %.٨٦: مكتب اإلشراف الداخلي

والتوسع استدامة نظام تدبر الجودة 
 .في تطبيقه

 ١٧٠٢٥وفقا للمعيار حال االعتماد 
حيد للمنظمة الدولية للتو

تقنية الدولية الهيئة الكهر/القياسي
(ISO/IEC 17025) ١٣ والدليل 

للمجلس الدولي العتماد المختبرات 
)ILAC G13.(  
  

الحصول على اعتماد المزيد من 
 .األنشطة بحسب البرنامج

  .المحافظة على االعتماد
  
  
  
  
  
  

ما طلب اعتماد مختبر المنظمة في
 .٢يخص المرحلة 
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 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشرات تحقيقه  الهدف
 ١٥٤٨٩المعيار  الوفاء بمتطلبات 

للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
)ISO 15489 ( فيما يخص

 ١٧٧٩٩المحفوظات، والمعيار 
/ للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 ISO/IEC)الهيئة الكهرتقنية الدولية 

 فيما يخص نظام تدبر أمن (17799
  .(ISMS)المعلومات 

ه المعايير بصورة استيفاء هذ
 .تامة

ة في عمل عوالنجافعالية ال
 .المكتب

وتحسينه نجاعة تكاليف العمل 
 .األمثل

 .استدامة الفعالية والنجاعة

  ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين الحاليين تنجم آافة الفوارق المبيَّنة  ٨٩-٨

 المشغولة بصفة مؤقتة، المبيَّّنة في الجزء الثاني من برنامج   ذلك تسوية وضع الوظائفبما في(

، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار )٢٠٠٦وميزانية عام 

على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام  (٢٠٠٦المتوقـَّعة فيما يخص عام 

، أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود )٢٠٠٦

 .الموارد المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 بحسب ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب اإلشراف الداخلي   :٣٧الجدول 
 وجوه التمويل

ألرقام ا
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 ويلوجوه التم

  ميزانية 
٢٠٠٥عام 

  ميزانية 
٢٠٠٦عام 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

423 053 
  :تكاليف الموظفين

 407 598 %3,45 407 598 459 578  المرتبات
 982 253 %8,55 982 253 983 233 تكاليف الموظفين العامة 383 191

 - %100,00- - 000 40 تكاليف الموظفين المؤقتين 606 20
 389 852 %0,01- 389 852 442 852 مجموع تكاليف الموظفين 042 635

4 800 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 074 20 %100,00< 074 20 729 9  الرسمية
 074 20 %100,00< 074 20 729 9 مجموع تكاليف السفر 800 4

18 156 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 771 15 %38,15- 771 15 500 25  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية
 771 15 %38,15- 771 15 500 25 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 156 18

 234 888 %0,06 234 888 671 887 مجموع النفقات الجارية 998 657

- 
 عداد مجموع التكاليف المندرجة في

 -   - - رأس المال
 234 888 %0,06 234 888 671 887 مجموع التكاليف 998 657



C-10/DEC.5 
Annex 
page 113 
 

   بيانات ميزانيات الشـُعب–الجزء الثالث 

  مكتب المستشار القانوني

  الهدف

يتولى مكتب المستشار القانوني المسؤولية عن إسداء المشورة القانونية إلى المنظمة في الوقت  ٩٠-٨

 .المناسب وعلى نحو فعال وبصورة ُيَعوَّل عليها

 رنامج المزَمع إجراؤهاأنشطة البمقادير 

توقع أن يخف، يتوخى مكتب المستشار القانوني على الرغم من أن ضغط عبء العمل الحالي ال ُي ٩١-٨

وثمة ضغط متزايد يتأتى عن ضرورة إسداء المشورة . أن يتمكن من تحقيق أهدافه بصورة آاملة

هوج، التي تنضاف إليها القانونية بصورة يومية بشأن فرادى المسائل وبشأن األمور المتعلقة بالن

ضرورة إسداء المشورة بشأن المسائل القانونية الناشئة عن تطبيق النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة 

 .وتناول قضايا الطعن المتزايدة العدد

  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –مكتب المستشار القانوني   :٣٨الجدول 

  ٢٠٠٦اتج لعام أهم النو مؤشرات تحقيقه  الهدف
إسداء المشورة القانونية في 
الوقت المناسب وعلى نحو 

  .فعال وبصورة ُيَعوَّل عليها

النسبة المئوية لإلجابات المقدَّمة 
  . محدَّدةضمن آجال قياسية

حاالت التأخير التي تشهدها البرامج 
 .سدى المشورة القانونيةـُريثما ت

سيعنى المكتب بمواصلة تقديم 
ناجعة والموثوق بها المشورة ال

 .ألنشطة البرنامج في أقصر وقت

  .مدى رضا متلقي المشورة بها 
نتيجة تقييم المشورة المسداة في 
إطار دعاوى قضائية بعد البت في 

 .القضايا المعنية

 

الفعالية والنجاعة في عمل 
 المكتب

وتحسينه نجاعة تكاليف العمل 
 .األمثل

 .استدامة الفعالية والنجاعة

  ٢٠٠٦ادرات في إطار ميزانية عام المب

 المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية تمويل تكاليف إمكانية االحتكام إلى: المبادرة

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫١٥٠(

يعد اللجوء إلى المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية حقا أساسيا لموظفي أمانة المنظمة  ٩٢-٨

 المنظمة انخراطوقد زاد خالل السنوات األخيرة العبء المتأتي عن ). الدولية األخرىوالمنظمات (

 في القضايا ذات الصلة من جّراء التزايد الكبير في عدد المستبَدلين من الموظفين المعيَّنين بعقود

 . المدةمحدَّدة
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ات الدولية التي تنتفع وتَموَّل هذه المحكمة برسوم مباشرة تتقاضاها السترداد تكاليفها من المنظم ٩٣-٨

وتـُتـَقاضى هذه الرسوم بمعزل عن التكاليف القانونية األخرى التي قد تـُتكبد في الدعاوى . بخدماتها

  .القضائية

 ٠٫١٢٥(وعلى الرغم من زيادة التكاليف ذات الصلة التي تحملتها المنظمة في السنوات األخيرة  ٩٤-٨

وستكفل هذه . يزانيات السابقة اعتمادات خاصة بها، لم تـُْدَرج في الم)٢٠٠٤مليون أورو في عام 

 .٢٠٠٦المبادرة تخصيص الموارد المناسبة بصورة شفافة لهذا الغرض في ميزانية عام 

  ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

بالقياس إلى تقديراتها ، ٢٠٠٦إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  ٩٥-٨

منها (بمثابة مبادرات في إطار الميزانية  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥في عام 

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةتدابير

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٩٦-٨

 زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر

، أو عن )٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام  (٢٠٠٦يخص عام 

عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في 

 .طة المنظمةشتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنش

 بحسب ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المستشار القانوني   :٣٩الجدول 
 وجوه اإلنفاق

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

575 272 
  :نتكاليف الموظفي

 808 705 %1,17- 808 705 178 714  المرتبات
 002 319 %3,88 002 319 098 307 تكاليف الموظفين العامة 222 220
 811 024 1 %0,35 811 024 1 276 021 1 مجموع تكاليف الموظفين 494 795

6 653 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 799 19 %1,75 799 19 458 19  الرسمية
 799 19 %1,75 799 19 458 19 مجموع تكاليف السفر 653 6

 - 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 000 150   000 150 -  التعاقديةتكاليف سائر الخدمات 
 000 150   000 150 - الخدمات التعاقديةتكاليف مجموع  -

 609 194 1 %14,79 609 194 1 734 040 1 مجموع النفقات الجارية 147 802

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -   - - رأس المال
 609 194 1 %14,79 609 194 1 734 040 1 مجموع التكاليف 147 802
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  مكتب المشاريع الخاصة

  الهدف

يتولى مكتب المشاريع الخاصة المسؤولية عن التنسيق مع آافة الوحدات المعنية في األمانة لتعزيز  ٩٧-٨

 .الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب على الصعيد العالميمساهمة المنظمة في 

 أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤهامقادير 

سيستهدف مكتب المشاريع الخاصة إقامة واستدامة الصالت والتبادالت مع شتى المنظمات الدولية  ٩٨-٨

. نتشاروالمنظمات اإلقليمية والمنظمات دون اإلقليمية في مجال مكافحة اإلرهاب ومجال عدم اال

وسيواصل أيضا إسداء المشورة إلى المدير العام في طائفة من المسائل المتعلقة باالتفاقية 

 .وبالمنظمة، وبخاصة المسائل المتصلة بعالمية االتفاقية وتنفيذها وبالمساعدة والحماية

  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –مكتب المشاريع الخاصة   :٤٠الجدول 

  ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشرات تحقيقه فالهد
تعزيز مساهمة المنظمة في 
الجهود المبذولة لمكافحة 
اإلرهاب على الصعيد 

 .العالمي

وضع نهوج تعاونية مع المنظمات 
 .األخرى

  
حجم ومستوى تبادل المعلومات 

 .والخبرات

مواصلة العمل إلقامة واستدامة عالقات 
 .يةوثيقة مع سائر الوآاالت العالم

وضع األساس لزيادة مشارآة 
  .المنظمة

  
 عضاءمستوى دعم الدول األ

للتدابير التي تتخذها المنظمة 
لضمان عدم انتشار األسلحة 

 .الكيميائية

  .اتيجية مستنيرةاعتماد إدارة األمانة استر
زيادة المشارآة وتوثيق الصالت في هذا 

  محدَّدةحيث ستميَّز مشاريع(المجال 
بمثابة أنشطة جارية إليتاء نتائج 

 ).ملموسة

زيادة مشارآة المنظمة في 
الجهود المبذولة على 
الصعيد العالمي بغية ضمان 
عدم انتشار أسلحة الدمار 

 .الشامل

 القائمة على  النهوجمستوى دعم
 فيما يتعلق بعدم تعدد األطراف

 .انتشار األسلحة الكيميائية

 

المواظبة على توعية 
طار الدول األعضاء باألخ

والتحديات المحيقة باالتفاقية 
 .وبالمنظمة

ه إليها حاالت المسائل التي يوجَّ
 .اهتمام الدول األطراف

نشر المعلومات السديدة ذات الصلة 
 .وتحيين السجالت باستمرار

الفعالية والنجاعة في عمل 
 .المكتب

وتحسينه نجاعة تكاليف العمل 
 .األمثل

 .استدامة الفعالية والنجاعة
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  ٢٠٠٦ر الموارد المالية لعام توفي

أو عن  تنجم آافة الفوارق المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين الحاليين، ٩٩-٨

 ٢٠٠٦تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام 

، أو عن عمليات إعادة )٢٠٠٦ميزانية عام على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج و(

تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في شتى وحدات 

 .ةالمنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظم

  بحسب٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المشاريع الخاصة   :٤١الجدول 
 وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

153 777 
  :تكاليف الموظفين

 381 165 %1,51- 381 165 916 167  المرتبات
 959 51 %18,47- 959 51 730 63 تكاليف الموظفين العامة 576 46

 549 1 %3,25 549 1 500 1 تكاليف العمل اإلضافي -
 683 81   683 81 - تكاليف الموظفين المؤقتين  -

 572 300 %28,92 572 300 146 233 مجموع تكاليف الموظفين 353 200

25 042 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 768 22 %1,75 768 22 376 22  الرسمية
 768 22 %1,75 768 22 376 22 مجموع تكاليف السفر 042 25

 340 323 %26,54 340 323 522 255 مجموع التكاليف الجارية 395 225

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -   - - رأس المال
 340 323 %26,54 340 323 522 255 مجموع التكاليف 395 225

  مكتب السرية واألمن

  الهدف

ولى مكتب السرية واألمن المسؤولية عن ضمان األمن في محاّل المنظمة وعن إعداد العاملين يت ١٠٠-٨

ويتولى هذا المكتب .  حيال األخطار األمنية المحتملةلذين يقومون بأسفار رسمية إعدادا مناسباا

 .أيضا المسؤولية عن صون سرية المعلومات التي تتناولها األمانة

 مزَمع إجراؤهاأنشطة البرنامج المقادير 

برنامجا يتم تنفيذه على مدى عدة سنوات لتحسين األمن المادي حول  ٢٠٠٦في ستواصل األمانة  ١٠١-٨

. منشآتها من أجل مواصلة توفير مستوى مالئم من األمن لمقر المنظمة ومرافقها في رايسفايك
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ى مدار الساعة منذ وستواصل األمانة أيضا استبدال معداتها األمنية المتقادمة، التي يعمل بعضها عل

وستتيح هذه الجهود لمكتب السرية واألمن االستمرار على تحقيق هدفه األساسي . سبع سنوات

 . المنظمة وجميع المندوبين إليها وجميع زائريهاموظفيالمتمثل في ضمان أمن وسالمة جميع 

 وسالمة وبالنظر إلى الشواغل المرتبطة باإلرهاب الدولي وما يتصل به من أخطار على أمن ١٠٢-٨

موظفي المنظمة والمندوبين إليها وزائريها، يجب على األمانة أن تستمر على توفير مستوى ُمرض 

