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  قــرار
  

  تعديالت للنظام المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
 

  ،إن مؤتمر الدول األطراف

بالقرارات الصادرة عنه في دوراته األولى والثامنة والتاسعة بشأن النظام المالي لمنظمة حظر ر ـإذ يذآِّ

  والقرار ؛ ١٩٩٧مايو /أيار ١٤ المؤرخ بـC-I/DEC.3القرار ") (المنظمة("األسلحة الكيميائية 

C-8/DEC.4؛ والقرارين ٢٠٠٣ أآتوبر/ تشرين األول٢٢ المؤرخ بـC-9/DEC.11و C-9/DEC.12 

  ؛١)٢٠٠٤ ديسمبر/آانون األول ٢المؤرخين بـ

أي يحيل المدير العام " من النظام المالي الذي ينص على أمور منها أن ١-١٦ بالبند أيضًار ـيذآِّوإذ 

 عن المدير العام، إلى مؤتمر مصدرت عن دولة طرف أأ سواء ، على هذا النظام إدخالهاتعديالت مقترح

  ؛"ق المجلس التنفيذيالدول األطراف عن طري

 من النظام المالي تعديًال استـُعيض به في ٢-٢بأنه قام في دورته التاسعة بتعديل البند آذلك ر ـيذآِّوإذ 

  " برنامج الميزانية الفرعي"بمصطلح " قسم الميزانية"التعاريف الواردة فيه عن مصطلح 

)C-9/DEC.11 أنه لم في الوقت ذاته   في االعتباريأخذولكن ، )٢٠٠٤ ديسمبر/آانون األول ٢ بتاريخ

   من النظام المالي؛٦-٤ و٣-٣ و٢-٢ في البنود  أيضًاالوارد" قسم"ل على هذا النحو مصطلح ُيعدِّ

                                                           
ُاصدرت صيغة من النظام المالي للمنظمة تتضمن آافة التعديالت التي أدخلها مؤتمر الدول األطراف عليه،   ١

 يسمبرد/آانون األول ٢ المؤرخة بـC-1/DEC.3/Rev.1وبما فيها تعديالته التي أقرها في دورته التاسعة، بالوثيقة 
٢٠٠٤.  
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 ٢-٢المؤتمر البنود   بأن المجلس التنفيذي أوصى في دورته السادسة واألربعين بأن يعدِّلوإذ يأخذ علمًا

   "برنامج فرعي"بمصطلح " قسم"ضة فيها عن مصطلح  من النظام المالي باالستعا٦-٤ و٣-٣و

)EC-46/DEC.6 ؛)٢٠٠٦ يوليه/ تموز٥ بتاريخ  

  

برنامج "بمصطلح " قسم" من النظام المالي باالستعاضة فيها عن مصطلح ٦-٤ و٣-٣ و٢-٢البنود  يعدِّل

  ".فرعي

  

   وقواعدها الماليةلنظام المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائيةا :الملحق
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  الملحق

  
  
  
  

  ٢ الماليةالنظام المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية وقواعدها

                                                           
إن الصيغة الحالية من النظام المالي للمنظمة هي صيغته التي أقرها مؤتمر الدول األطراف في دورته األولى    ٢

دورته الحادية وعدَّلها في دورته الثامنة ودورته التاسعة و) ١٩٩٧مايو / أيار١٤ المؤرخ بـC-I/DEC.3بالقرار (
 C-9/DEC.11؛ وبالقرارين ٢٠٠٣أآتوبر /ين األول تشر٢٢ المؤرخ بـC-8/DEC.4بالقرار (عشرة 

 آانون ٧ المؤرخ بـC-11/DEC.6؛ وبالقرار ٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول٢المؤرخين بـ C-9/DEC.12و
وهي تتضمن أيضًا القواعد المالية للمنظمة بصيغتها التي أقرها المجلس التنفيذي في ). ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 ).٢٠٠٦يوليه / تموز٥ المؤرخ بـEC-46/DEC.6لقرار با(دورته السادسة واألربعين 
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  ٣٧....................................................................................................١-٧البند 
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  ١المادة 
  مجال االنطباق

  ١-١:البند
 .)"المنظمة"( المالية لمنظمة حظـر األسلحة الكيميائية الشؤوُنهذا النظام ل وفقًا تـُدار

  ١-١-١القاعدة 
  ومجال االنطباق الصالحيات

. فيذ النظام المالي على الوجه السليمتنويقّرها المجلس التنفيذي بغية  المدير العام هذه القواعد ُيِعدُّ

ن عقد تصدر التي  ذات الصلةتعليمات ال وغيرها من  الماليةلنظام المالي والتعاميم ول،لها وفقًا وتـُدار

مؤتمر الدول األطراف باستثناء ما قد يقرره للمنظمة، الشؤون المالية نيابة عنه، بالالعام أو ر المدي

  .ذلكًا لخالف

 ٢-١-١القاعدة 

   المالي الرئيسيصالحية المسؤول

 من النظام ٢-١٤وفقًا للبند و. في المنظمةي  المالي الرئيسليكون المسؤول ُيَعيِّن المدير العام موظفًا

 ى تفويضها إليه يرالصالحية التي المالي الرئيسي إلى المسؤولض يجوز للمدير العام أن يفوِّ، المالي

على  المدير العام ويقوم.  وفعاًالناجعًا واعد والتعاميم المالية تنفيذًاـي والقـ لتنفيذ النظام المالًاضروري

  .الذي ُيَعيِّنه المالي الرئيسي المسؤول بشأنمجلس التنفيذي النحو الواجب بإخطار ال

  ٣-١-١القاعدة 
  المالية/المسؤولية الشخصية

 يقومون بها أثناء ممارستهم يكون جميع موظفي المنظمة مسؤولين أمام المدير العام عن األفعال التي

ويجوز أن ُيْعـتـََبر آلُّ موظف يخالف النظام المالي أو القواعد المالية أو التعليمات . مهامهم الرسمية

  .اإلدارية الصادرة بموجبهما مسؤوًال شخصيًا وماليًا عن فعله
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  ٢المادة 
  التعاريف

  ١-٢البند 
  .يةتكون الفترة المالية للمنظمة هي السنة التقويم

  ٢-٢البند 
  . مالية تصدر بموجبه، تنطبق التعاريف الواردة أدناهوتعاميم هذا النظام وأي قواعد ما يخصفي

 تعني اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك االتفاقية

  .األسلحة

، لّما  موارد السنوات المقبلةقابلمالية م اتفاق تعاقدي ينطوي على مسؤولية إبرامعني ياالرتباط 

  .فيما يخصهالصرف با مؤتمر الدول األطراف يرخـِّص

ها مؤتمر الدول األطراف للميزانية قر اإلجمالي لتراخيص المصروفات التي يالمبلغ تعني االعتمادات

 مؤتمر يحددهاالتي ألغراض ل يجوز االنخراط مقابلها بالتزاماتالعادية للمنظمة لفترة مالية والتي 

  .الدول األطراف

  . االلتزام الذي لم يتم دفعه مبلغعني الجزء مني ـّىااللتزام غير المصف

مالية صدر ترخيص فيما  تبعة على اننطويياتفاق تعاقدي أو معاملة أخرى إبرام عني ي االلتـزام

  .يخصها

 بتكاليف قلعالمت ها أو جزءوغيرها المتعلق بالتكاليف اإلدارية ها يعني إما جزءباب الميزانية

  .التحقق

م أنشطة لها أهداف تفصيلية مشترآة ضي،  من برنامج الميزانيةيعني فرعًا الفرعيالميزانية برنامج 

  .  البرنامج والميزانية إطارفي

إطار  مجموعة أنشطة لها هدف مشترك في يمثـِّل من باب الميزانية  يعني فرعًابرنامج الميزانية

  .البرنامج والميزانية

 المتطلبات  مع-ومراميها  أنشطة المنظمة وأهدافها  فيهاد الوثيقة التي تـُحدَّانعنيي برنامج والميزانيةال