 يسافرون إلى الخارج وذلك بتقييم العوامل نمن األمن لمرافق مقرها الرئيسي ولموظفيها الذي

 .السياسية والبيئية واالجتماعية والتقنية ذات الصلة

 في البيئة المحلية لضمان لمضيف، تثابر األمانة على تقييم التغيراتوبالتواصل مع سلطات البلد ا ١٠٣-٨

وفيما يتعلق بالموظفين الذين . استدامة مستوى مالئم من األمن لمرافقها في الهاي ورايسفايك

يقومون بأسفار متصلة بالتفتيش أو بمهام رسمية أخرى للمنظمة، يقع على عاتق األمانة واجب 

ولذلك يجب عليها أن تهيئ . نطوي عليها هذه األسفار حيثما أمكن األمرالحد من المخاطر التي ت

إلحاطة الموظفين إحاطة مناسبة باألخطار التي قد يواجهونها أثناء السفر، ولتدريبهم على الحد 

أو اإلجالء /بقدر المستطاع من تعرضهم لهذه األخطار مع توفير وسائل ذلك، ولتقديم المساعدة و

 .وضُع األمنيإذا استلزمهما ال

وبالنظر إلى سرعة تغير البيئة األمنية في عالم اليوم فقد تطرأ في أي وقت أحداث غير متوقـَّعة  ١٠٤-٨

 .تستلزم القيام على نحو عاجل بإعمال المزيد من التدابير األمنية الوقائية
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  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –مكتب السرية واألمن   :٤٢الجدول 
  ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشرات تحقيقه فالهد

البرهنة للدول األعضاء على 
أن المعلومات السرية التي 
.تتداولها المنظمة مصونة األمن

  .ما ُيسجَّل من حاالت انتهاك السرية
  

تمخـُّض التدقيق األمني عن نتائج 
 .ُمرضية

  
  
  
  

حاالت التأخر اإلجرائي الناجمة عن 
 .مقتضيات السرية

 . حاالت انتهاك السريةانعدام
  

تمخـُّض آافة عمليات التدقيق األمني المجراة 
تجرى عادة في آل سنة (عن نتائج ُمرضية 

عمليتا تدقيق يقوم بهما مكتب اإلشراف 
الداخلي وعملية تدقيق خارجي يقوم بها 

  ).SAT-IV": الفريق الرابع للتدقيق األمني"
  

 .انعدام حاالت التأخر هذه

زائري محاّل /جعل آل شاغلي
المنظمة واثقين بسالمتهم من 

 .األذى عند تواجدهم فيها

حوادث األمن المنطوية على أذى 
 .بدني

  
تناول حاالت نتائج التمارين على 

الطوارئ في محاّل المنظمة وعلى 
 .إجالئها

  .انعدام هذه الحوادث
  
  

تمخـُّض التمارين على إجالء المقر ومراقبته 
 .اتية المتوخاةاألمنية عن النتائج المؤ

ضمان إحاطة جميع الموظفين 
بمسؤولياتهم الشخصية عن 
األمن في تداول المعلومات 

 .ونهوضهم بهذه المسؤوليات

عدد حاالت انتهاك مقتضيات 
  .السرية

  
  
  

عدد العاملين الذين يتلقون التدريب 
 .ذا الصلة

الحد من حاالت مخالفة اإلجراءات ذات 
، ٢٠٠٤عام  مخالفات في ١٠ُسجلت (الصلة 

عن انتهاك لمقتضيات أي منها لكن لم يسفر 
 ).السرية

  
 .توفير هذا التدريب لجميع العاملين

إعداد جميع العاملين في 
المنظمة إعدادا مناسبا لكل 
األخطار األمنية التي قد 
يواجهونها أثناء األسفار 
الرسمية، وضمان توفير وسائل 
المساعدة لهم إذا ظهرت 

 .ن السفرمشكالت تتعلق بأم

ُينتظر تحقيق المزيد (انعدام هذه الحوادث  .عدد الحوادث المتعلقة بأمن السفر
على صعيد تعزيز الوقاية بإبرام اتفاق مع 

 ).األمم المتحدة

الفعالية والنجاعة في عمل 
 .المكتب

وتحسينه نجاعة تكاليف العمل 
 .األمثل

 .استدامة الفعالية والنجاعة
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  ٢٠٠٦نية عام المبادرات في إطار ميزا

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٠٣١(تعزيز أمن السفر : المبادرة

وتظل . د موظفو األمانة إلى جميع أرجاء العالم للنهوض بأود عمليات التفتيش والبرامج الدوليةـَيوف ١٠٥-٨

ظروف األمن المحيطة بالسفر على هذا النطاق تتأثر بظروف األمن في العالم، وبما في ذلك 

 . والكوارث الطبيعية واألوبئةأخطار العنف

وستكفل هذه المبادرة في إطار الميزانية توفير التمويل لمساندة األمانة بتزويدها في الوقت المناسب  ١٠٦-٨

. بالمعلومات السديدة المتعلقة باألمن وبمساعدتها في تخطيط وإجراء األسفار في مهام للمنظمة

.  رسمي مع إدارة السالمة واألمن في األمم المتحدةوستتوفـَّر هذه اإلمكانية الجديدة من خالل اتفاق

وسيوفـَّر في إطارها التدريب والمعلومات عن أحدث التقييمات، والمساعدة ضمن البلدان المعنية 

 ).وبما فيها اإلجالء عند اللزوم(

 )٢٠٠٦ مليون أورو في ٠٫١٣٢(مباني التعزيز أمن : المبادرة

 في عدد ما يوجد قرب مقر ة التغير، وقد خـُطـِّط لزيادٍةتظل الظروف األمنية في العالم سريع ١٠٧-٨

ويشمل الترآيز على المنطقة . المنظمة من الهيئات التابعة للبلد المضيف والمنظمات الدولية

المزَمع تشييده بجوار مقر ) األوروبول(المحيطة بالمنظمة المقرَّ الجديد لمنظمة الشرطة األوروبية 

 .المنظمة

بتقييم وذلك  اآلخذة في الظهور المسائلهذه المبادرة استجابة أولية لهذه ار في إط ستجابوسُي ١٠٨-٨

ضافية على وجه الخصوص المواضع اإلعمال األوستستهدف .  مقر المنظمةمبنىوتعزيز أمن 

. لمعايير الدنيا المعتمدة في األمم المتحدة فيما يخص األمن الماديبا فيها المبنى يفيالتي ال 

عند توافر (المتطلبات المحتملة تقييما آامال وتقييم الشواغل األخرى  ٢٠٠٦م  عاخاللل وسيواَص

 ).مزيد من المعلومات

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٠٨٣(معلومات التحقق تطوير نظام : المبادرة

 ةعنجايهدف إلى تحسين بمثابة مشروع  األمانة فيتنفيذ نظام خاص بمعلومات التحقق يجري  ١٠٩-٨

 .تحقق التي تقوم بها األمانة تحسينا آبيراوفعالية أنشطة ال

 النظام تطويرإحراز تقدم في ب ما يتعلق فيهامة نتائج تحقيق عدةتوقع ، ُي٢٠٠٦وفيما يتعلق بعام  ١١٠-٨

في تقديم  تتمثلخدمات تعاقدية لجزء من السنة الحصول على  لتمويلهذه المبادرة ب ويهيأ. الجديد

 .ت في النظام الجديد في جوانب سرية المعلوماتخصصيةمساعدة 
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 ،هذا المشروعمن أجل  ة إضافيعلى مساعدة للحصول أخرى اعتماداتوقد أدرجت في الميزانية  ١١١-٨

 .ميزانية شعبة التحققن في بيان وهي تبيَّ

 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

ديراتها بالقياس إلى تق، ٢٠٠٦إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  ١١٢-٨

منها (بمثابة مبادرات في إطار الميزانية  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥في عام 

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةتدابير

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ١١٣-٨

التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه 

، أو عن )٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام  (٢٠٠٦يخص عام 

عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في 

 .اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمةشتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات 

 بحسب ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب السرية واألمن   :٤٣الجدول 
 وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

832 533 
  :تكاليف الموظفين

 449 507 1 %2,13- 449 507 1 271 540 1  المرتبات
 886 572 %5,14 886 572 895 544 تكاليف الموظفين العامة 502 386

 300 41 %3,25 300 41 000 40 العمل اإلضافيتكاليف  313 45
 636 121 2 %0,17- 636 121 2 166 125 2 مجموع تكاليف الموظفين 348 264 1

5 694 

  :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 597 42 %100,00< 597 42 864 4  الرسمية

 597 42 %100,00< 597 42 864 4 مجموع تكاليف السفر 694 5

1 028 475 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 770 73 %100,00< 713 157 500 42  األمنتكاليف 
 770 73 %100,00< 713 157 500 42 ت التعاقديةمجموع تكاليف الخدما 475 028 1

  
  :النفقات التشغيلية العامة 

 175 10 %1,75 175 10 000 10  إيجار المعدات
 963 55 %1,75 963 55 000 55 صيانة المعداتتكاليف   
 280 16 %1,75 280 16 000 16 اللوازم والموادتكاليف   

 418 82 %1,75 418 82 000 81 النفقات التشغيلية العامة مجموع  -
 419 320 2 %6,69 362 404 2 530 253 2 مجموع التكاليف الجارية 517 298 2
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األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

  

 اهمتكاليف –األثاث والعتاد تكاليف 
  :المندرجة في عداد رأس المال

 296 46 %100,00< 571 178 500 45  سائر األثاث والعتادتكاليف 
 296 46 %100,00< 571 178 500 45 تادمجموع تكاليف األثاث والع -

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 296 46 %100,00< 571 178 500 45 رأس المال
 716 366 2 %12,35 934 582 2 030 299 2 مجموع التكاليف 517 298 2

  فرع الصحة والسالمة

  الهدف

 فيما يتعلقمة لصحة والساللمعايير التكفل بوضع  عن يةمسؤولالفرع الصحة والسالمة يتولى  ١١٤-٨

 .عن التكفل بالوفاء بهابأنشطة المنظمة و

 أنشطة البرنامج المزَمع إجراؤهامقادير 

الدعم الذي ُيـقدَّم دمات خوتنوع  جودِة استدامةعلى  ٢٠٠٦في ز فرع الصحة والسالمة ـِّسيرآ ١١٥-٨

 دون زيادة ، وذلكحاليًا في مجال الصحة والسالمة في محيٍط يتميز بتزايد الطلب على هذا الصعيد

 .متطلباته التمويلية

سد تكاليف رئيسية  بصورة ٢٠٠٦عام على فرع الصحة والسالمة في  سيتعيَّن المنحىوفي هذا  ١١٦-٨

لموظفين اتبدل بتزايد  العمل المرتبطة من أجل عمليات تقييمالبدنية اللياقة الفحص الطبي وَرْوز 

 ) التفتيششعبة هيئةخاصة في بو( همتبدل فزيادة. بمدة الخدمة  فيما يتعلقجالنه عن تطبيق الناجم

في  التوجيهيتدريب الطلب على المن ما ينهض بأوده فرُع الصحة والسالمة  تعاظم تسفر عن

 .همامجال

 التي تـعنى بها لبرامج التدريب المقدارمتزايد دعم  تقديم أيضا ُيطلب من فرع الصحة والسالمةو ١١٧-٨

من زيارات أولية  التفتيش ما تجريه شعبة هيئةعم تقني ِلدوتقديم  التعاون الدولي والمساعدة، شعبة

. تشغيلها يبدأعندما الجديدة مرافق تدمير األسلحة الكيميائية  نهائية لهندسيةواستعراضات 

ويتعيَّن  ، والصيانةمقدار أعمال التصليح في زيادة المتقادمة تتطلب المعدات وباإلضافة إلى ذلك

 .بعضهااستبدال 



C-10/DEC.5 
Annex 

page 122 
 

   بيانات ميزانيات الشـُعب–الجزء الثالث 

  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –رع الصحة والسالمة ف  :٤٤الجدول 
 ٢٠٠٦أهم النواتج لعام  مؤشرات تحقيقه  الهدف

عدد ما يقع خالل عمليات التفتيش 
من حوادث لها آثار في مجال 

والسالمة ربما أمكن تفاديها الصحة 
 . معقوالإمكانا

 

 أنشطة التفتيش بأدنى حد ممكن إجراء .حوادثال انعدام هذه
الصحة والسالمة وفقا من الخطر على 
  .لمتطلبات المنظمة

 تعاقعدد عمليات التفتيش التي 
عدم التقيد بمقتضيات الصحة بسبب 

 .والسالمة

 .انعدام هذه الحاالت

اشتمال برامج أنشطة المنظمة في 
مجال التعاون الدولي والمساعدة وسائر 
برامج اإلرشاد الخارجي على عنصر 

د متعلق بالصحة والسالمة محدَّ
 .والرعاية الطبية

القيام في الوقت المناسب بتقديم مدى 
 .الدعم الُمقـَّر لبرامج التعاون الدولي

 ١٢٠لمدة   واحدشخصما يعادل عمل 
 .يوما

حدود المعايير المقبولة للمنظمات في  .ضيةَرجازات الَمإحصائيات اإل
 .المماثلة

 

تمتـُّع الموظفين بصحة جيدة وقدرتهم 
 .البدنية والعقلية على أداء مهامهم

عدد الموظفين الذين ال تتوافر فيهم 
ربما أمكن متطلبات الوظيفة ألسباب 

 .تفاديها إمكانا معقوال

ن غير مستوفين عدم وجود موظفي
ألسباب ربما أمكن متطلبات الوظيفة ل

 .تفاديها إمكانا معقوال
عدد المفتشين الذين يفون بمعايير 
الحد األدنى في اختبار الكفاءة من 

 .حيث الصحة والسالمة
  

وفاء آافة المفتشين بمعايير الحد األدنى 
 .المعنية

امتالك الموظفين للمعارف والمهارات 
المعدات الالزمة لكي يعملوا بأقل قدر و

 .من الخطر

ما يقع في جميع أماآن العمل عدد 
في المنظمة من حوادث ذات أثر 

مة ربما أمكن على الصحة والسال
 .تفاديها إمكانا معقوال

 .حوادثانعدام هذه ال

ألخطار توفير محيط للعمل تـُتـََدبَّر فيه ا
على الصحة والسالمة تدبرا نشطا، 

 حيال وُيتحرك فيه تحرآا سريعا وفعاال
 .الحوادث والطوارئ واألمراض 

معدَّالت التقييم في إطار عمليات 
آن ألما الموثـَّق التفتيش السنوي

 الصحة من ناحيةالعمل في المنظمة 
 .والسالمة

ض عمليات التفتيش والتدقيق من ـُّتمخ
ناحية الصحة والسالمة عن نتائج 

 .ُمرضية

وتحسينه نجاعة تكاليف العمل  .فرعالوالنجاعة في عمل فعالية ال
 .األمثل

 .الفعاليةالنجاعة وستدامة ا

 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

الفوارق المبيَّنة في الجدول التالي عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين الحاليين، أو عن تنجم آافة  ١١٨-٨

 ٢٠٠٦تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام 
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، أو عن عمليات إعادة )٢٠٠٦على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج وميزانية عام (

تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد المتوفرة في شتى وحدات 

 .المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 بحسب ٢٠٠٦ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –فرع الصحة والسالمة   :٤٥الجدول 
 وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

533 459 
 :تكاليف الموظفين

 735 615 %2,29- 735 615 143 630 المرتبات
 046 212 %12,18- 046 212 464 241 تكاليف الموظفين العامة 305 166
 781 827 %5,03- 781 827 607 871 فينمجموع تكاليف الموظ 764 699

- 

 :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 158 9 %1,75 158 9 000 9 الرسمية

 158 9 %1,75 158 9 000 9 مجموع تكاليف السفر -

  
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 659 26 %1,75 659 26 200 26 التدريبتكاليف 
 735 42 %4,61- 735 42 800 44 الخدمات التعاقدية  تكاليف سائر 294 105
 394 69 %2,26- 394 69 000 71 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 294 105

 
- 

 : العامةية التشغيلنفقاتال
 صيانة المعداتتكاليف 

 
5 000 

 
6 614 

 
32,28% 

 
6 614 

 841 19 %3,88 841 19 100 19 اللوازم والموادتكاليف  -
 - %100,00- - 000 1 النفقات التشغيلية العامة سائر -
 455 26 %5,40 455 26 100 25   العامةية التشغيلنفقاتالمجموع  -

- 

 هماتكاليف –األثاث والعتاد تكاليف 
 الجارية
 - %100,00- - 100 2 سائر األثاث والعتادتكاليف 

- 
–األثاث والعتاد مجموع تكاليف 

 - %100,00- - 100 2  الجاريةتكاليفهما
 787 932 %4,70- 787 932 807 978 مجموع التكاليف الجارية 058 805

- 

 هماتكاليف –األثاث والعتاد تكاليف 
 :المندرجة في عداد رأس المال

 070 4   070 4 - سائر األثاث والعتادتكاليف 

- 

–األثاث والعتاد مجموع تكاليف 
 المندرجة في عداد رأس هماتكاليف
 070 4   070 4 - المال

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 070 4   070 4 - رأس المال
 857 936 %4,29- 857 936 807 978 مجموع التكاليف 058 805
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  شعبة الشؤون اإلدارية

  الهدف

تتألف شعبة الشؤون اإلدارية من عدة وحدات مختلفة منخرطة في توفير خدمات دعم هامة إلدارة  ١١٩-٨

 .ة الجارية في شتى وحداتهااألمانة ولألنشط

  هاؤأنشطة البرنامج المزَمع إجرامقادير 

 الموارد المالية تدبرفعالية بنجاعة و لتكفلأعلى درجة من األولوية لشعبة الشؤون اإلدارية تولي  ١٢٠-٨

تقديم خدمات الدعم لمختلف ومات في آافة وحدات األمانة، وبالبشرية وموارد المعلالموارد و

 . ومعداتها المنظمةمحاّلتقديم خدمات لصيانة بوالُشعب والمكاتب، 

فروع شعبة الشؤون اإلدارية على عدد من المجاالت الهامة خالل عام شتى وسينصب ترآيز  ١٢١-٨

٢٠٠٦. 

 الميزانية والتخطيط والشؤون المالية

 مواصلة التقدم الذي أحرز على ٢٠٠٦يعتزم فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية في عام  ١٢٢-٨

 . ميزانية المنظمةوتدبرم إلعداد عزيز الدعم المقدَّصعيد ت

 لعدد من التحديات التي تواجه هاهتمامآبير سيولي فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية آما  ١٢٣-٨

 على أوسعإلدخال تحسينات و فيما يتعلق بالموارد المالية السنوية، التدبر المالي على صعيداألمانة 

تحصيل اإليرادات آثار على تمويل الت معدَّتدني ترتب على توس.  المنظمةإطار اإلدارة المالية في

 ها الشتراآات تسديدا٢٠٠٤بلغ ما ورد من الدول األعضاء خالل عام  فقد. األنشطة في األمانة

ل إال في األشهر لم يحصَّه منه قسط يعادل خـُمَس،  من مقدارها%٩٠  مبلغا يمثلالسنوية المقررة

 .التخطيطالذي أضر باألمر  ،األخيرة

 الموارد البشرية

الواقع على  زيادة آبيرة في عبء العمل بمدة الخدمة ما يتعلق المنظمة فينهج على تنفيذ تترتب ١٢٤-٨

إعداد ممارسات جديدة حشد الموظفين، ومجال  وال سيما في مجالفرع الموارد البشرية، عاتق 

تدبر  ومجال، يما يتعلق بمدة الخدمةللنهج ف تكون مناسبةلموارد البشرية على صعيد اومنقحة 

بغية مساعدة وقد أعد فرع الموارد البشرية مشروع نظام لتخطيط الموارد البشرية . المستحقات

ل تبدل معدَّارتفاع  تنفيذ البرامج في ظل باستمرارتكفل ال سبلفي تخطيط العمل  وحدات يمدير

ع الموارد البشرية، بالتشاور مع اإلدارة،  أعد فرصورة مماثلةوب. األمانةشتى وحدات  في العاملين
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الفرع هذا وسيولي . تدبرهانظام استدامة فعالية  بغية الموارد البشرية لتدبراستراتيجية شاملة 

 السيرورات، وسيتخذ مزيدا من الخطوات لتحسين حشد الموظفين لتحسين ٢٠٠٦األولوية في عام 

 سيرورات حشد الموظفين وتدبر هابما فيو ريةالمعمول بها في األمانة فيما يخص الموارد البش

 .الوظائفوتدبر األداء 

 الشراء وخدمات الدعم

وُيفترض أن يتسنى . في فرع الشراء وخدمات الدعمآانت شاغرة  ُعيِّن من يشغلون وظائف هامة ١٢٥-٨

 . األساسيةخدمات البنيةمجال  الدعم وتحقيق تحسينات في مجال بتعيين هؤالء الموظفين الجدد

فر توقع أن يزداد عدد بطاقات السوُي. األسفارعملية إعادة تنظيم وظيفة  ٢٠٠٦في عام تمر وستس ١٢٦-٨

هيئة التفتيش شعبة بسبب زيادة أنشطة % ٢٠و% ١٥راوح بين  بنسبة ت٢٠٠٥المشتراة في عام 

في عام   وقد تم . ٢٠٠٦، وُيفترض أن يستمر هذا االتجاه في عام شعبة التعاون الدولي والمساعدةو

 قسم السفر مسؤوال عن جميع فغدا، األسفاروظيفة إدارة على  المرآزي  إضفاء الطابع٢٠٠٥

قبة ارم والالنجاعةن زيادة ـِّوستمك. وبالمستحقات وبالحشداألسفار المتصلة بإجازة زيارة الوطن 

زيادة الموظفين عدد  دون زيادة ٢٠٠٦في عام المتزايد عبء العمل ب النهوضوالمساءلة من 

 .٢٠٠٥ لعام قـَّرة الُمالمقاديرتجاوز 

 التدريب وتنمية قدرات الموظفين

، ٢٠٠٥تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم في عام لألمانة خاصة بيجري حاليا إعداد استراتيجية  ١٢٧-٨

المرآـَّز فيه  بنهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة والتدبرفالعمل . ٢٠٠٦وسيستمر تنفيذها في عام 

 األداء عن طريق تدريب الموظفين التي تعتريي أن تسد األمانة الثغرات على النتائج يقتض

 . بذلك قدرة المنظمة على األداءمعززةوتثقيفهم، 

لمفتشين والتدريب اإللزامي امعارف تجديد  مثل دورات الراسخة،ضافة إلى برامج التدريب باإلو ١٢٨-٨

في  لتنمية القدراتلبات األساسية ز األمانة على المتطـِّ التقنية، سترآالمهاراتاعتماد من أجل 

األمانة عليها في عام سترآـِّز المجاالت التي أهم  ومن.  المهارات الفرديةوعلى تنمية، المنظمة

 األداء، وتدريب المديرين الجدد، وتدبرالميزنة على أساس النتائج، ونظم تقييم :  ما يلي٢٠٠٦

 .وتنمية روح العمل الجماعي
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 فرع خدمات المعلومات

ً  خالل عام  ها األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتـَ المنظمة بنيتسَّنتح ١٢٩-٨ تحسيناٍت هامة

 االنتفاعوقد أتاحت هذه التحسينات تيسير . ٢٠٠٦، وسيستمر هذا االتجاه خالل عام ٢٠٠٥

وأدت . باألعمال المتعلقة وبالتطبيقاتت، يخدمات اإلنترناألمانة، وب الصادرة عنالمعلومات ب

 تستعين بها أمن االتصاالت اإللكترونية التي تعزيزأمن المعلومات إلى على صعيد لتدابير الجديدة ا

 وإضفاء تحسين إجراءات حماية البيانات التي تقدمها الدول األعضاء في إعالناتهاإلى  و،األمانة

 وتجهيزات  في أتمتة آشوف المرتبا آبيراق تقدموتظل األمانة تحقـِّ. المزيد من الدقة عليها

 .التكنولوجياعلى صعيد  مبادرات عدة وتدبرة عن الصناععالنات اإل

األنشطة المزَمع االضطالع بها أهم  –فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية   :٤٦الجدول 
  ٢٠٠٦في عام 

 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

 بالسداد مةات المقدَّالمعلوماتسام 
 .وبالشفافية

إعداد مشروع برنامج وميزانية عام 
  القيام على نحوبما في ذلكو، ٢٠٠٧

 األداء ومعاييرألهداف ا آامل بتدارس
ومواصلة تطبيق نهج الميزنة على 

 .أساس النتائج

تقديم التقارير المالية إلى الدول 
 .األعضاء

 المالية لعام البياناتإعداد  .هاِمحيانية التقارير ودقتها وشمول
 تبيانذلك بما في و، ٢٠٠٥

 ٤بمزيد من التفصيل؛ والمصروفات 
تقارير ربع سنوية عن إيرادات 

 إلى تـُرفعالمنظمة ومصروفاتها 
  محدَّدةة تقارير مالية؛ وعدالمجلس

 /المؤتمر/إلى المجلستـُرفع الغرض 
الهيئة االستشارية المعنية بالمسائل 

  .اإلدارية والمالية

 النهوض بأود العمل الالزم فيما يتعلق
.صندوق المنظمة لالدخار االحتياطيب

واإلفادة الدقة والشفافية في المحاسبة 
 .الماليتين

لعام ذات الصلة  المالية البياناتإعداد 
ينطوي رأي مراجع  بحيث ال ٢٠٠٥

 . تحفظالحسابات فيها على أي
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 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

المبالغ الِمحيانية والدقة في تسديد 
المستحقة الدفع من صندوق االدخار 

سيولة التوفر ب والتكفل االحتياطي،
 المبالغ المطلوبة لتسديدكافية المالية ال

  .من الصندوق
 

تسجيل متحصالت الفوائد الشهرية 
وإصدار آشوف المحوزات مرتين 

  .مشترآا ٥٠٠سنويا لزهاء 
  

للمشترآين الذين المحوزات تسديد 
  .تنتهي خدمتهم في المنظمة

 