  .معيَّنة لفترة مالية - من الموارد
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لتمويل صندوق تبرعات المانحة  تعني الموارد النقدية أو العينية التي تساهم بها الجهات التبرعات

  .المانحةها الجهة دأنشطة تحدِّلتمويل المساعدة أو 

المنظمة بالنيابة عن الجهة  شؤونها تديرتبرعات  ألموال ًا يعني صندوقالصندوق االستئماني

  .دها هذه الجهة تحدِّالمتبرعة بها من أجل أنشطة

  على نحولموَُّين  مشروع أو برنامج أو نشاط معيَّأ من أجلنشم ًا يعني صندوقالصندوق الخاص

  . مؤتمر الدول األطراف الحقًاويقّرهي يوصي به المجلس التنفيذ

تفاقية لتمويل تكاليف ال وفقًا للمادة الثامنة من اأنشم يعني الصندوق الصندوق الميزانية العادية

  .المالية للدول األطرافالمساهمات  من وغيرهاة ياإلدارتكاليفها المنظمة المتصلة بالتحقق و

  . السيولة القصيرة األجلمشكالتلمواجهة  مهيأ ًا يعني صندوقصندوق رأس المال العامل

  .دهذا النظام المالي لغرض محدَّبنشأ عمًال تـُ ة مستقلوحدة محاسبيةعني ي قوالصند

  .نة النقدية لفترة مالية معيَّبالقياس إلى المدفوعاتالت النقدية  يعني فائض المحصَّالفائض النقدي

 اعتمادات البرنامج تـُقـَرُّ بهدول األطراف الذي  يعني قرار مؤتمر القرار فتح اعتمادات الميزانية

  .والميزانية

  .من االتفاقية) باء(لمادة الثامنة المنشأة عمًال با يعني الهيئة مؤتمر الدول األطراف

يجب أن تكون قد ُسـدِّدت  الذي التاريخ بحلول المسدَّدةغير المساهمات  تعني المساهماتمتأخرات 

  .٤-٥ وفقًا للبند بحلوله

  .من االتفاقية) جيم(المادة الثامنة المنشأة عمًال ب يعني الهيئة المجلس التنفيذي

ة فيما يخصها لكن  قانونيتكون هناك مسؤولية تعني المدفوعات التي ال المدفوعات بال مقابل

  .تشير إلى أنها مبرَّرة ذات الصلةالظروف 

  . فعًالالمبالغ التي تـُدفععني ت المدفوعات
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 تسديدها بموجب أحكام المواد الرابعة  الدول األطرافالتي يستحق علىتعني المبالغ  المساهمات

  .٣نة لتمويل تكاليف أنشطة المنظمة لفترة مالية معيَّوالخامسة والثامنة من االتفاقية

  . اثني عشر شهرًاتزيد على هي مستـَثَمرات لفترة ال المستـَثَمرات القصيرة األجل

  .اةـّت غير المصفزاماتلالمدفوعات واال تعني مجموع المصروفات

ال مالية ؤولية ـ اتفاق تعاقدي ينطوي على مسإبرام تعني االستثنائية وأعة ـَّالمصروفات غير المتوق

  يخصها لسدِّ ما يتطلبه أمرا فيملصرفبالمدير العام ا  قد رخـَّصيكونلكن  اعتمادات ُمتاحة تقابلها

  .عـَّغير متوق

برنامج في  أو  من برامجهابرنامجفي  الميزانية أو  من باَبيي زيادة في باب يعننقل االعتمادات

في خر أو اآل هاض بنفس المبلغ اإلجمالي في بابيخفتضها  يعوِّمن برامجهابرنامج ضمن  فرعي

  .من برامجها برنامج ضمن برنامج فرعيفي  أو  آخر من برامجهابرنامج

ص ـِّميزانية الذي ال يجوز للمدير العام أن يرخ يعني الجزء من اعتمادات الهامش الطوارئ

 االعتمادات االحتياجات من لتلبية جميع ستكفي المحصَّلة اإليراداتد أن بالصـرف منه إال إذا تحدَّ

  . وبالقدر الذي يتحدَّد به ذلكنةفـي فتـرة مالية معيَّ

قترحة أو الفعلية بحسب أنواع الم تسمية تصنيفية موحَّدة تـُحدَّد بها المصروفات يعني وجه اإلنفاق

 .السلع أو الخدمات، بغض النظر عن األغراض التي تـُستخدم من أجلها

 ١-٢-٢القاعدة 

  تفسير القواعد المالية

ر خِطوُيمؤقتاًً  األمر المدير العام في يبتمالية، من القواعد التفسير قاعدة في شأن في حالة الشك 

 ويجوز للمجلس التنفيذي تعديل القاعدة المالية المشكوك في .هالمعمول ب ه التنفيذي بتفسيرالمجلَس

  .شأنها بغية توضيح أو تعديل تفسير المدير العام لها

                                                           
المبالغ المقرَّر أن تدفعها الدول ) أ: (ما يلي" المساهمات"بمقتضى هذا التعريف تعني : مذآرة إيضاحية   ٣

المبالغ التي تدفعها الدول األطراف آمستَردات من ) ب(األطراف بموجب أحكام المادة الثامنة من االتفاقية و
حقق على أساس الفواتير التي تصدرها األمانة الفنية إثر أنشطة التحقق المجراة بموجب أحكام تكاليف الت

 .المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية
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 ٢-٢-٢القاعدة 

  مسرد بالتعاريف

  .فهم هذه القواعد الماليةمن أجل إضافية   أدناه تعاريفتوَرد

 على أن ال يكون المسؤوَل (الميزانية والشؤون الماليةوحدة  هو موظف من موظفي اإلقرار مسؤول

ُيَعيِّنه المدير العام ليكون مسؤوًال عن فحص االلتزامات ) الخزانةمسؤوَل  والالمالي الرئيسي 

 التصديق المختص قد مسؤولأن : لتأآد مما يليبغية اقبل إدراجها في السجالت المحاسبية ة المقترح

  مسؤولو التي أجازها للدفعالوثائق وسائر نداتثمة أدلة، آافية لدعم المستااللتزامات؛ وأن ب رخـَّص

ات  السلع أو الخدمات وفقًا لالتفاق التعاقدي المنشئ لاللتزامه تم الحصول علىأنتثبت  ،التصديق

دفع  وأنه لم يسبق بحسب األصول؛ المصدَّقةصلية األ مستنداُتبين الوثائق ذات الصلة ال؛ وأن المعنية

 قد تدل على أن الدفع ليس أيُّ صفة غير نظامية الداعمة الوثائَق ريه ال تعت؛ وأنالمبالغ المعنية

  . تصديقمسؤوَل اإلقرار مسؤول أن يكون وال يجوز إطالقًا. مستحقًا على الوجه السليم

عن فحص جميع االلتزامات التي ليكون مسؤوًال موظف ُيَعيِّنه المدير العام هو   التصديقمسؤول

صيصها، ومن أن اإلنفاق المقترح ح ومن تالالزمةآد من توافر األموال  البرامج للتأرؤساءيقترحها 

  .ص له االعتمادصِّـُالغرض الذي خمع فق وايت

عن ليكون مسؤوًال  من النظام المالي ٢-١٤موظف ُيَعيِّنه المدير العام وفقًا للبند هو  رئيس البرنامج

االتفاقية وعلى النحو الُمَبيَّن في  ي بهبرنامج نشاط أو أآثر من األنشطة المحدَّدة آما تقض تنفيذ

  .الُمقـَّرينالبرنامج والميزانية 

عن مراقبة الموارد المالية ليكون مسؤوًال موظف ُيَعيِّنه المدير العام هو   المالي الرئيسيالمسؤول

يلزم من  المالية للمنظمة وإصدار ما قد والتعاميمبما في ذلك تنفيذ النظام المالي والقواعد وللمنظمة، 

 ، وفقًا للقواعد الماليةمهامهويـؤدي هذا الموظف .  الماليالتدبر بمسائل المتعلقة اإلضافية اإلرشادات

  .١-١-١١ و٢-١-١ ني القاعدتوال سيما

الشؤون الميزانية وبين موظفي وحدة  المالي الرئيسي من المسؤول هو موظف ُيَعيِّنه  الخزانةمسؤول

وال . المستـَثَمراتبما فيها المة تدبر وحفظ األصول النقدية للمنظمة، وسعن ليكون مسؤوًال المالية 

  . المالي الرئيسيالمسؤوَل الخزانة مسؤوليجوز إطالقًا أن يكون 

ويـُحافظ على مقداره برد  بمبلغ ثابت أنشـُيًا أو حسابًا صندوق يعني العاجل صندوق التسليف

  .)آل شهر عادة(المدفوعات منه دوريًا 
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  .هم المدير العام وجميع موظفي األمانة الفنية للمنظمةون الموظف

  ٣لمادة ا
  البرنامج والميزانية

  ١-٣البند 
 .لكل فترة مالية") الميزانية("د المدير العام مشروع البرنامج والميزانية ِعُي

  
  ٢-٣البند 

م الميزانية وتـُقدَّ. المعنية الفترة المالية والمصروفات التي تخصيرادات اإلمشروع الميزانية يشمل 

 .باألوروات

 ١-٢-٣القاعدة 

  إعداد مشروع الميزانية

  . اإليرادات، على أساس المبالغ اإلجماليةفيما يخصلمصروفات وا فيما يخصد مشروع الميزانية، َعُي

  ٣-٣البند 
 قلعيتلين نفصمن االتفاقية، تتألف الميزانية من بابين م) ألف( من المادة الثامنة ٧الفقرة ب عمًال

 وآل ،وينقسم آل باب إلى برامج.  اآلخر بتكاليف التحقققلع، ويتوغيرهاأحدهما بالتكاليف اإلدارية 

بيانات ال وآل الملحقات اإلعالميةوتتضمن الميزانية . بحسب مقتضى الحال برامج فرعيةبرنامج إلى 

 .بالنيابة عنهماطلوبة الم مؤتمر الـدول األطراف أو المجلس التنفيذي أو اإليضاحية التي يطلبها

وتتضمن . ةأو مفيدأنها الزمة  المدير العام ىيـرالتي قد ضافية اإلمعلومات ال آلوتتضمن أيضًا 

 :الميزانية آحّد أدنى ما يلي

  :يبيِّنانمة  عام ومقدِّعرض  )أ (

  لة من الميزانية؛ألنشطة المموَّالمبتغاة من ادة األهداف المحدَّ −

  الميزانية؛صعيد على آثار  االفتراضات األساسية التي لها −

 الميزانية؛صعيد على آثار االفتراضات التفصيلية التي لها  −

 .إيضاحي وجيزبيان مع ) الحقيقي واالسمي(لميزانية اإلجمالي المقترح انمو  −

 :آل برنامجيتضمن فيما يخص حسب البرامج، ببابي الميزانية كل من تقسيم ل  )ب (
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  ؛ًا عامعرضًا −

   بالمسؤوليات؛بيانًا −

   باألهداف؛ًابيان −

البرامج  بحسباألنشطة المقترحة التي يتعين أداؤها، مرتبة بحسب األولوية ومقسمة  −

  ؛ لهازي، مع وصف وجعند االقتضاء، الفرعية

 ه اإلنفاق الرئيسية؛وحسب وجب والبرامج الفرعيةحسب باالعتمادات المطلوبة  −

 .السابقة المالية ميزانية الفترةوالحالية  الفترة المالية ةمقارنة بين ميزاني −

بحسب  ،برنامج فرعيكل باب وبرنامج وبوجمعاء لميزانية با تبيانية فيما يتعلقجداول   )ج (

  :االقتضاء، يرد فيها ما يلي

   التنظيمية؛الهياآل −

  ؛ائفالمتطلبات من الوظ −

  المتطلبات من الموارد؛ −

  ه اإلنفاق الرئيسية؛وحسب وجبالمتطلبات من الموارد موزعة  −

  .)الحقيقي واالسمي(لمقترح نمو الميزانية ا −

على النحو المناسب، لة  والمفصَّالمقدَّمة بمثابة بنود منفصلةميزانية البرنامج والمقترحات   )د (

  :المتعلق بالتنفيذ والتحقق االتفاقية  مرفقمنالتحقق وفقًا لألحكام التالية فيما يخص 

   من الجزء السابع؛١٣الفقرة  −

   من الجزء الثامن؛١٣الفقرة  −

 . من الجزء التاسع١٠الفقرة  −

 ١-٣-٣القاعدة 

  مهام رؤساء البرامج

 البرنامج مضمون رؤساء البرامج مقترحات مشروع الميزانية الخاصة بكل برنامج، أي ُيِعد  )أ (

لفترة المالية التالية، وذلك في المواعيد وبالتفاصيل التي ا فيما يخص،  لهاالمواردتخصيص و

وتكون مقترحات . وفقًا للنظام المالي والقواعد الماليةيحددها المدير العام في تعميم مالي و

وبحسب وجه اإلنفاق وبرامجها الفرعية  ها وبرامجبابي الميزانيةلة بحسب الميزانية مفصَّ

  .برنامج فرعي آل برنامج وآل في إطار
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ويصدر مدير شعبة الشؤون اإلدارية، بالتشاور مع المدير العام، مبادئ توجيهية مفصَّلة   )ب (

ويقدم مديرو الشعب مقترحاتهم ذات الصلة .  الُشعب بشأن إعداد تقديرات الميزانيةلمديري

إلى مدير شعبة الشؤون اإلدارية وإلى رئيس فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية في 

  .الوقت ذاته بغية إدماجها

 ٢-٣-٣القاعدة 

  مضمون البرامج وتخصيص الموارد لها

 مضمون البرامج فيمشروع الميزانية، ضمن إطار مقترحات الراض  المدير العام، بعد استعيبت

م عن طريق الميزانية الذي يقدَّوتخصيص الموارد لها اللذين ُيْدَرجان بصفة نهائية في مشروع 

  .لكي ُيِقرَّهالمجلس التنفيذي إلى مؤتمر الدول األطراف 

  ٤-٣البند 
 مشروع ويتم تقديم.  إلى المجلس التنفيذيالتاليةلية م المدير العام مشروع الميزانية للفترة المايقـدِّ

في مشروع خالله ينظر المراد أن  هد الجتماع المحـدَّالموعدالميزانية إلى المجلس التنفيـذي قبل 

عليه  المجلس التنفيذي ومالحظاتوُيحال مشروع الميزانية . ثمانية أسابيع علـى األقلبالميزانية 

  المراد أنل األطراف قبل افتتاح الدورة العادية لمؤتمر الدول األطرافإلى الدوفي شأنه وتوصياته 

 .أربعة أسابيع على األقلبفي مشروع الميزانية خاللها نظر ي

  
  ٥-٣البند 

مؤتمر الدول األطراف عن طريق المجلس إلى م للمدير العام في حاالت استثنائية أن يقدِّيجوز 

 المتصلة بالميزانية في التكميليةوتوضع هذه المقترحات . يزانية متصلة بالمتكميليةالتنفيذي مقترحات 

 ويجوز للمجلس التنفيذي اإلعفاء من التقّيد .لميزانيةا الشكل المأخوذ به إلعدادمع شكل متوافق 

 .باألجل المحدَّد لتقديم الوثيقة فيما يتعلق بتقديم المقترحات التكميلية المتصلة بالميزانية

 ١-٥-٣القاعدة 

  لميزانيةالمتصلة بامقترحات التكميلية ال

 يقضي بهلذي مفصَّلة التفصيَل الميزانية متصلة با مقترحات تكميلية اللزوميضع رؤساء البرامج عند 

 الشكل المأخوذ به إلعدادمع شكل متوافق  في التكميليةوتوضع هذه المقترحات . المدير العام

  .لميزانيةا
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  ٦-٣البند 
  :ف مؤتمر الدول األطراإن

المجلس إليه  ما يقدمهنذيل برنامج وميزانية المنظمة البدراسة واعتماد في دورته العادية يقوم  )أ (