  علىتنافسية من الفوائد عائداتتحقق 
صندوق االدخار إطار وزات في محال

 .االحتياطي

 الرصيد العام البالغ مراقبة استثمار
 . مليون أورو٤٥

األموال  صبتحصي إصدار اإلشعارات
سد النفقات  األمانة للشتى وحدات

  .مستجدة بأمور المرتبطة
  

بصورة ربع المحصَّصات استعراض 
  .سنوية

 

 الموارد تدبردعم مديري البرامج في 
 .المالية

تحليل المسائل الِمحيانية والدقة في 
 مدىوآذلك . وإعداد التقارير

 التقارير وسائر المعلوماتاتسام 
 .بالشمول

 حال تنفيذإعداد تقارير شهرية عن 
،  تـُرفع إلى المديرينالميزانية
ألداء ربع سنوية عن ا اتصـَّوملخ

وهيئة إلى المدير العام تـُرفع المالي 
  .اإلدارة

  
 اليل والمشوراتتحيد من الالعدتقديم 

لمدير العام المخصوصة إلى ا
 .األمانةو

إدارة الموارد المالية للمنظمة إدارة 
 .راسخة مستدامة

فر سيولة مالية آافية لتجنب فرض تو
 .قيود مالية على تنفيذ برنامج المنظمة

ارا بشأن خط إ١٧٥إصدار 
 فاتورة ٢٤٠ و،االشتراآات المقررة

  طلبا١٢تيش، وتكاليف التفب متعلقة
  .السترداد ضريبة القيمة المضافة

  
 تسديدا مدفوعاتالتحصيل 

من أنصبة االشتراآات  نصيبا ١٥٠لـ
 ٤٫٥، و) مليون أورو٧٠(المقررة 

تكاليف من مستردات مليون أورو 
  .التفتيش
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 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

تحقق عائدات تنافسية من الفوائد على 
 المودعة المالية للمنظمةالمحوزات 
 .في المصارف

من الودائع ألجل برصيد وديعة  ١٨٠
 مليون ٢٣يبلغ متوسطه إجمالي 

  .أورو
  

 مليون ٠٫٥ إيتاء فوائد يبلغ مقدارها
متوسطه سنوية أورو بسعر فائدة 

٢.%  
 

الِمحيانية والدقة في تسديد المبالغ 
وآذلك . المستحقة على المنظمة

 الفواتير إعداد الِمحيانية والدقة في
 .مةالمبالغ المستحقة للمنظب

  المواعيد محدَّدةة دفعدور ١٠٠زهاء 
 ٨٠٠٠أآثر من سياقها ُيجرى في 

الدفع ( من عمليات الدفععملية 
والدفع  الدولي والمحلي اإللكتروني
 ات، باألورووالدفع نقدا بشيكات

  .)خرىاألعمالت الوب
  
  محدَّدةدفع للموظفينة دور ٣٦

المواعيد ُيجرى في سياقها ما 
، دفعملية  ع٦ ٠٠٠ مجموعه زهاء

تشمل المرتبات الشهرية للموظفين 
للموظفين  المدة و محدَّدةبعقود

الشهرية والمدفوعات المؤقتين، 
صندوق االدخار المستحقة في إطار 

  .االحتياطي
  

 زهاءلبالدخل السنوي  آشف ٥٠٠
  . موظف٥٠٠

 . النجاعة والفعاليةاستدامة .وتحسينه األمثلنجاعة تكاليف العمل  .الفعالية والنجاعة في عمل الفرع
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  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –فرع الموارد البشرية   :٤٧الجدول 

 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

القيام على نحو متكامل بإسداء 
المشورة وتقديم الخدمات إلى المنظمة 
في مجال الموارد البشرية فيما يتعلق 

 .ابشروط وأحكام الخدمة فيه

النسبة المئوية لالستفسارات السديدة 
  .التي تحظى بإجابة ُمرضية

  
النسبة المئوية لحاالت إنجاز إعداد 
آشوف الُمَرتـَّبات الشهرية وإحالتها 
إلى فرع الميزانية والتخطيط 
والشؤون المالية في اآلجال المتـَّـفق 

  .عليها
  

النسبة المئوية لحاالت المدفوعات 
 فيما يخصها التي تـُكتشف الحقا

 .أخطاء في حساب المستحقات

سيسعى الفرع إلى تحديد معدَّل نجاح 
 %.٩٠مستهدف يبلغ 

  
سيسعى الفرع إلى تحديد معدَّل نجاح 

 %.٩٠مستهدف يبلغ 
  
  
  
  

سيسعى الفرع إلى تحديد معدَّل نجاح 
 %.٩٥مستهدف يبلغ 

داء إسب القيام على نحو متكامل
انة المشورة وتقديم الخدمات إلى األم

في مجال الموارد البشرية فيما يتعلق 
بسيرورات تخطيط الموارد البشرية 
وحشد العاملين وانتهاء خدمة 
الموظفين، وبالدعم االنتقالي للموظفين 
الذين يطبَّـق عليهم النهج فيما يتعلق 
بمدة الخدمة ولمديريهم المشرفين 

 .عليهم

المكاتب التي يكون لديها /نسبة الُشعب
ما يتعلق بالموارد خطط مقرة في

 .البشرية
  
  
  
  

النسبة المئوية لعمليات الحشد المنجزة 
،  المحدَّدةفي غضون اآلجال القياسية

والنسبة المئوية للموظفين المحشودين 
  .الذين ُيـقـَبلون بعد فترة اختبارهم

  
النسبة المئوية للموظفين الذين يأخذون 
بخيار الدعم االنتقالي، والنسبة المئوية 

فين المغادرين الذين يوافقون للموظ
على المشارآة في المقابلة المجراة 

 .بمناسبة المغادرة

في إطار بدء العمل بنظام تخطيط 
الموارد البشرية جزئيا، ُينتظر أن يتم 
إعداد خطة للموارد البشرية لجميع 

الُشعب فيما يخص وظائف /المكاتب
رهنا بنتائج (الفئة الفنية وما فوقها 

 ).المشاورات
  

سيسعى الفرع إلى تحديد معدَّل نجاح 
 %.٩٠مستهدف يبلغ 

  
  
  

سيسعى الفرع إلى تحديد معدَّل نجاح 
 %.٩٠مستهدف يبلغ 
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 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

إسداء ب القيام على نحو متكامل
إلى األمانة خدمات المشورة وتقديم ال
الموارد جال م اد موظفيها فيآحو

فيما يتعلق البشرية 
 المنازعات وتدبرتسوية الخالفات ب

 يةالتأديبالتدابير شكاوى وحاالت وال
 .والطعون

النسبة المئوية للحاالت التي تبت فيها 
المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة 
العمل الدولية والتي تستتبع الحقا 
تعديل نهوج المنظمة في مجال 

 .الموارد البشرية

 وسيرورات نظم إعمالبينما يجري 
جديدة للتعامل مع التطورات التنظيمية 

النهج فيما يتعلق  تطبيق مثلديدة الج
النسبة  ُيتوقع أن تكون، بمدة الخدمة

فيما أعلى المئوية للحاالت المعنية 
  .)%٢٠زهاء( ٢٠٠٦عام يخص 

ويأمل فرع الموارد البشرية تخفيض 
 .هذا الرقم في السنوات التالية

إسداء ب القيام على نحو متكامل
وتقديم الخدمات في مجال مشورة ال

البشرية إلى األمانة وإلى آحاد الموارد 
المشرفين على الموظفين فيما يتعلق 

 .بتدّبر األداء

النسبة المئوية للتقارير المنجزة في 
 . المحدَّدةغضون اآلجال

ل نجاح سيسعى الفرع إلى تحديد معدَّ
 %.٩٠مستهدف يبلغ 

 .ستدامة النجاعة والفعاليةا .وتحسينه األمثلنجاعة تكاليف العمل  .الفعالية والنجاعة في عمل الفرع

  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –فرع الشراء وخدمات الدعم   :٤٨الجدول 

 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

 مقررة عمليات الشراء المدى تنفيِذ
 .وحفِظ الوثائق المتعلقة بها، وتسجيِلها

من عمليات الشراء % ٩٠تنفيذ 
ُ المقررة،   الوثائق وتسجيلـُها، وحفظ
 .المتعلقة بها

شراء المواد والمعدات والتعاقد بشأن 
الخدمات لتلبية احتياجات المنتفعين 

 .في الوقت المناسب

عتمادات تعذر إنفاق آل اعدم 
حاالت  من جراءالميزانية ذات الصلة 

.المعنية السنة خاللالشراء التأخر في 

 حاالت التأخر في الشراء انعدام
عزى إلى فرع الشراء اب تـُسبأل

 .وخدمات الدعم

رضا الطالبين باألسعار المحصول 
عليها، ومقدار ما ُيَحـقـَّـق في إطار 
 .عمليات الشراء من وفورات للمنظمة

تحقيق وفورات من خالل المفاوضات 
شراء مع والتخطيط المسبق لعمليات ال

إيالء آذلك االستمرار على و. الُشعب
 األسعار أدنىاالهتمام للحصول على 

 .الممكنة في جميع عمليات الشراء

دات لمواد والمعاالحصول على 
 .أفضل األسعار الممكنةب والخدمات

المعاينات الُمرضية في إطار عمليات 
المراجعة الداخلية وعمليات المراجعة 

 .الخارجية

خلو تقارير المراجعة الخارجية 
والداخلية من الشكاوى المتعلقة 

 .٢٠٠٥ عام بالشراء في

التكاليف التكفل على نحو ناجع 
 المنظمة ومرافقها محاّلوفاء  باستدامة
 .بالمعايير العالية ومعداتها

مدى رضا شاغلي ومستخدمي مبنى 
عدد المنظمة ومرافقه بهما، و

أن المرافق الشكاوى المتلقاة بش
  .والمعدات

 

 في غضونتناول الشكاوى الواردة 
 .ها استالمبعدأقل من ساعتين 
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 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

 عدد طلبات المساعدة التي تـُعاَمل في
 وقلة  خدمات دعم البنية األساسيةقسم

وِقَصر  التصليح المستعجلالحاجة إلى 
العمل الطارئ عن نقطاع وقت اال

 .)للمرافقبفضل الصيانة الالئقة (

تصليح انعدام الحاجة إلى إجراء 
، والرد على طلبات المساعدة مستعجل

 .قيهافي غضون ساعتين من تل

البريد الداخلي آافة بنود جمع وتوزيع  . توزيع البريد الداخليتواتر
  .أربع مرات يوميا

 ٢١٠ ٠٠٠: مجموع البنود المتناَولة
  .بند
 

بريد العادي وخدمات توفير خدمات ال
 .ي الوقت المناسبفالسعاة الخاصين 

القدرة على الترتيب لخدمات السعاة 
الخاصين بناء على إخطار قصير 
األجل، وتسليم البريد الصادر في 
الوقت المناسب إلى مرآز جمع البريد 

مجموعة  (TPGالتابع لشرآة 
 ).TNTالخدمات البريدية 

ترتيب خدمات السعاة الخاصين في 
 وجمع ؛غضون ساعتين من طلبها

 تستلمه لكي وتخليصهالبريد الصادر 
 . آل يوم عملTPGشرآة 

الوفورات المحققة في المبلغ المهيأ 
ميزانية المنظمة، إطار لألسفار في 

وتخفيض العدد اإلجمالي لموظفي 
 .األمانة المنخرطين في تدبُّر األسفار

 عملية ٢٠٠٦ في عام واَصل ست
التي سفار  األوظيفةإعادة تنظيم 

توقع أن ُي: ٢٠٠٥ في عام بوشرت
مقدار العمل الذي تستلزمه كون ي

أن تنخفض وظيفة األسفار أقل و
  .تكاليف السفر

 

ف ترتيبات سفر ناجعة التكاليتوفير 
مع الحد مما يرتبط بذلك من مهام 
إدارية يضطلع بها موظفون آخرون 

 .ضمن األمانة

 عنها السفرخدمات رضا المنتفعين ب
 . وجودتهاِمحيانيتهابفضل 

 %.٩٠ل رضا قدره معدَّ

زَمع االضطالع بها في األنشطة المأهم  –فرع التدريب وتنمية قدرات الموظفين   :٤٩الجدول 
  ٢٠٠٦عام 

 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

السهر على تحلي موظفي المنظمة 
بالكفاءة التقنية والمهنية المطلوبة من 
خالل توفير استراتيجية شاملة 

 .للتدريب وتنمية القدرات

عدد الشهادات التي تصدر ضمن 
أو شهادات االعتماد /المنظمة و

أنشطة التدريب، الخارجي إثر إتمام 
وما يسفر عنه تقييم النتائج الحقا وفَق 
معايير المنظمة والمعايير المعتمدة 

 .دوليا

 جميع الدورات التدريبية إنجاز
شعبة هيئة التفتيش بة الخاص
  بحسب االقتضاء وعند التحققوشعبة

شهادات الصادرة ال وعدد االقتضاء؛
 دوراتتمام إل المنظمة نتيجة عن

 .ح بنجاالتدريب
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 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

 التدبرمجال في كفاءة الالنهوض ب
 .على آافة المستويات ضمن األمانة

َمن يتلقون تدريبا في هذا المجال عدد 
 بهم ةالموظفين الجدد المنوطِمن 

 .مسؤوليات إشرافية وإدارية

تلقي معظم المديرين الجدد في 
 .المنظمة تدريبا داخليا

معقودة مع عدد المشاورات ال .فرديةبصورة ءات كفاالتنمية 
على تمتـّعهم لمساعدة بشأن االموظفين 

بالقدرات التي تجعل إعادة استخدامهم 
ممكنة بصورة عامة وبشأن مسارهم 

 .الوظيفي مستقبال

 الموظفين جميععقد مشاورات مع 
 .الراغبين في ذلك

 .ة والفعاليةاستدامة النجاع .وتحسينه األمثلنجاعة تكاليف العمل  .الفعالية والنجاعة في عمل الفرع

  ٢٠٠٦األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام أهم  –فرع خدمات المعلومات   :٥٠الجدول 

 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

طالع على المعلومات توسيع نطاق اال
بحيث يتاح  المنظمة ضمنالرسمية 

 .لدول األعضاءعليها لطالع اال

عدد خدمات المعلومات الجديدة المقرة 
 .تاحة للدول األعضاءوالم

 على المتاحة التطبيقات تحسين
 للمنظمة، المنتفـَع اإللكتروني الرئيسي

 الصناعية للمواد انيفمثل التص
  .الكيميائية

من % ٩٩لـالشبكات عمل هذه  . شبكات المنظمة الثالث بنجاحعمل
 .الوقت

ة التكنولوجية الشخصية تسليم األجهز
 الحواسيب والهواتف وأجهزة الفاآس(

لموظفين في غضون ل) وما إلى ذلك
أسبوع واحد من طلبها أو في غضون 

 .ثالثة أيام من اإلفادة بالعطل

 .في الحالتين% ٩٠النجاح بنسبة 

 توفير بنية أساسية لخدمات المعلومات
 .ُيعوَّل عليها

أفضل الممارسات وإجراءات  تطبيق
 حاالت الكوارث في استئناف العمل

اسمة األهمية الح األنشطةداء أل
 .عملال ضمانا الستمرار

 .عدم انقطاع العمل

الموعد زة في عدد المشاريع المنَج
المحدَّد لذلك، بعد الموافقة على وثيقة 

  .متطلبات المنتفعين
 

من المشاريع بنجاح % ٧٥ إنجاز
 .وفي الموعد المحدَّد لذلك

 تكنولوجياتنفيذ مشاريع تطوير 
 .على نحو فعال المعلومات

زة في حدود  المشاريع المنَجعدد
 .لهاالمخصَّصة الموارد 

من المشاريع في حدود % ١٠٠إنجاز 
 . لهاصةالموارد المخصَّ
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 أهم النواتج مؤشرات تحقيقه الهدف

مباشرة العمل الالزم لتلبية الطلبات 
 أشهر من ٣المقرة رسميا في غضون 

  .تاريخ الطلب
 

المتصلة  طلبات المنتفعين تلبية %.١٠٠بة النجاح بنس
 . حاسوبية جديدةياتبرامجبتطوير 

 للمشاريع المتوسطة شهورثمانية  .إنجاز المشاريعه ستغرقالذي يالوقت 
ثالثة أشهر للمشاريع و؛ النطاق

 . النطاقالصغيرة

عدد الحوادث األمنية المتصلة بنظم 
 .المعلومات

  . المعلومات السريةتحمينظم توفر 
من الحوادث دون % ١٠٠جة معال

  .السريةب اإلضرار
 

في ضمان مستوى مناسب من األمن 
 .نظم تكنولوجيا المعلومات

عدد مواطن الضعف التي تـُحدَّد 
 .بتدابير أمنية فعالةوتـُستدرك 

من هذه الناحية  مجاال ١١تمييز 
 واالهتمام بها على النحو المناسب

 .هامة بيانات فقدان إمكانية لدرء
 .استدامة النجاعة والفعالية .ه األمثلوتحسيننجاعة تكاليف العمل  .الفعالية والنجاعة في عمل الفرع

  ٢٠٠٦ميزانية عام في إطار مبادرات ال

  )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫٣٥٧(نتائج عمليات حشد الموظفين تحسين : المبادرة

 تبدل ُسبع الموظفين بتنظيمضي تطبيقه يقالجاري إن نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها  ١٣٠-٨

 ما يرتبط للنهوض بأود العاملينيلزم عدد آاف من ف. في آل سنة لنطاقا المحشودين حشدا عالمي

تطبيق موظفين مؤقتين منذ بدء ب أمرها باالستعانة أعمال حشد الموظفين ُيتـَدبربذلك من زيادة في 

 .٢٠٠٣ في عام المعنيالنهج 

هذه بر ـَّية، توفبفعالالنهج  هذا تطبيقطلبات تدبر أمر متوعمال على ضمان تمكن أمانة المنظمة من  ١٣١-٨

، يتألف آل لحشد الموظفين مخصَّصة أفرقة ةثالثفي إطار الميزانية أموال لسد تكاليف المبادرة 

بالموارد مختص  وآاتب ٣- فمن الرتبةبشرية الموارد مسؤول مختص بالمنها من موظف 

 ْشغـَلوستـُ.  على صعيد حشد الموظفين لتلبية متطلبات األمانة،٤- خ عمن الرتبةالبشرية 

األمر خالل عام في  النظر، وسيعاد فرقة بصورة مؤقتةاأل يخص أحد هذه مافيالمعنيتان وظيفتان ال

٢٠٠٦. 

لإلعالن )  مليون أورو٠٫٠٦١ (المخصَّصاتزيادة في ل أيضا ٢٠٠٦ برنامج وميزانية عام ويهيئ ١٣٢-٨

 .عن الوظائف الشاغرة في وسائط اإلعالم
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 جزئيا عن طريق إلغاء وظيفتين قائمتين رتبة ين تـُسدمقترح التين الجديدالوظيفتينتكاليف إن و ١٣٣-٨

 .٦-خ عرتبة األخرى  و٧-خ عإحداهما 

 )٢٠٠٦ مليون أورو في عام ٠٫١١٧  (هم وتنمية قدراتينالعاملب النهج فيما يتعلقتحسين : المبادرة

 الحد من المتمثل فيالنهج  نسبيا، ولتطبيق فـَِتيةلقد آان للتطور المستمر لألمانة، باعتبارها منظمة  ١٣٤-٨

 مراجعة فتتعيَّن.  الموارد البشريةتدبر على مجموعة آبيرة من متطلبات خدمة الموظفين أثٌرمدة 

 .المرتبطة بذلك المصاعب لتذليل وتكييفها ها ذات الصلةوممارساتاألمانة نظم 

 ٤-من الرتبة فخدمات الموارد البشرية قسم تعيين رئيس لوتهيئ هذه المبادرة في إطار الميزانية ل ١٣٥-٨

مشروع التقرير المعد بشأن نظام ُيدعى في و. القسم ا على هذإلشراَفيتولى اد المدة بعقد محدَّ

وسيتولى . على نطاق األمانةومن تنسيقه مزيد من تدبر هذا اإلطار الداء إلى األ وتقييم األمانة لتدبر

 تناول ما يتعلق بالموارد البشرية واستدراك التأخر في المسؤولية عن تنسيق هذه المهمة، هذا القسم

 .التظلم الداخليةون وتدبر قضايا الطع، ينالداخليوالتدقيق المراجعة المقدَّمة في إطار توصيات من ال

   مليون أورو في عام ٠٫٠٤٥( لتنفيذ برنامج الموارد البشرية الكتابيزيادة الدعم : المبادرة

٢٠٠٦( 

 ما يلزم مقدارإلى زيادة عن النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة  الموظفين المتأتيتبدل مدى  تزايدأدى  ١٣٦-٨

 آافة الوثائق لتدبرمنسق بمثابة وباإلضافة إلى العمل . الموارد البشريةب من المعامالت المتصلة

بية االمساعدة الكت) ٤- خ عمن الرتبة (الوظيفة المعنية شاغلم ، سيقدِّ ذات الصلةوالمراسالت

 السجالت تدبيره األداء على نطاق األمانة، فضال عن تدبريق نظام الالزمة لدعم إدارة وتنس

 .ينالمرتبطة بحاالت الطعن والتظلم الداخلي

 .المهام هموارد التوظيف المؤقت للمساهمة في االضطالع بهذب في الماضي ـُعينوقد است ١٣٧-٨

 ٢٠٠٦توفير الموارد المالية لعام 

بالقياس إلى تقديراتها ، ٢٠٠٦لها في ميزانية عام إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات المهيأ  ١٣٨-٨

منها (بمثابة مبادرات في إطار الميزانية  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥في عام 

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةتدابير

 أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين ١٣٩-٨

بما في ذلك تسوية وضع الوظائف المشغولة بصفة مؤقتة، المبيَّّنة في الجزء الثاني من (الحاليين 

، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة )٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 
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 وميزانية على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من برنامج (٢٠٠٦األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام 

، أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود )٢٠٠٦عام 

 .الموارد المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

ب  بحس٢٠٠٦المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  –شعبة الشؤون اإلدارية   :٥١الجدول 
 وجوه التمويل

األرقام 
الختامية 

 ٢٠٠٤لعام 

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

4 160 905 
 :تكاليف الموظفين

 970 185 5 %4,27 970 185 5 558 973 4 المرتبات
 544 964 1 %12,54 544 964 1 705 745 1 تكاليف الموظفين العامة 204 356 1
 224 762 3 %3,25 224 762 3 800 643 3 تبدل الموظفينتكاليف  909 720 3

 283 104 000 31 العمل اإلضافيتكاليف  533 82
>100,00

% 104 283 
 000 150 %28,57- 000 150 000 210 نيالخبراء االستشاريتكاليف  -

 157 410 %21,79- 861 531 075 680 تكاليف الموظفين المؤقتين 146 371
 800 247 %3,25 800 247 000 240 لموظفينسائر تكاليف ا 044 245

 977 824 11 %3,67 681 946 11 138 524 11 لموظفيناتكاليف مجموع  741 936 9

21 146 

  :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 799 19 %1,75 799 19 458 19  الرسمية

 799 19 %1,75 799 19 458 19 مجموع تكاليف السفر 146 21

337 931 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 283 365 %1,75 283 365 000 359 التدريبتكاليف 
 300 366 %1,75 300 366 000 360  خدمات تجهيز البياناتتكاليف  128 618

 050 61   050 61 -  تعاقديةالتكاليف سائر الخدمات  -
 633 792 %10,24 633 792 000 719  الخدمات التعاقديةتكاليف مجموع  059 956

3 019 151 
 :النفقات التشغيلية العامة 

 399 277 3 %2,25 399 277 3 280 205 3  إيجار المباني
 052 173 1 %1,75 052 173 1 877 152 1  تكاليف الصيانة واللوازم 639 923
 714 85 %43,33- 714 85 240 151  إيجار المعدات 863 108

 260 73 %1,75 260 73 000 72  صيانة المعدات تكاليف  -
 409 599 %1,75 409 599 100 589  االتصاالتتكاليف  158 503

4 866 
 وسائر األنشطةالضيافة تكاليف 

 698 5 %1,75 698 5 600 5  المراسمية
 254 168 %1,75 254 168 360 165  التأمينتكاليف  298 116
 859 427 %21,04 859 427 500 353  اللوازم والمواد تكاليف  238 254
 013 117 %1,75 013 117 000 115   العامةية التشغيلنفقاتالسائر  737 111

 658 927 5 %2,03 658 927 5 957 809 5   العامةية التشغيلنفقاتالمجموع  950 041 5

7 357 

 تكاليفها -والعتاد األثاث تكاليف 
  :التشغيلية
 298 17 %1,75 298 17 000 17  يينتبوالعتاد المكثاث تكاليف األ

 235 246 %1,75 235 246 000 242  تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين -

7 357 
 -األثاث والعتاد مجموع تكاليف 

 533 263 %1,75 533 263 000 259  ا التشغيليةمتكاليفه
 598 828 18 %3,38 302 950 18 553 331 18  مجموع التكاليف الجارية 253 963 15

151 124 

 هماتكاليف -األثاث والعتادتكاليف 
  :المندرجة في عداد رأس المال

 113 239 %30,99- 182 162 000 235   المكتبيينألثاث والعتادتكاليف ا
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األرقام 
الختامية 

 ٢٠٠٤لعام 

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

 723 332 %1,75 723 332 000 327  تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين 067 306

457 191 

 -األثاث والعتاد اليف تكمجموع 
 المندرجة في عداد رأس هماتكاليف
 835 571 %11,94- 904 494 000 562  المال

457 191 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 835 571 %11,94- 904 494 000 562  رأس المال
 433 400 19 %2,92 207 445 19 553 893 18  مجموع التكاليف 444 420 16

 ٢٠٠٦المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  – مدير الشؤون اإلدارية مكتب  :٥٢الجدول 
 بحسب وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

258 059 
 :تكاليف الموظفين

 650 264 %6,88- 650 264 211 284 المرتبات
 744 115 %5,42 744 115 797 109 تكاليف الموظفين العامة 081 95

 033 1 %3,25 033 1 000 1 العمل اإلضافيتكاليف   -
 000 150 %0,00 000 150 000 150  نيالخبراء االستشاريتكاليف   -

 - %100,00- - 000 7 تكاليف الموظفين المؤقتين 309 8
 426 531 %3,73- 426 531 008 552  تكاليف الموظفينمجموع 449 361