  التنفيذي؛

  التي تدفعها الدول األطراف؛ المقرَّرة  االشتراآات أنصبة جدوليبت في شأن  )ب (

 .نيةالمع للفترة المالية ومجموع اعتماداتها يهاباَبمن كل ل اعتمادات الميزانية إلقرارت صوِّي  )ج (

  
  ٧-٣البند 
م إلى المجلس التنفيذي وإلى مؤتمر الدول األطراف بموجب دَّـقـق بمشروع الميزانية الُمـَرفتـُ

 .لفترة المالية التاليةالمناظرة الخاصة باولية األتقديرات ال ٤-٣ البند

 ١-٧-٣القاعدة 

  أساس إعداد التقديرات األولية

تشمل هذه و. م مشروع الميزانيةيقدت ترة المالية التالية وقَتلفالخاصة بام التقديرات األولية تقدَّ

البرامج الفرعية ووجوه قدر اإلمكان بحسب البرامج وبصات المقترحة موزعة التقديرات المخصَّ

  .اإلنفاق

  ٨-٣البند 
 ٤-٣ذي بموجب البندين ـة إلى المجلس التنفيـق بمشـروع الميزانية والتقديرات األولية المقدمـَرفتـُ

 لبضع البرامج عام ألهداف وأولويات عرضهذه الخطة في م قدَّيو.  خطة متوسطة األجل٧-٣و

 الخطة المتوسطة ال تنطويوينبغي أن . اللزومحسب ب  تعديلها سنويًا، التي يجبالسنوات المقبلة

 .زةيينبغي أن تكون وثيقة وجآما . لميزانيات المقبلةل  على استباقاألجل
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  ٤المادة 
   المصروفات تكبدصالحية

  ١-٤البند 
بااللتزام  للمـدير العام  ترخيصًا٦-٣العتمادات بموجب البند ل مؤتمر الدول األطراف رقراإمثل ي

المقّرة  االعتمادات من أجلها وفي حدود المبالغ إقرار وأداء مدفوعات لألغـراض التي تم بمصروفات

 .٧-٤أحكام البند د بمع التقّي و٥-٤ بموجب البند مع مراعاة آل المنقوالت

 ١-١-٤القاعدة 

  الخطة المالية وتحصيص االعتمادات

في نهاية السنة يعد المسؤول المالي الرئيسي، بالتعاون مع آافة مديري : الخطة المالية  )أ (

البرامج، خطة مالية مفصَّلة للسنة المالية التالية باالستناد إلى االعتمادات الُمقـَّرة، ويقر المدير 

ويؤخذ في وضع الخطة المالية بالشكل واألغراض اللذين قد يحددهما . الخطةالعام هذه 

  .المدير العام

ويراقب . يعاد تقييم التقديرات الواردة في الخطة المالية شهريًا: مراجعة الخطة المالية  )ب (

المسؤول المالي الرئيسي المصروفات الفعلية مقابل ما يرد في الخطة المالية المعاد تقييمها 

وتراَجع الخطة المالية آلما اقتضى األمر ذلك، وعلى أية حال بعد . ساس تجمُّعيعلى أ

وينبغي أن يقر . انقضاء األشهر الستة األولى من السنة المالية، وتعدَّل بحسب االقتضاء

  .المدير العام آافة تعديالت الخطة المالية

ج، تحت سلطة المدير رؤساء البرام ل المالي الرئيسيالمسؤول يصدر: تحصيص االعتمادات  )ج (

سائر اعتمادات الميزانية والقاضي بفتح لقرار إشعارات بتحصيص المخصَّصات وفقًا لالعام، 

 ويمثل. مؤتمر الدول األطرافأو لقرارات ذات الصلة التي يتخذها المجلس التنفيذي ا

بلغ  التزامات في حدود الماالنخراط فيطلب ب لرئيس البرنامج ترخيصًاصيص حالتاإلشعار ب

  .طبقةنواإلجراءات المللتعاميم  ووفقًا هصيص ولألغراض الُمَبيَّنة فيحالتفي اإلشعار بالُمَبيَّن 
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 ٢-١-٤القاعدة 

  أساس االلتزامات

 المدير مسؤوليةتحت يـُبرم اتفاق تعاقدي إلى خدمات السلع وال االلتـزامات المتعلقة بتستند  )أ (

. المناسبة الملزمة هذه االلتزامات بالمستندات  جميعتـُدعمن أن ويتعيَّ.  المنظمةباسمالعام 

 من النظام ٣-٤ في البند المحدَّدةى خالل الفترة ـّ غيـر مصفل االلتزام باعتباره التـزامًاويرحَّ

  .، ما لم تتم تصفيته قبل ذلكالمالي

تستلزم آافة االرتباطات وااللتزامات والمصروفات توقيَعين ترخيصيَّين على األقل، بالشكل   )ب (

آافة االرتباطات ) أن يصدِّق(فأوًال يجب أن يوقـِّع . المعهود أو بالشكل اإللكتروني

وبعد التصديق يجب أن . وااللتزامات والمصروفات مسؤول تصديق، معيَّن بحسب األصول

، بالتوقيع إلقرار )٤-١-١٠القاعدة (يقوم مسؤولو اإلقرار، المعيَّنون بحسب األصول 

وال يلزم .  وتسجيل المصروفات في الحسابات وتجهيز المدفوعاتاالنخراط في االلتزامات

المزيد لتصديق المصروفات المقيَّدة مقابل التزام قائم مصدَّق، شريـطة أن ال تجـاوز هذه 

 أورو إذا آان هذا ٢ ٥٠٠ في المئة أو بأآثر من ٥المصـروفات المبلغ الملتزم به بأآثر من 

 أورو، التي ال ٢ ٥٠٠ المصروفات التي يقل مبلغها عن وأما. المقدار أقل من تلك النسبة

  .يلزم تسجيل التزام فيما يخصها، فتستلزم التصديق واإلقرار

  ٢-٤البند 
 هذه االعتمادات وفقًا ألحكام ُخصِّصت لها خالل السنة المالية التي اتتزامل االلسد االعتمادات تتاح

 .قرار فتح اعتمادات الميزانية

  
  ٣-٤البند 
 بها وذلك بالقدر المخصوصة بعد نهاية الفترة المالية ثني عشر شهرًاااالعتمادات متاحة لمدة تظل 

 . الفترة الماليةغير مسدَّد يخص هذهالالزم لتصفية أي التزام قانوني 
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  ٤-٤البند 
، ُيلغى الرصيد المتبقي من ٣-٤ المنصوص عليها في البند  نهاية فترة االثني عشر شهرًاعند

  الفترة المالية المعنيةـّى منخَرط فيه عنتزام غير مصفال  يصبح آلُّعندئذو. مادات المحتفظ بهااالعت

 مقابل اعتمادات ُيرحَّل باعتباره التزامًا، وفي هذه الحالة عبئًا صالَح االستحقاق إال إذا ظل الغيًا

 .الفترة المالية الجارية

 ١-٤-٤القاعدة 

  االلتزامات التي تتعذر تصفيتها

بع اإلجراء ـَّت من النظام المالي، ُي٣-٤في البند الُمَبيَّنة في حاالت تعذر تصفية االلتزام خالل الفترة 

  ويتطلب هذا اإلجراء فحص آل التزام من هذا القبيل وفقًا للقاعدة المالية . ه من٤-٤الُمَبيَّن في البند 

  .الفترة المالية الجاريةمادات ترحيله باعتباره التزامًا مقابل اعت قبل إلغائه أو ٦-٣-١٠

  ٥-٤البند 
ينقل اعتمادات للمدير العام أن يجوز  في قرار فتح اعتمادات الميزانية، التي قد تردحكام األ بكل رهنًا

 في ١٠ المنقوالت علىمجموع ال يزيد وينبغي أن .  الميزانيةباَبيأحد من برنامج إلى آخر ضمن 

ويخطر المدير العام المجلس التنفيذي .  إليهالمنقول للبرنامج ًالالمخصَّصة أص من االعتمادات المئة

 إال  في المئة١٠يجوز نقل ما يزيد على حد الـوال . بكل نقل لالعتمادات ُيجرى على هذا النحو

عمليات نقل االعتمادات جميع بر مؤتمر الدول األطراف ـَخطوُي. بموافقة مسبقة من المجلس التنفيذي

 .لميزانية بين برامج افيما

 ١-٥-٤القاعدة 

  نقل األموال

 من النظام المالي، يقدم رؤساء ٧-٤ إلى ٥-٤ نقل األموال وفقًا للبنود ضرورةفي حاالت   )أ (

 إلى المدير العام عن طريق مقترحات الالزم ويقدمون التبريرالبـرامج الذين يقترحون النقل 

  . المالي الرئيسيالمسؤول

 الطلبات الخاصة بنقل االعتمادات بين برامج الميزانية المقّرة يقدم مديرو البرامج المعيَّنون  )ب (

 من النظام المالي، ولكن في ٦-٤ و٥-٤أو بين البرامج الفرعية للميزانية وفقًا للبندين /و

نطاق األهداف المقّرة للسنة المعنية ضمن إطار البرنامج والميزانية السنويين، إلى المدير 
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وينبغي أن تتضمن هذه . لي الرئيسي، لكي يتخذ قرارًا بشأنهاالعام، عن طريق المسؤول الما

الطلبات وصفًا للنشاط الذي يتأتى عنه لزوم نقل االعتمادات، ومبررات الحاجة الملحة إليه، 

  .وآلفته المقدَّرة، ومصادر التمويل البديلة

  ٦-٤البند 
للمدير العام أن يجوز ، يةبرنامجال في قرار فتح اعتمادات الميزانية التي قد ترداألحكام كل  برهنًا

 مجموع يزيدال ن وينبغي أ. ةميزانيال برامج ضمن أحد إلى آخر برنامج فرعي من اعتماداتينقل 

 المنقول  الفرعي الميزانيةبرنامج لالمخصَّصة أصًال من االعتمادات  في المئة١٥ المنقوالت على

يجوز نقل وال . العتمادات ُيجرى على هذا النحوبكل نقل ليخطر المدير العام المجلس التنفيذي و. إليه

 . إال بموافقة مسبقة من المجلس التنفيذي في المئة١٥ما يزيد على حد الـ

  
  ٧-٤البند 
 المصروفات بسدتكفل  بغية الماليةاللفترة ل المقّرةاالعتمادات الحيطة في تدّبر أمر  المدير العام يلتزم

المتوفرة  النقديةرصدة األ واإليرادات المحصَّلة مع مراعاة ، المعنيةلفترةلمن األموال المتاحة 

 . القواعد الماليةواإلبقاء على هامش للطوارئ في إطار االعتمادات المقّرة آما تنص عليه

 ١-٧-٤القاعدة 

  هامش الطوارئ

 ل تحصيل االشتراآاتيحدد المدير العام النسبة المئوية لهامش الطوارئ، مع مراعاة متوسط معدَّ

وااللتزام األموال صيص حويجوز للمدير العام أن يأذن بت. المقرَّرة خالل السنوات الثالث األخيرة

ال يجوز اإلذن و.  منها هامش الطوارئومًاحس مالمقّرة، اعتمادات الميزانية مقدار في حدود بصرفها

شتراآات، وفي اال يـُتلقى ما يكفي منإال عندما بتحصيص المزيد من األموال وااللتزام بصرفها 

األموال مقداَر  مجاوزة مبلغ المصروفات عدَمهامش الطوارئ ب العمُلمن ويض.  منهايـُتلقىحـدود ما 

  . معيَّنةالمتوافرة في أي فترة مالية

  ٨-٤البند 
االستثنائية إال وفقًا للشروط واإلجراءات التي  وأ غير المتوقعة المصروفات المدير العام يتكّبدال 

 .مر الدول األطرافيحددها مؤت
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  ٩-٤البند 
 م إلى مؤتمر الدول األطراف أي مشروع قرار ينطوي على آثار مالية إال إذا آان مشفوعًاال يقدَّ

على البرنامج انعكاساته  المالية واإلدارية وآثاره وتقرير عن  المرتبة عليهبتقدير للمصروفات

 .شأنهافي وصيات المجلس التنفيذي  باإلضافة إلى ت، المدير العام، يعدهماوالميزانية

  
  ١٠-٤البند 

جديد مالي  ارتباطال يجوز ألي هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الدول األطراف اتخاذ قرار ينطوي على 

 مالية وإدارية وانعكاسات على آثارمن المعني  من المدير العام بشأن ما للمقترح  تقريرًاتإال إذا تلق

 .دون قرار من مؤتمر الدول األطرافذات صلة د أي مصروفات كبَّتـَتـُالبرنامج والميزانية؛ وال 

  
  ١١-٤البند 

في ارتباطات  اللزوم عند ينخرط مؤتمر الدول األطراف، أن  منموافقة مسبقة، بللمدير العاميجوز 

إطار ص به في ـَّ بعمل مرخمتصلة االرتباطات المعنيةلفترات المالية المقبلة شريطة أن تكون ا تخص

 يستلزم تنفيذهاعقود ب) ب ( متواصل؛طابعمتطلبات إدارية ذات ب) أ (: وتتعلـقالسنة الجاريةيزانية م

د المدفوعات الخاصة بها بمشتريات تسدَّ) ج (؛وقتًا أطول الحتياز السلع والحصول على الخدمات

  . عدة سنوات مدىعلى

الميزانية التي تـُقدَّم إلى مؤتمر الدول ) قوثائ(وتـُدرج االرتباطات اآلنفة الذآر في جدول ُيلحق بوثيقة 

 .األطراف لكي يقرها

 ١-١١-٤القاعدة 

  اآلجلة األعباء الماليةحساب 

لألعباء  حساٍبخصمًا على  من النظام المالي ١١-٤لبند ا االرتباطات المنخَرط فيها بموجب تـُقيـَّد

 الحساب المناسب عند توافر االعتمادات أو ، بدورها، إلىاآلجلة األعباء الماليةوتنقل . اآلجلة المالية

  ).مقبلةالسنوات ال المتعلقة باالرتباطات بشأن ٢-١١-٤ انظر أيضًا القاعدة(األموال الالزمة 
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 ٢-١١-٤القاعدة 

  مقبلةالسنوات الاالرتباطات المتعلقة ب

 ١١-٤مقبلة وفقًا للبند لاوات ـسنبال المتعلقةرتباطات اال االلتزامات الناشئة عن في بادئ األمر تـُقيـَّد

فيما بعد خصمًا على حساب تنقل ل اآلجلة لألعباء المالية حساب خصمًا علىمن النظام المالي 

 مؤتمر يقر المعني بعدما االلتزام يخصهاللسنة المالية التي المحصَّص المناسب من المحصَّصات 

  .ذات الصلة اتالدول األطراف االعتماد

  ١٢-٤البند 
 من ٢٦ها الدول األطراف بترخيص من المنظمة وفقًا للفقرة كّبد المصروفات التي تتردبفيما يتعلق 

 وفقًا  المعنية المدير العام المصروفاتالجزء الثاني من مرفق االتفاقية المتعلق بالتنفيذ والتحقق، يردُّ

 .تطبيقًا لهذا البندلهذا النظام المالي وآما تنص عليه القواعد المالية الصادرة 

 ١-١٢-٤القاعدة 

   للدول األطرافرد المصروفات

رد للدول ـُ المتعلق بالتنفيذ والتحقق، ت االتفاقية من الجزء الثاني من مرفق٢٦ و٢٥ للفقرتين وفقًا

ق اإلجراءات التالية وتطبَّ. ةللتسهيالت الالزم ًاها توفيرتدتكّبتكون قد نة األطراف مصروفات معيَّ

  :ل األطرافلدول المصروفات رد فيما يخص

الفنية  بصورة مباشرة، ترد األمانة بتوفير تسهيالت أو خدمات الدولة الطرف قيامفي حاالت   )أ (

 مقادير تكون هناك عندما لكن. للتسهيالت أو الخدمات المعنية الفعلية الكلفةللدولة الطرف 