21 146 

 :تكاليف السفر
األسفار المتصلة باالجتماعات تكاليف 
 799 19 %1,75 799 19 458 19 الرسمية

 799 19 %1,75 799 19 458 19 مجموع تكاليف السفر 146 21

4 866 

 : العامةية التشغيلنفقاتال
األنشطة سائر والضيافة تكاليف 
 698 5 %1,75 698 5 600 5 ةالمراسمي

 698 5 %1,75 698 5 600 5   العامةية التشغيلنفقاتالمجموع  866 4
 923 556 %3,49- 923 556 066 577 مجموع التكاليف الجارية 461 387

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -   - - رأس المال
 923 556 %3,49- 923 556 066 577 مجموع التكاليف 461 387

المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  -فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية   :٥٣الجدول 
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٦

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

881 693 
 :تكاليف الموظفين

 239 047 1 %0,42 239 047 1 814 042 1 المرتبات
 102 368 %3,61- 102 368 882 381 تكاليف الموظفين العامة 423 284

 195 6 %3,25 195 6 000 6 العمل اإلضافيتكاليف  040 1
 496 101 %100< 496 101 000 10 تكاليف الموظفين المؤقتين 038 4

 031 523 1 %5,71 031 523 1 696 440 1 ع تكاليف الموظفينمجمو 194 171 1

111 737 
 : العامةية التشغيلنفقاتال
 788 45 %1,75 788 45 000 45  العامةية التشغيلنفقاتال



C-10/DEC.5 
Annex 
page 137 
 

   بيانات ميزانيات الشـُعب–الجزء الثالث 

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 
 788 45 %1,75 788 45 000 45   العامةية التشغيلنفقاتالمجموع  737 111

 819 568 1 %5,59 819 568 1 696 485 1 مجموع التكاليف الجارية 931 282 1

- 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 -   - - رأس المال
 819 568 1 %5,59 819 568 1 696 485 1 مجموع التكاليف 931 282 1

 بحسب ٢٠٠٦المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  -فرع الموارد البشرية   :٥٤الجدول 
  وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

651 937 
 :تكاليف الموظفين

 606 923 %22,09 606 923 501 756 المرتبات
 165 380 %56,62 165 380 731 242 تكاليف الموظفين العامة 686 138

 224 762 3 %3,25 224 762 3 800 643 3 وظفينتبدل المتكاليف  909 720 3
 130 4 %3,25 130 4 000 4 العمل اإلضافيتكاليف  725 14

 234 103 %12,84- 938 224 075 258 تكاليف الموظفين المؤقتين 865 124
 800 247 %3,25 800 247 000 240 سائر تكاليف الموظفين 044 245

 158 421 5 %7,73 862 542 5 107 145 5 مجموع تكاليف الموظفين 166 896 4

  
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 050 61   050 61 - التعاقديةالخدمات سائر تكاليف 
 050 61   050 61 - مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية -

 208 482 5 %8,92 912 603 5 107 145 5 مجموع التكاليف الجارية 166 896 4
 208 482 5 %8,92 912 603 5 107 145 5 يفمجموع التكال 166 896 4
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   بيانات ميزانيات الشـُعب–الجزء الثالث 

 ٢٠٠٦المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  -فرع الشراء وخدمات الدعم   :٥٥الجدول 
  بحسب وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧ام لع

795 168 
 :تكاليف الموظفين

 227 103 1 %4,32 227 103 1 494 057 1 المرتبات
 991 417 %18,08 991 417 003 354 تكاليف الموظفين العامة 189 242

 600 82 %100< 600 82 000 10 العمل اإلضافيتكاليف  510 64
 496 82 %65,63- 496 82 000 240 تكاليف الموظفين المؤقتين 550 88

 314 686 1 %1,49 314 686 1 497 661 1 مجموع تكاليف الموظفين 417 190 1

3 019 151 
 : العامةية التشغيلفقاتالن

 399 277 3 %2,25 399 277 3 280 205 3 إيجار المحاّل
 052 173 1 %1,75 052 173 1 877 152 1 الصيانة والمرتفقاتتكاليف  639 923
 714 85 %1,75 714 85 240 84 إيجار المعدات 863 108
 693 121 %1,75 693 121 600 119 االتصاالتتكاليف  456 116
 254 168 %1,75 254 168 360 165 التأمينتكاليف  298 116
 306 221 %1,75 306 221 500 217 اللوازم والموادتكاليف  056 125

 225 71 %1,75 225 71 000 70  العامةية التشغيلفقاتالنسائر  - 
 643 118 5 %2,07 643 118 5 857 014 5  العامةية التشغيلنفقاتالمجموع  463 409 4

7 357 

 تكاليفهما - ألثاث والعتاداتكاليف 
 :التشغيلية
 298 17 %1,75 298 17 000 17  نياألثاث والعتاد المكتبيتكاليف 

7 357 
 -تكاليف األثاث والعتاد مجموع 

 298 17 %1,75 298 17 000 17 تكاليفهما التشغيلية
 255 822 6 %1,93 255 822 6 354 693 6 مجموع التكاليف الجارية 237 607 5

151 124 

 المندرجة في هماتكاليف -األثاث والعتاد
 :عداد رأس المال

 113 239 %30,99- 182 162 000 235 نياألثاث والعتاد المكتبيتكاليف 

151 124 

 - األثاث والعتادمجموع تكاليف 
 المندرجة في عداد رأس هماتكاليف
 113 239 %30,99- 182 162 000 235 المال

151 124 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 113 239 %30,99- 182 162 000 235 رأس المال
 367 061 7 %0,81 437 984 6 354 928 6 مجموع التكاليف 361 758 5
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   بيانات ميزانيات الشـُعب–الجزء الثالث 

المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  -موظفين فرع التدريب وتنمية قدرات ال  :٥٦الجدول 
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٦

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

327 845 
 :تكاليف الموظفين

 663 382 %2,28- 663 382 581 391 المرتبات
 903 144 %18,00 903 144 796 122 تكاليف الموظفين العامة 924 111
 566 527 %2,56 566 527 377 514 مجموع تكاليف الموظفين 769 439

337 931 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 283 365 %1,75 283 365 000 359 التدريبتكاليف 
 283 365 %1,75 283 365 000 359 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 931 337

129 182 
 :النفقات التشغيلية العامة 

 380 138 %1,75 380 138 000 136 اللوازم والموادتكاليف 
 380 138 %1,75 380 138 000 136 النفقات التشغيلية العامة مجموع  182 129
 229 031 1 %2,16 229 031 1 377 009 1 مجموع التكاليف الجارية 882 906

- 
وع التكاليف المندرجة في عداد مجم

 -   - - رأس المال
 229 031 1 %2,16 229 031 1 377 009 1 مجموع التكاليف 882 906

 بحسب ٢٠٠٦المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  -فرع خدمات المعلومات   :٥٧الجدول 
  وجوه التمويل

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

1 246 203 
 :تكاليف الموظفين

 585 464 1 %1,64 585 464 1 956 440 1 المرتبات
 640 537 %0,59 640 537 497 534 تكاليف الموظفين العامة 901 483

 325 10 %3,25 325 10 000 10 العمل اإلضافيتكاليف  258 2
 - %100,00- - 000 60  نيالخبراء االستشاريتكاليف  -

 931 122 %25,50- 931 122 000 165 تكاليف الموظفين المؤقتين 384 145
 482 135 2 %3,39- 482 135 2 453 210 2 مجموع تكاليف الموظفين 746 877 1

618 128 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 300 366 %1,75 300 366 000 360 خدمات تجهيز البياناتتكاليف 
 300 366 %1,75 300 366 000 360 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 128 618

- 
 :النفقات التشغيلية العامة 

 - %100,00-  - 000 67 إيجار المعدات
 260 73 %1,75 260 73 000 72 صيانة المعداتتكاليف   -

 716 477 %1,75 716 477 500 469 االتصاالتتكاليف  702 386
 173 68   173 68 - اللوازم والموادتكاليف   -

 149 619 %1,75 149 619 500 608 النفقات التشغيلية العامة مجموع  702 386
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   بيانات ميزانيات الشـُعب–الجزء الثالث 

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

الفرق 
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٧لعام 

 - 

هما تكاليف -تكاليف األثاث والعتاد
 :التشغيلية
 235 246 %1,75 235 246 000 242  نيالعتاد والبرامج الحاسوبيتكاليف 

- 
 - ألثاث والعتاداليف تكامجموع 

 235 246 %1,75 235 246 000 242 تكاليفهما التشغيلية
 165 367 3 %1,57- 165 367 3 953 420 3 مجموع التكاليف الجارية 576 882 2

306 067 

 هماتكاليف -تكاليف األثاث والعتاد 
 :المندرجة في عداد رأس المال

 723 332 %1,75 723 332 000 327 ني والبرامج الحاسوبيالعتادتكاليف 

306 067 

- ألثاث والعتادتكاليف امجموع 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس 

 723 332 %1,75 723 332 000 327 المال

306 067 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 723 332 %1,75 723 332 000 327 رأس المال
 888 699 3 %1,28- 888 699 3 953 747 3 مجموع التكاليف 643 188 3
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  الذيــول

  ٢٠٠٦ع إجراؤها في عام المزَمالمتعلقة باألسلحة الكيميائية عمليات التفتيش   :١الذيل 
  المفتشون الالزمون عمليات التفتيش

 
 نوع عملية التفتيش

مدة عمل 
  المرفق

 )بالشهور(

عدد المهمات 
 /التفتيشية
 المناوبات

عدد 
 المفتشين

مدة 
المناوبة 

 )أليامبا(

عدد أيام 
المفتشين 

 )يوم/مفتش(
  مرافق تدمير األسلحة الكيميائية 

 : الواليات المتحدة األمريكيةفي
     

مرفق أنستون للتخلص من العوامل 
 الكيميائية

10 14,4 2,5 46 1 661 

 997 46 2,5 8,7 6  مرفق تول للتخلص من العوامل الكيميائية

 وماتيال للتخلص من العوامليمرفق 
 ) النطاق آاملالعامل عمال( الكيميائية

10 14,4 2,5 46 1 661 

ال للتخلص من العوامل وماتييمرفق 
  1الذخائر تبديل – الكيميائية

2 2,9 2,5 46 332 

مرفق باين بلف للتخلص من العوامل 
 )العامل عمال آامل النطاق(الكيميائية 

10 14,4 2,5 46 1 661 

وامل مرفق باين بلف للتخلص من الع
  2الصيانة -الكيميائية 

2 2,9 2,5 46 332 

نات النظم مكوِّ لتدميرمرفق باين بلف 
 الكيميائية الثنائية

3 4,3 1 44 191 

مرفق أبردين : ميدان التجارب في أبردين
خالل (للتخلص من العوامل الكيميائية 

  )عمليات إخالء الحاويات

10 14,4 1,5 46 997 

لعوامل ت للتخلص من امرفق نيوُبر
 الكيميائية

12 17,3 2,5 46 1 993 

مجموع مرافق تدمير األسلحة الكيميائية 
   الواليات المتحدة األمريكيةفي
 

  825 9 بيان غير متاح  بيان غير متاح   93,7 بيان غير متاح

                                                           
  .تبديل الذخائرقد يقلـَّص حجم فريق التفتيش عند تعليق العمليات أثناء   ١
  .قد يقلص حجم فريق التفتيش عند تعليق العمليات أثناء الصيانة  ٢
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  الذيــول

  المفتشون الالزمون عمليات التفتيش
 

 نوع عملية التفتيش
مدة عمل 
  المرفق

 )بالشهور(

عدد المهمات 
 /التفتيشية
 المناوبات

عدد 
 المفتشين

مدة 
المناوبة 

 )أليامبا(

عدد أيام 
المفتشين 

 )يوم/مفتش(
  مرافق تدمير األسلحة الكيميائية 

 : االتحاد الروسيفي
     

 0 44 2,5 0,0 0 ةمرفق غورني لتدمير األسلحة الكيميائي

 907 1 44 2,5 17,3 12 رآا لتدمير األسلحة الكيميائيةَبْمـَمرفق آ

 430 1 44 2,5 13,0 9 ئية لتدمير األسلحة الكيمياوفآمرفق ماراِد

مجموع مرافق تدمير األسلحة الكيميائية 
   االتحاد الروسيفي

 337 3 بيان غير متاح بيان غير متاح  30,3 بيان غير متاح 

 سائر فيمرافق تدمير األسلحة الكيميائية 
 :الحائزةالدول األعضاء 

     

 430 1 44 2,5 13,0 9 الهند

 763 44 1,5 11,6 8 األخرى الحائزةالدولة الطرف 

 477 44 2,5 4,0 3 ألبانيا

 1.907 44 2,5 17,3 12 )١الفئة (الجماهيرية العربية الليبية 

يميائية مجموع مرافق تدمير األسلحة الك
 الحائزة الدول األعضاء في سائر

 577 4 بيان غير متاح  بيان غير متاح 45,9 بيان غير متاح

 739 17 بيان غير متاح  بيان غير متاح  170 بيان غير متاح الكيميائية األسلحة تدمير مرافق مجموع