طعام وما  ال ووجباتالسكنالسفر و مقادير تكاليف مثل( معمول بها في األمم المتحدة محدَّدة

 ذات الصلة المعمول بها في األمم المقادير المردودجاوز المبلغ  ُيال) الخدماتإلى ذلك من 

، في حاالت استثنائية وبعد الحصول التسهيالت أو الخدمات المعنيةالمتحـدة إال إذا آانت 

 مأما إذا لم تق.  إلجراء التفتيشمهمة أهمية أساسيةعلى ترخيص مسبق من المدير العام، 

 يقبل بدون إذن الفريق التفتيش فإن ، التسهيالت للخدمات أو إال بالترتيبالدولة الطرف 

معمول بها في األمم ال المحدَّدة المقادير  تكاليفها التي تجاوزأو التسهيالتمسبق الخدمات 

  .المتحدة
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خدمات الخاضعة للتفتيش على أساس قائمة تفصيلية ببنود ال طرفاللدولة المصروفات ل تـَُرد  )ب (

ويوقع رئيس الفريق على قائمة . رئيس الفريقإلى  المعنيةالدولة الطرف تقدمها  الموفـَّرة

  .لتقديمها إلى األمانة الفنيةمنها  تاريخ التوقيع، ويحتفظ بنسخة مبيِّنًا الموفـَّرةالخدمات 

رئيس يكون  ستناد إلى القائمة األصلية بالخدمات التيباال الخدمات تكاليف ردد فاتـورة تـَُع  )ج (

لتفتيش ل الخاضعة الدولة الطرف أحيازمرافق أو وإذا آانت .  لهابوًالـَع عليها قـَّوققد الفريق 

دها الدولة تكّبت المصروفات التي برد فتقدَّم المطالبات أراضي دولة طرف مضيفة علىقائمة 

ن عالمردودات ع ـَلتفتيش وتدفل الخاضعةالطرف المضيفة عن طريق الدولة الطرف 

لتفتيش على خالف ل الخاضعة، ما لم تتفق الدولة الطرف المضيفة والدولة الطرف هاطريق

  .ذلك

بالعملة وتـَُعد  ،تفاصيل بحسب آل نوع من أنواع المصروفاتما يكفي من ال الفاتورة تتضمن  )د (

  .فإن الفاتورة تـَُعد باألورواتفإذا لم تكن العملة المحلية قابلة للتحويل . المحلية

لخدمات باالقائمة األصلية ب مشفوعة ،الفاتورة المعنية الدولة الطرفلى وجه العموم ترسل ع  )هـ(

 تسديدمن أجل  إلى األمانة الفنية  قد استلمها ووقـَّع عليها،رئيس الفريقالموفـَّرة التي يكون 

  .إنجاز عملية التفتيشمن تاريخ اعتبارًا  يومًا ٦٠في غضون  مبلغها

 يومًا ٣٠ غضونفي ها األمانة الفنية مبلغتسدد  صحتها وتصديقتورة بعد مراجعة الفا  )و(

  .لدولة الطرفا اعتبارًا من تسلمها إياها من

  ٥المادة 
  لفاالشتراآات والُس

  ١-٥البند 
المقرَّرة المعمول به في االشتراآات  جدول أنصبة الـدول األطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفَقتدفع 

 االختالفات في العضـوية بين األمم المتحدة والمنظمة ورهنًامراعاة  له بغيةبعد تعدياألمم المتحدة 

 الدول األطراف االعتماداُتبمساهمات ل تموَّو. بأحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية

ند  وفقًا ألحكام الب المجراةلتعديالتلالمقرَّرة خضع االشتراآات  وت.التي يقرها مؤتمر الدول األطراف

 . هذه االشتراآاتريثما تـُتـَلقىويجوز تمويل االعتمادات من صندوق رأس المال العامل . ٢-٥
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  ٢-٥البند 
 :المتأتية عما يلي آل فترة مالية، مع مراعاة التعديالت عن طراف أنصبة اشتراآات الدول األحسبتـُ

 اشتراآات الدول حساب أنصبةأن ُاخذت باالعتبار عند االعتمادات التكميلية التي لم يسبق   )أ(

  األطراف؛

مقدَّر المساهمات بموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية عن الفترة المالية   )ب(

  ؛التي يجري حساب أنصبة االشتراآات فيما يخصها

 فيما  االشتراآاتحساب أنصبة الفترة المالية التي يجري عناإليرادات المتنوعة مقدَّر   )ج(

  ؛صهايخ

  ؛٧-٥جديدة بمقتضى أحكام البند الراف ـطاألدول الاالشتراآات المقرَّرة على   )د(

 .٣-٦ الفائض النقدي وفقًا للبند توزيع  )هـ(

  
  ٣-٥البند 
وبتَّ د مبلغ صندوق رأس المال العامل لميزانية وحدَّااعتمد قد مؤتمر الدول األطراف أن يكون بعد 

  : المدير العامفإن، فيما يخص آًال منهما المقرَّرة نصبةاألشأن جدول في 

  يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول األطراف؛  )أ(

لفها ـفي الميزانية وبُس المقرَّرة يخطر الدول األطراف بالتزاماتها فيما يتعلق باشتراآاتهاو  )ب(

  ندوق رأس المال العامل؛لص

 .لفهاـوُسة  المقرَّر اشتراآاتهاتسديد طرافيطلب إلى الدول األو  )ج(

 ١-٣-٥القاعدة 

  لفتلقي االشتراآات والُس

صندوق رأس المال العامل  التي تدفع للفُسالصندوق الميزانية العادية والتي تـُدفع لد االشتراآات تقيَّ

الشيك ذا  الدولة الطرف هذه المنظمة من يتاريخ تلقبفي الحساب المدين للدولة الطرف المعنية 

دفعه في حالة  لحساب المصرفي للمنظمةالمبلغ ذي الصلة في القيد الدائن ل لتسجيتاريخ  ب أوالصلة،

  .المصرف القائم بالدفعالتي يقتطعها  الرسوموتتحمل الدولة الطرف المعنية . تحويلبال



C-11/DEC.6 
Annex 

page 30 
 

  

  ٤-٥البند 

 لصنـدوق رأس المال العامل مستحقة التي تـُدفعلف ـفـي الميزانية والُس المقرَّرة  االشتـراآاتتكون

 الُمشار إليها في البند اإلخطارات تلقي اعتبارًا من يومًا ٣٠ غضون في بكاملها التسديداجبة وو

إذا آان ، االشتراآات والُسـلف هذه تخصها اليوم األول من الفترة المالية التي بحلول أعاله أو ٣-٥

   .هذا التاريخ يحل بعد انقضاء ذلك األجل

ن الرابعة والخامسة من االتفاقية مستحقة وواجبة التسديد وتكون المساهمات بموجب أحكام المادتي

 الفواتير ذات الصلة، رهنًا بالقواعد المالية الصادرة  تلقياعتبارًا من يومًا ٩٠ غضونفي بكاملها 

 .تطبيقًا لهذا البند

  ١-٤-٥القاعدة 
  المساهمات في تكاليف التحقق بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية

دما توافق الدولة الطرف بصورة آاملة على فاتورة بمساهمات بموجب أحكام المادتين عن  ) أ(

 ٩٠الرابعة والخامسة من االتفاقية، فإنها تسدد للمنظمة مبلغ الفاتورة بكامله في غضون 

وعندما ال يكون بوسعها أن توافق مبدئيًا إال على جزء من . تلقيها الفاتورة يومًا اعتبارًا من

تلقيها إياها آل المبلغ   يومًا اعتبارًا من٩٠المعنية، فإنها تسدد آذلك في غضون الفاتورة 

 .ذي الصلة بجزئها الذي توافق عليه

وعندما تعترض الدولة الطرف المعنية على الفاتورة جزئيًا أو آليًا ألسباب تقنية، أو تطلب   ) ب(

التالية فيما يتعلق بالمبالغ توضيحًا إضافيًا بشأنها من األمانة الفنية، تـُطبَّق اإلجراءات 

  وفيما يتعلق بهذه المبالغ –المعتَرض عليها أو المستوَضح بشأنها الواردة في الفاتورة 

  :–فقط 

تقوم الدولة الطرف التي تعترض آليًا أو جزئيًا على فاتورة تصدرها األمانة الفنية   ‘١’

م األمانة الفنية آتابيًا، في بموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية بإعال

تلقيها إياها، بشواغلها على وجه التحديد، مبيِّنة   يومًا اعتبارًا من٣٠غضون 

  بالتفصيل المبالغ المحدَّدة التي تـعترض عليها، ومبرِّرات اعتراضها عليها؛

تلقي الدولة الطرف   يومًا اعتبارًا من٦٠ترد األمانة الفنية آتابيًا، في غضون   ‘٢’

فاتورة، على اعتراض الدولة الطرف أو استيضاحها الكتابي، مقدِّمة توضيحًا لل
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مفصًَّال، أو فاتورة معدَّلة في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ معتَرض عليه، 

  تتضمن المبالغ المعدَّلة ذات الصلة باألجزاء المعتَرض عليها من الفاتورة األصلية؛

 الطرف المعنية قصاراهما لتسوية أية خالفات تتصل تبذل األمانة الفنية والدولة  ‘٣’

تلقي الدولة الطرف   يومًا اعتبارًا من٩٠بالفواتير أو بأجزاء من الفواتير في غضون 

 يومًا المعيار ٩٠وتـُعتبر تسوية الخالفات في غضون فترة . للفاتورة األصلية

  ائيًا؛القياسي؛ وُيعد عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ظرفًا استثن

تلقي الفاتورة   يومًا اعتبارًا من١٢٠تسدِّد الدولة الطرف المعنية، في غضون   ‘٤’

األصلية، آل المبالغ المعتَرض عليها التي ُيتوَصـل بشأنها إلى اتفاق في غضون 

  ؛١-٤-٥من القاعدة ‘ ٣’) ب( يومًا المشار إليها في الفقرة الفرعية ٩٠فترة الـ

ية التي ال ُيتوصل إلى اتفاق فيما يخصها في غضون فترة في الحاالت االستثنائ  ‘٥’

 يومًا التالية لتلقي الفاتورة، يدرج المدير العام في تقريره الشهري إلى المجلس ٩٠الـ

التنفيذي عن إيرادات ومصروفات المنظمة إفادة بالخالفات غير المحسومة المتصلة 

والخامسة من االتفاقية، تتضمن قائمة بالفواتير المعدَّة بموجب أحكام المادتين الرابعة 

  .بالمبالغ المعنية وشرحًا لطبيعة الخالفات ومدتها

  ٥-٥البند 
 .باألوروات وتـُدفع بهامة لصندوق رأس المال العامل لف المقدَّر االشتراآات في الميزانية والُستـُقدَّ

  
  ٦-٥البند 

 عليها بموجب المادتين الرابعة ، عدا المساهمات المترتبةطرفالدولة الد مدفوعات تـُقيَّ  ) أ(

 هاحساب اشتراآاتلصندوق رأس المال العامل أوال ثم لحسابها في  والخامسة من االتفاقية،

  .يكون قد تم به تحديد األنصبة المعنية، بالترتيب الذي المقرَّرة المستحقة

ة في حساب  بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقيطرفالدولة ال مدفوعاتد تـُقيَّ  ) ب(

 .تسديد الفواتير ذات الصلة التي تشير إليها الدولة الطرف المعنية على وجه التحديد
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  ٧-٥البند 

لفترة المالية افي ميزانية  المقرَّرة شتراآاتاال أن تدفع نصيبًا من الدول األطراف الجديدة يتعّين على

صندوق رأس المال العامل للف ـالُس من مجموع التناسبية حصتها وأن تدفعالتي تصبح فيها أعضاء 

من جديدة الطـرف الدولة نصيب ال  في حسابستندوُي. دها مؤتمر الدول األطرافبنسب يحدِّ

المنظمة إلى عدد الشهور الكاملة في  تصبح خاللها عضوًالفترة المالية التي آات المقرَّرة عن اشترااال

 أو  على االتفاقيةلة الطرف الجديدة صك تصديقهاالمتبقية من الفترة المالية بعد تاريخ إيداع الدو

لفها ـفي الميزانية وُس المقرَّرة شتراآاتمن االجديدة الطرف الدولة ال  نصيبكونيو. إليهاانضمامها 

 تلقي إخطار اعتبارًا من يومًا ٣٠ في غضون التسديد ي وواجَبينصندوق رأس المال العامل مستحقل

 . مؤتمر الدول األطرافقرَّرة التي يحددها المنصبةاألالمدير العام بشأن 

  
  ٨-٥البند 
 عن طريق المجلس التنفيذي،  له،آل دورة عاديةفي  المدير العام إلى مؤتمر الدول األطراف يرفع

 مسترعيًاصندوق رأس المال العامل المقدَّمة للف  عن تحصيل االشتراآات في الميزانية والُستقريرًا

 .بحسب مقتضى الحال من المادة الثامنة من االتفاقية، ٨ العناية إلى أحكام الفقرة

  
  ٩-٥البند 

ال يحق للدولة الطرف التي تنسحب من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، بموجب المادة السادسة عشرة منها، فال تعود عضوًا في المنظمة، 

 .هااسترداد اشتراآات

  ٦المادة 
  الصناديق

  ١-٦البند 
د وتقيَّ. ومصروفاتها ألغراض المحاسبةإيرادات المنظمة تـُدرج فيه لميزانية العادية لنشأ صندوق ُي

لة من الدول األطراف بمقتضى  صندوق الميزانية العـادية جميع االشتراآات المحصَّلحساب

فترة مالية مقبلة أو عن فتـرة المالية الجارية أو لعن ا بغض النظر عما إذا آانت اشتـراآات ١-٥البند 

 صنـدوق الميزانية العادية اإليرادات لحسابـد آما تقيَّ.  فتـرة مالية سابقةتخصرات ـِّ متأخآانت
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ع من صنـدوق الميزانية العادية جميع ـَوتـُدف.  من صندوق رأس المال العامـلوالمنقوالتالمتنوعة 

وتـُدفع أيضًا من . ١-٤العتمادات المرخـَّص بها بمقتضـى البند ا قابل المجراة م المنظمةمصروفات

 .٦-٦صندوق رأس المال العامل بمقتضى البند ى لإصندوق الميزانية العادية المردودات 

  
  ٢-٦البند 

الفرق بين  النقدي المؤقت للفترة المالية عن طريق حساب الرصيدد في نهاية آل فترة مالية يحدَّ

 : التالية في صندوق الميزانية العاديةدائنة واألرصدة المدينةاألرصدة ال

  :األرصدة الدائنة  ) أ(

  لفترة المالية؛عن ا من الدول األطراف لة فعًالاالشتراآات المحصَّ -

  لفترة المالية؛ا المحصَّلة عناإليرادات المتنوعة  -

  :األرصدة المدينة  ) ب(

  اعتمادات الفترة المالية؛خصمًا على  المدفوعاتجميع  -

اعتمادات التي تقيَّد خصمًا على اة ـّاللتزامات غير المصفل اتصمخصَّال -

  الفترة المالية؛

  . مؤتمر الدول األطرافآما يأذن به إلى الصناديق الخاصة المنقوالت -

 . التاليةالثني عشر شهرًالفترة االميزانية العادية   النقدي المؤقت في صندوقبالرصيدحتفظ وُي

  
  ٣-٦البند 

 :ديالفائض النق

لفترة عن اد الفائض النقدي  يحد٢َّ-٦ الُمشار إليها في البند فـي نهاية فترة االثني عشر شهرًا  )أ (

  : المؤقتالمعنية بتقييد ما يلي لحساب الرصيد النقديالمالية 

  ة؛سابقلسنوات المساهمات امتأخـرات  من خالل هذه الفترةما ُيحصَّل  -

  ؛)ب(٢-٦لبند لاة وفقًا ـّير المصف لاللتزامات غما ال ُيستعمل من المخصَّصات -

  ما ُيحصَّل من مبالغ اإليرادات المتنوعة عن السنوات السابقة؛ -

 المراجعة النهائية لحسابات فترة االثني عشر شهرًابمراجع الحسابات الخارجي قيام بعد   )ب (