 960 غير متاحبيان   بيان غير متاح  35 بيان غير متاح  األسلحة الكيميائيةمرافق تخزين 

 465 بيان غير متاح  بيان غير متاح  19 بيان غير متاح  األسلحة الكيميائيةإنتاج مرافق 

 100 بيان غير متاح  بيان غير متاح  5 بيان غير متاح  األسلحة الكيميائية القديمةمواقع 

 100   غير متاحبيان  بيان غير متاح  5 بيان غير متاح   مواقع األسلحة الكيميائية المخلـَّفة

االستعراضات الهندسية /وليةاألزيارات ال
 النهائية

 160  بيان غير متاح  بيان غير متاح  3 بيان غير متاح 

المجموع لعمليات التفتيش بموجب 
 المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية

 

 بيان غير متاح 

 

237 

 

 بيان غير متاح 

 

 بيان غير متاح 

 

 19 524 
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  الذيــول

  ٢٠٠٦عام المصروفات واإليرادات المدرجة في ميزانية  بيان  :٢الذيل 
األرقام 

الختامية لعام 
٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

نسبته (الفرق 
 )المئوية

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

30 645 256 
 :تكاليف الموظفين

 993 363 35 %0,80- 993 363 35 429 650 35 المرتبات
 162 980 13 %1,83- 162 980 13 073 241 14 تكاليف الموظفين العامة 289 526 11

 224 762 3 %3,25 224 762 3 800 643 3 تبدل الموظفينتكاليف  909 720 3
 681 291 %37,26 681 291 500 212 العمل اإلضافيتكاليف  147 236
 000 335 %38,53- 000 335 000 545  نيالخبراء االستشاريتكاليف  580 508
 384 815 %16,61- 832 060 1 075 272 1 تكاليف الموظفين المؤقتين 110 780
 613 273 %3,25 613 273 000 265 سائر تكاليف الموظفين 044 245

 056 822 54 %1,37- 504 067 55 877 829 55 مجموع تكاليف الموظفين 335 662 47

2 823 125 

 :تكاليف السفر
األسفار الخاصة بعمليات ف تكالي

 362 815 3 %7,79- 362 815 3 515 137 4 التفتيش

446 826 
األسفار الخاصة باالجتماعات تكاليف 
 812 560 %3,63 812 560 167 541 الرسمية

 544 2 %1,75 544 2 500 2 سائر األسفارتكاليف  243 12
 718 378 4 %6,46- 718 378 4 182 681 4 مجموع تكاليف السفر 194 282 3

484 581 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 536 670 %9,95 536 670 863 609 التدريبتكاليف 

928 988 
الترجمة التحريرية والترجمة تكاليف 
 552 416 1 %43,82 552 416 1 950 984 الشفوية

 300 366 %1,75 300 366 000 360 خدمات تجهيز البياناتتكاليف  128 618
 770 73 %100,00< 713 157 500 42 األمنتكاليف  475 028 1

 214 891 %3,25 214 891 161 863 ن يالمفتشتكاليف  -
 338 880 %9,01 338 880 577 807 التعاقديةتكاليف سائر الخدمات  993 496

 709 298 4 %19,48 652 382 4 051 668 3 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 165 557 3

806 764 

ليف حلقات العمل وحلقات التدارس تكا
 :واالجتماعات

 507 868 %4,20 507 868 500 833 دعم الهيئات الوطنيةتكاليف 
 642 834 %4,20 642 834 000 801  القدراتتكاليف تكوين 103 825
 384 679 %4,20 384 679 000 652 القدرة على الحمايةتكاليف تنمية  076 832
 875 457 %1,75 875 457 000 450 لتدريب المشتركبرنامج اتكاليف  639 412

73 381 
حلقات العمل وحلقات تكاليف سائر 

 150 78 %4,20 150 78 000 75 التدارس واالجتماعات

2 949 963 
مجموع تكاليف حلقات العمل وحلقات 

 558 918 2 %3,81 558 918 2 500 811 2 التدارس واالجتماعات

3 239 151 
 :ية العامة النفقات التشغيل
 036 504 3 %2,25 036 504 3 930 426 3 إيجار المحاّل

 052 173 1 %1,75 052 173 1 877 152 1 الصيانة والمرتفقاتتكاليف  639 923
 939 563 %21,81- 939 563 240 721 إيجار المعدات 561 570

 836 135 %2,91 836 135 000 132 صيانة المعداتتكاليف  -
 409 599 %1,75 409 599 100 589 االتصاالتف تكالي 158 503

64 631 
وسائر األنشطة الضيافة تكاليف 

 046 84 %3,00 046 84 600 81 المراسمية
 254 168 %1,75 254 168 360 165 التأمينتكاليف  298 116
 980 463 %19,40 980 463 600 388 اللوازم والموادتكاليف  238 254



C-10/DEC.5 
Annex 
Appendix 2 
page 145 
 

  الذيــول

األرقام 
الختامية لعام 

٢٠٠٤  

 
 وجوه التمويل

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

نسبته (الفرق 
 )المئوية

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

 021 410 %57,95 021 410 583 259 اإلرسالالشحن وتكاليف  407 217
 485 144 %4,32 485 144 500 138  العامةية التشغيلسائر النفقات 252 132

 058 247 7 %2,71 058 247 7 790 055 7  العامةية التشغيلالنفقاتمجموع  335 021 6

7 357 
  التشغيليةهماتكاليف –األثاث والعتاد 

 298 17 %1,75 298 17 000 17 نتبيي والعتاد المكاألثاثتكاليف 
 235 246 %1,75 235 246 000 242 نتكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيي -
 - %100,00- - 100 2 األثاث والعتادتكاليف سائر  -

7 357 
–ألثاث والعتاد تكاليف امجموع 
 533 263 %0,93 533 263 100 261  التشغيليةهماتكاليف

641 452 

 التفتيش وصيانتها معداتتكاليف 
 :ية التشغيلها تكاليف–ولوازمها 

 898 342 %14,28- 898 342 000 400 صيانة معدات التفتيشتكاليف 
 175 10 %1,75 175 10 000 10 اللوازم والموادتكاليف  661 10

652 113 

معدات التفتيش تكاليف مجموع 
 تكاليفها – ولوازمهاوصيانتها 
 073 353 %13,88- 073 353 000 410 التشغيلية

 704 281 74 %0,14- 095 611 74 500 717 74 مجموع التكاليف الجارية 462 132 64

151 124 

 هماتكاليف –األثاث والعتاد تكاليف 
 المندرجة في عداد رأس المال

 113 239 %30,99- 182 162 000 235 نياألثاث والعتاد المكتبيتكاليف 
 300 366 %1,75 300 366 000 360 نيج الحاسوبيالعتاد والبرامتكاليف  067 306

 889 138 %100,00< 164 271 500 132  األثاث والعتادتكاليف سائر  -

457 191 

 –ألثاث والعتاد تكاليف امجموع 
 المندرجة في عداد رأس هماتكاليف
 301 744 %9,92 646 799 500 727 المال

250 000 

معدات التفتيش وصيانتها تكاليف 
 المندرجة في عداد هاتكاليف –زمها ولوا

 :رأس المال
 500 453 %18,60- 500 203 000 250  احتياز معدات التفتيشتكاليف 

250 000 

معدات التفتيش تكاليف مجموع 
 هاتكاليف –وصيانتها ولوازمها 

 500 453 %18,60- 500 203 000 250 المندرجة في عداد رأس المال

707 191 
ندرجة في عداد مجموع التكاليف الم

 801 197 1 %2,62 146 003 1 500 977 رأس المال
 506 479 75 %0,11- 241 614 75 000 695 75 مجموع التكاليف 653 839 64

         :اإليرادات  
 506 656 69  %1,25- 241 791 69 400 677 70 السنويةاالشتراآات  112 337 61

 000 373 5  %21,63 000 373 5 600 417 4 المساهمات في تكاليف التحقق 886 191 2
 000 450  %25,00- 000 450 000 600 الفوائد وغيرها من المكاسب 224 422

 506 479 75  %0,11- 241 614 75 000 695 75 مجموع اإليرادات 222 951 63
 - - - -  المالية المؤقتةالحصيلة 431 888-
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بالقياس إلى ، ٢٠٠٦لمهيأ لها في ميزانية عام إن آل الفوارق الحقيقية في المصروفات ا ١٤٠-٨

بمثابة مبادرات في إطار  ٢٠٠٦ تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام ،٢٠٠٥تقديراتها في عام 

 ). لتحقيق وفورات محدَّدةمنها تدابير(الميزانية 

موظفين أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف ال ١٤١-٨

بما في ذلك تسوية وضع الوظائف المشغولة بصفة مؤقتة، المبيَّّنة في الجزء الثاني من (الحاليين 

، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة )٢٠٠٦برنامج وميزانية عام 

برنامج على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٦األسعار المتوقـَّعة فيما يخص عام 

، أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية )٢٠٠٦وميزانية عام 

ضمن حدود الموارد المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط 

 .بأنشطة المنظمة
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  المعطيات المستَند إليها في وضع التقديرات  :٣الذيل 
 الشرح الزيادة أساس حساب التكاليف لمؤثـِّر على التكاليفالمتغير ا وجه التمويل
     :تكاليف الموظفين العادية

العالوات المناظرة لدرجات  العامةالمعطيات 
 المرتباتجدول 

المقادير السنوية محسوبة في 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

نسب 
 متباينة

أو في منتصف (تـُمنح آل سنة في تاريخ التعيين المعروف 
 .)العام

الوفورات المتأتية عن تبدل  
 الموظفين

المقادير السنوية محسوبة في 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

الوفورات ذات الصلة بمتوسط العالوات المناظرة لدرجات  %٢٫٠-
والوفورات المتأتية عن التأخر في حشد من المرتبات جدول 

يشغل الوظائف الشاغرة محصَّصة على شتى المستحقات 
بها إلى الزيادات الدورية المتمثلة في هذه المستَند في حسا

 .العالوات
المقادير السنوية محسوبة في  الفئة الفنيةالموظفين من مرتبات  المرتبات

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران
معدَّل التضخم النقدي المقدَّر أن يكون قد حصل في هولندا إثر  %٤٫٧٥

) ٢٠٠٣فبراير /شباط(لكلفة المعيشة مناظرة آخر زيادة 
 . بكامله٢٠٠٦  عام وبا عنمحس

فئة الموظفين من مرتبات  
 الخدمات العامة

المقادير السنوية محسوبة في 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

معدَّل التضخم النقدي المقدَّر أن يكون قد حصل في هولندا إثر  %٢٫٥
) ٢٠٠٤ سبتمبر/أيلول(آخر زيادة مناظرة لكلفة المعيشة 

 . بكامله٢٠٠٦محسوبا عن عام  
     :اليف الموظفين العامةتك

األجر الداخل في حساب المعاش   الضمان االجتماعيأبدال
 التقاعدي للموظفين من الفئة الفنية

المقادير السنوية محسوبة في 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

على افتراض أن ؛ ٢٠٠٥زيادة مماثلة للزيادة التي شهدها عام  %٥٫٠
 من واحدالر دواللل أورو ٠٫٧٩٧(ثابت العملة صرف سعر 

 )دوالرات الواليات المتحدة األمريكية
األجر الداخل في حساب المعاش  

التقاعدي للموظفين من فئة 
 الخدمات العامة

المقادير السنوية محسوبة في 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

معدَّل التضخم النقدي المقدَّر أن يكون قد حصل في هولندا إثر  %٢٫٥
) ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول(ة آخر زيادة مناظرة لكلفة المعيش

 . بكامله٢٠٠٦محسوبا عن عام  
المقادير السنوية محسوبة في   المرتباتمقادير تعويضات العناية الطبية

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران
٢٫٥%  
  إلى
٤٫٧٥% 

مقادير بذلك تؤخذ في الحسبان الزيادة المقدَّر أن تشهدها 
بات مقادير مرتو%) ٤٫٧٥( الفئة الفنية ن منموظفيمرتبات ال

 %).٢٫٥( الخدمات العامة ن من فئةموظفيال
مقادير األجور الداخلة في حساب  تعويضات الوفاة والعجز

 المعاش التقاعدي
المقادير السنوية محسوبة في 

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران
٢٫٥%  
  إلى
٥٫٠% 

بذلك تؤخذ في الحسبان الزيادة المقدَّر أن تشهدها مقادير 
التقاعدي للموظفين من األجور الداخلة في حساب المعاش 

ومقادير هذه األجور للموظفين من فئة %) ٥٫٠(الفئة الفنية 
 %).٢٫٥(الخدمات العامة 
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 الشرح الزيادة أساس حساب التكاليف لمؤثـِّر على التكاليفالمتغير ا وجه التمويل
المقادير السنوية محسوبة في  التكاليف العامة بدل اإلعالة

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران
متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥

 منطقة األورو محسوبا عن عام الدولي أنه سيحصل في
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥

المقادير السنوية محسوبة في  سوق المساآن المحلية اإليجار بالخاصة عانةاإل
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥
الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 

 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥
تكاليف التسجُّل في المدارس  منحة التعليم

 الدولية
المقادير السنوية محسوبة في 

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران
متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥

الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥

ُمقـَدَّر المتطلبات فيما يخص السنة  رتكاليف السف إجازة زيارة الوطن
 المالية

متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥
الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 

 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥
     :سائر تكاليف الموظفين

 .المستحقاتزيادات جميع متوسط  %٣٫٢٥ ٢٠٠٥ّر لعام الُمقـَدَّر الُمقـَ  المرتباتمقادير العمل اإلضافيتكاليف 
تكاليف والمرتبات مقادير  تكاليف الموظفين المؤقتين

 الموظفين العامة
نسب  أساس صفري

 متباينة
زيادة محسوبة على أساس ُمقـَدَّر المستحقات فيما يخص آل 

 .وظيفة قد يشغلها موظف مؤقت
 وتكاليف مقادير المرتبات  األخرىتكاليف الموظفين

 الموظفين العامة
 .متوسط زيادات جميع المستحقات %٣٫٢٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 

     : بالموظفينالمرتبطةتكاليف غير ال
ق النقد متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندو %١٫٧٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام  أسعار السلع االستهالآية تكاليف السفر

الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥

 عام ما يخص للمتطلبات المتوقعة فيالمخصَّصات انعدام - أساس صفري أسعار السلع االستهالآية نييالخبراء االستشارتكاليف 
٢٠٠٦. 

متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥ ٢٠٠٥ر الُمقـَّر لعام الُمقـَدَّ أسعار السلع االستهالآية سائر الخدمات التعاقديةتكاليف 
الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 

 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥
لتضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد متوسط معدَّل ا %١٫٧٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام  أسعار السلع االستهالآية برنامج التدريب المشتركتكاليف 

الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥
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 الشرح الزيادة أساس حساب التكاليف لمؤثـِّر على التكاليفالمتغير ا وجه التمويل
متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %٤٫٢٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام  أسعار السلع االستهالآية البرامج الدوليةتكاليف 

 محسوبا البلدان ذات االقتصاد الناميي أنه سيحصل في الدول
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥عن عام 

 .ُيزاد وفقًا للشروط التعاقدية %٢٫٢٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام  أسعار السلع االستهالآية إيجار المحاّل
متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥ ٢٠٠٥ الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام أسعار السلع االستهالآية  العامةية التشغيلالنفقات

الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥

ذي يقدِّر صندوق النقد متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي ال %١٫٧٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام  أسعار السلع االستهالآية  يةالتشغيلالنفقات سائر 
الدولي أنه سيحصل في منطقة األورو محسوبا عن عام 

 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥
متوسط معدَّل التضخم النقدي السنوي الذي يقدِّر صندوق النقد  %١٫٧٥ ٢٠٠٥الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام  أسعار السلع االستهالآية الممتلكاتاحتياز  تكاليف

األورو محسوبا عن عام الدولي أنه سيحصل في منطقة 
 .٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥

  :مالحظات
 .قـُرِّبت بيانات معطيات تقدير التكاليف بحسب المؤشرات العامة إلى أقرب ربع في المئة من أجل تطبيقها •
 أورو للدوالر الواحد من دوالرات الواليات المتحدة ٠٫٧٩٧وبما في ذلك متوسطه البالغ (ُيفترض في التقديرات األساسية أن متوسط سعر صرف العملة سيبقى ثابتًا على مدى السنة  •

 ).األمريكية
  ، ٢٠٠٦ بغية إتاحة إمكان المقارنة مع تقديرات ميزانية عام ٢٠٠٦ إلى األسعار الُمقـَدَّرة لعام ٢٠٠٦ الواردة في برنامج وميزانية عام ٢٠٠٧استـُند في وضع التقديرات المسبقة لعام  •

 . الحدهذا التوقعات المبكرة إلى نفالذي يكت عدم اليقينوبسبب 
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  الهيكل التنظيمي ألمانة المنظمة  :٤الذيل 

 

 

المدير العام
 مكتب المستشار القانوني

 أمانة هيئتي توجيه المنظمة

 مكتب المشاريع الخاصة

 مكتب اإلشراف الداخلي

واألمنمكتب السرية  المدير العامرئيس ديوان 

 فرع الصحة والسالمةنائب المدير العام

شعبة العالقات الخارجية  شعبة التعاون الدولي
والمساعدة

 شعبة هيئة التفتيش شعبة التحققشعبة الشؤون اإلدارية

  فرع نزع الطابع
 العسكري الكيميائي
 فرع اإلعالنات
  فرع التحقق من

 الصناعة
  والتقييمالسياساتفرع 

 التقنيفرع الدعم

 فرع العمليات والتخطيط
  فرع استعراض عمليات

 التفتيش
 فرع إدارة هيئة التفتيش

   التفتيشأفرقةرؤساء 
 والعاملون فيها

فرع العالقات مع
 الحكومات والشؤون

السياسية

 فرع وسائط اإلعالم
والشؤون العامة

فرع التأشيرات والمراسم

 فرع المساعدة والحماية

 فرع التعاون الدولي

 فرع دعم التنفيذ

 فرع الميزانية والتخطيط
والشؤون المالية

فرع الموارد البشرية

فرع خدمات المعلومات

فرع الشراء وخدمات الدعم

 فرع التدريب وتنمية قدرات
الموظفين
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  الذيــول

   المدة محدَّدةأعداد موظفي أمانة المنظمة المعيَّنين بعقود  :٥الذيل 
   فئة الخدمات العامةرتب  الفئة الفنيةرتب 
  

 وما ٢-مد  الوحدة التنظيمية
 ١-مد فوقها

  
  
 ٥-ف

  
  
 ٤-ف

  
  
 ٣-ف

  
  
 ٢-ف

  
  
 موعالمج

  
 ٦-خ ع
 ٧-وخ ع

 ٥-خ ع
وما 
 هادون

  
  

 المجموع

  
مجموع 
 الموظفين

            :شعبة التحقق
 3 1 - 1 2 - - - - 1* 1  المديرمكتب

 25 14 10 4 11 - 6 4 - 1 - فرع اإلعالنات
 11 2 2 - 9 - 1 7 - 1 - فرع نزع الطابع العسكري الكيميائي
 8 1 1 - 7 - - 6 - 1 - فرع التحقق من الصناعة الكيميائية

 9 1 1 - 8 - 1 6 - 1 - فرع السياسات والتقييم
 19 10 7 3 9 1 1 6 1 - - فرع الدعم التقني

 75 29 21 8 46 1 9 29 1 5 1 للشعبةالمجموع 
            

            :هيئة التفتيششعبة 
 2 1 - 1 1 - - - - - 1 المديرمكتب 

 6 4 4 - 2 - 1 - 1 - - فرع إدارة هيئة التفتيش
 2 - - - 2 - 1 - 1 - - فرع استعراض عمليات التفتيش

 21 11 11 - 10 1 3 5 1 - - فرع العمليات والتخطيط
 173 - - - 173 12 53 80 28 - - المفتشون
 204 16 15 1 188 13 58 85 31 0 1 للشعبةالمجموع 

            
            :شعبة التعاون الدولي والمساعدة

 2 1 1 - 1 - - - - - 1  المديرمكتب
 5 1 1 - 4 - - 3 - 1 - فرع المساعدة والحماية

 4 1 1 - 3 - - 2 - 1 - فرع دعم التنفيذ
 6 1 1 - 5 - 2 2 - 1 - فرع التعاون الدولي

 17 4 4 - 13 - 2 7 - 3 1 للشعبةالمجموع 
            

            :أمانة هيئتي توجيه المنظمة
 8 6 5 1 2 1 - - - - 1 المديرمكتب 

 30 9 7 2 21 - 13 7 1 - - فرع خدمات المؤتمرات
 38 15 12 3 23 1 13 7 1 - 1 للشعبةالمجموع 

            
            :شعبة العالقات الخارجية

 3 1 1 - 2 - - - - 1 1  المديرمكتب
فرع العالقات مع الحكومات 

 5 2 2 - 3 - 2 - 1 - - والشؤون السياسية
 4 2 2 - 2 - 1 - 1 - - فرع وسائط اإلعالم والشؤون العامة

 6 4 3 1 2 - - 1 1 - - فرع المراسم
 18 9 8 1 9 - 3 1 3 1 1 للشعبةالمجموع 

            
 4 2 1 1 2 - - - - 1 1 ديوان المدير العام
 5 2 1 1 3 - - - 1 1 1  العاممكتب نائب المدير

 8 3 2 1 5 - - 3 1 - 1 اإلشراف الداخليمكتب 
 9 2 1 1 7 1 2 1 2 - 1  القانونيالمستشارمكتب 

 2 1 1 - 1 - - - - - 1 مكتب المشاريع الخاصة
 37 31 30 1 6 - 2 3 1 - - واألمنمكتب السرية 

 9 4 2 2 5 - 2 - 2 1 - فرع الصحة والسالمة
            

            :شعبة الشؤون اإلدارية
 3 1 - 1 2 - - - - 1* 1 مكتب المدير

فرع الميزانية والتخطيط والشؤون 
 20 14 9 5 6 1 3 1 1 - - المالية

 18 11 9 2 7 1 3 2  1 - فرع الموارد البشرية
 23 18 14 4 5 - 1 3 1 - - فرع الشراء وخدمات الدعم

فرع التدريب وتنمية قدرات 
 7 5 4 1 2 - - 1 1 - - الموظفين

 24 10 4 6 14 3 7 3 - 1 - فرع خدمات المعلومات
 95 59 40 19 36 5 14 10 3 3 1 المجموع للشعبة

            
 521 177 139 38 344 21 105 146 46 15 11 المجموع العام

 

 ان بحيث تصبح٥- في الرتبة فتين المصنفتين الوظيفهاتينوافق المجلس التنفيذي على إعادة تصنيف   *
يوليه / تموز٢ بتاريخ EC-37/DEC.14 (ينا الحالَيمهـَي حتى انتهاء خدمة شاغل١- في الرتبة مدتينمصنف
٢٠٠٤.(  
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  الذيــول

 ٢٠٠٦ جملة المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –برنامج اإلدارة التنفيذية  :٦الذيل 
  بحسب وجوه اإلنفاق

األرقام 
الختامية لعام 
٢٠٠٤ 

  وجوه التمويل
 

ميزانية عام 
٢٠٠٥ 

ميزانية عام 
٢٠٠٦ 

  الفرق
نسبته (

 )المئوية

التقديرات 
المسبقة لعام 
٢٠٠٧ 

3 261 182 
 :تكاليف الموظفين

 435 412 4 %1,12- 435 412 4 374 462 4 المرتبات
 751 707 1 %0,65 751 707 1 726 696 1 تكاليف الموظفين العامة 760 288 1

 986 78 %3,25 986 78 500 76 العمل اإلضافيتكاليف  566 68
 000 100 %0,00 000 100 000 100  نييالخبراء االستشارتكاليف  937 320

 507 132 %65,63 507 132 000 80 ين المؤقتالموظفينتكاليف  900 78
 813 25 %3,25 813 25 000 25 سائر تكاليف الموظفين -

 491 457 6 %0,26 491 457 6 600 440 6 مجموع تكاليف الموظفين 345 018 5

244 452 

 :تكاليف السفر
 المتصلةاألسفار تكاليف 

 334 322 %39,06 334 322 790 231 باالجتماعات الرسمية
 334 322 %39,06 334 322 790 231 السفرمجموع تكاليف  452 244

- 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 659 26 %1,75 659 26 200 26 التدريبتكاليف 
 770 73 %100,00< 713 157 500 42 التأمينف تكالي 475 028 1

 194 262 %100,00< 194 262 064 123 التعاقديةتكاليف سائر الخدمات  449 174
 622 362 %100,00< 565 446 764 191 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية  924 202 1

- 
  : العامةية التشغيلفقاتالن
 175 10 %1,75 175 10 000 10 جار المعداتإي

 576 62 %4,29 576 62 000 60 صيانة المعداتتكاليف  -

14 894 
وسائر األنشطة الضيافة تكاليف 

 789 16 %1,75 789 16 500 16 المراسمية
 121 36 %2,91 121 36 100 35 لوازم والموادتكاليف ال -

 - %100,00- - 000 1  العامةية التشغيلسائر النفقات -
 661 125 %2,50 661 125 600 122  العامةيةلتشغيل االنفقاتمجموع  894 14

- 

 تكاليفهما - ألثاث والعتادا تكاليف
  :التشغيلية

 - %100,00- - 100 2 األثاث والعتادتكاليف سائر 

- 
 -تكاليف األثاث والعتاد مجموع 

 - %100,00- - 100 2 تكاليفهما التشغيلية
 108 268 7 %5,20 051 352 7 854 988 6 مجموع التكاليف الجارية 615 480 6

- 

 هماتكاليف –األثاث والعتاد تكاليف 
  المندرجة في عداد رأس المال

 366 50 %100,00< 641 182 500 45  األثاث والعتادتكاليف سائر 

- 

 –تكاليف األثاث والعتاد مجموع 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس 

 366 50 %100,00< 641 182 500 45  المال

- 
المندرجة في ع التكاليف مجمو

 366 50 %100,00< 641 182 500 45  عداد رأس المال
 474 318 7 %7,11 692 534 7 354 034 7  مجموع التكاليف 615 480 6

- - - o - - - 
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