 ع الفائض النقدي على الدول األطراف وفقًا لجدول أنصبة، يوز٢َّ-٦المشار إليها في البند 
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  الفائض؛يخصهالفترة المالية التي عن ا المقرَّرة اشتراآاتها

 عناشتراآاتها المقرَّرة آل  تكون قد َسدَّدتلدول األطراف التي ا ة آل منحصتـُستخدم   )ج (

  : بالترتيب أدناه لتصفية الفائضيخصهالفترة المالية التي ا

  مستحقة لصندوق رأس المال العامل؛اللف ـُسال -

  رة؛ المقرَّمتأخرات االشتراآات -

متأخرات المساهمات المستحقة بموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية،  -

 شريطة أن ال تكون المبالغ المعنية موضع اعتراض؛

 .التاليةالفترة المالية لفترة المالية الجارية وا عناالشتراآات المقرَّرة  -
  

  ٤-٦البند 
إلى ا مؤتمر الدول األطراف من حين مده وألغراض يحدِّغلُينشأ صندوق لرأس المال العامل بمب

  المعنية، عشر من اعتمادات ميزانية الفترة الماليةاثني على مبلغـُه اثنينز جاِو ُين الويجب أ. آخر

لف التي تقدمها الدول األطراف ل صندوق رأس المال العامل من الُسويموَّ .٥-٦ بأحكام البند رهنًا

 المقّرة الميزانية لتحصيصده مؤتمر الدول األطراف ها المقرَّرة آما يحدِّتراآاتة اشوفقًا لجدول أنصب

 .لف لحساب الدول األطراف التي تقدمها هذه الُسقيَّدوتـُ. للمنظمة

  
  ٥-٦البند 

صندوق رأس المال العامل وفقًا ل ةلف المنظمة، ُسعندما تغدو عضوًا فيتقدم آل دولة طرف جديدة، 

وُيزاد . إليها على ميـزانية سنة تصديقها علـى االتفاقية أو انضمامها الساريمقرَّرة لجدول األنصبة ال

 صندوق رأس المال العامل بالمبالغ التي ُيطلب من الدول األطراف الجديدة دفعها مقدار موجودات

 . مقدارًا جديدًا لموجودات الصندوقمؤتمر الدول األطرافريثما يحدِّد 

  
  ٦-٦البند 
 من صندوق رأس المال العامل لتمويل اعتمادات الميزانية في أقرب وقت المنقولةجميع األموال  دُّتـَُر

 .النقل فيها الية للفترة المالية التي يتمممكن، وفي جميع األحوال خالل الفترة المالية الت

  
  ٧-٦البند 
 .ت المتنوعةحساب اإليرادال اإليرادات من مستـَثَمرات صندوق رأس المال العامل قيَّدتـُ
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  ٨-٦البند 
 أنشطة من أجل التبرعات تـُدرج لحسابهاأن ينشئ مؤتمر الدول األطراف صناديق استئمانية يجوز 

نها بشأم تقارير  يقدِّ،لمدير العام صناديق استئمانيةاأن ينشئ يجوز أيضًا و. بوضوحدة محدَّللمنظمة 

ما يسري وتـُدار الصناديق االستئمانية وفقًا ل. إلى مؤتمر الدول األطـراف عن طريق المجلس التنفيذي

 .خالف ذلكب مؤتمر الدول األطراف يقضِ نظام المالي، ما لم عليها من بنود ال

  
  ٩-٦البند 

مع بوضوح تتوافق دة أنشطة محدَّ لمن أجأن ينشئ مؤتمر الدول األطراف صناديق خاصة يجوز 

التي قد تـُنشأ الصناديق الخاصة آل ل وتـُموَّ. ةا االتفاقيم آما تحددهوالغرض منها المنظمة موضوع

ما يسري عليها من وتـُدار الصناديق الخاصة وفقًا ل. يحدده مؤتمر الدول األطرافعلى النحو الذي 

 .خالف ذلكب مؤتمر الدول األطراف يقضِ لنظام المالي، ما لم بنود ا

  
  ١٠-٦البند 

من المادة ) أ(٧ وفقًا للفقـرة برعات المقدَّمة لهالتلحساب صندوق تبرعات المساعدة جميع تـُدرج 

لنظام المالي وآما تنص ما يسري عليه من بنود هذا اوُيدار هذا الصندوق وفقًا ل. العاشرة من االتفاقية

 .خالف ذلكب مؤتمر الدول األطراف يقضِ هذا النظام، ما لم ل تطبيقًاعليه القواعد المالية الصادرة 

  ١-١٠-٦القاعدة 
   من صندوق تبرعات المساعدةدفاله

الدولة إلى إيصال وسائلها المساعدة وتقديم تنسيق في  من صندوق تبرعات المساعدة الهدف يتمثـَّل

 المساعدة توفيرإمكان الفنية وتضمن األمانة . ، وفقًا للمادة العاشرة من االتفاقيةالطرف التي تطلبها

  .المناسبعلى النحو 

  ٢-١٠-٦القاعدة 
  صندوق تبرعات المساعدةاستخدام 

  :للغرضين التاليينستخدم صندوق تبرعات المساعدة ، ُي١-١٠-٦الُمَبيَّن في القاعدة الهدف  لتحقيق

 ، المنظمةوسائل المساعدة المستعجلة الذي يجب أن تدبِّره مخزون تكوين في اإلسهام  ) أ(

  ؛دوريًاوتجديده هذا المخزون واستدامة 
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لمادة العاشرة من ا بموجبمرار وسائل تقديم المساعدة لمنظمة باستل بأن تتوفر التكفل  ) ب(

  .االتفاقية

  ٣-١٠-٦القاعدة 
   صندوق تبرعات المساعدةفيالمساهمات 

وتقدَّم هذه  ،صندوق تبرعات المساعدة المساهمات التي تتبرع بها الدول األطرافلحساب  تقيَّد

صندوق لحساب عام أن يقبل مساهمات ويجوز للمدير ال.  بعمالت قابلة للتحويلالتبرعات إلى المنظمة

 الخاصة والجهاتالمؤسسات و المنظمات غير الحكومية من مصادر أخرى، مثلتبرعات المساعـدة 

  :لشروط التاليةل صندوق تبرعات المساعدة وفقًا في للمدير العام قبول المساهمات ويجوز. األفرادو

صندوق تبرعات ل )بها(به  المتبَرع )لغالمبا( حد أدنى للمبلغ والال يكـون هناك حد أعلى أن   ) أ(

  المساعدة؛

 صندوق فيلمساهمات ل المنظمة استخدام أوجهال يجوز للجهة المانحة وضع أية قيود على   ) ب(

نيابة عنه، بال مؤتمر الدول األطراف، أو المجلس التنفيذي قرر إال إذاتبرعات المساعدة، 

  . المعنيةلمساهماتلجواز قبول المدير العام 

  ٤-١٠-٦ة القاعد
  تقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي

م المدير ويقدِّ. يتولـى المـدير العام إدارة صندوق تبرعات المساعدة تحت إشراف المجلس التنفيذي

 عن حال هذا الصندوق إلى المجلس التنفيذي لكي سنة على األقل، تقريرًاال  واحدة فيالعام، مـرة

  . وآفاية الموارد المتاحةاستخدام التبرعات وجوه التدارسويشمل هذا . يتدارسه

  ٥-١٠-٦القاعدة 
  صندوق تبرعات المساعدةتجديد مقدار موجودات 

على تقديم المساهمات لتشجيع لخذ المدير العام، تحت إشراف المجلس التنفيذي، التدابير المناسبة ـَّيت

  .آخرإلى   من وقتتجديد مقدار موجوداتهبما في ذلك وصندوق تبرعات المساعدة، ل
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  ٧المادة 
  اإليرادات األخرى

  ١-٧البند 
 صندوق الميزانية وتـُقيَّد لحسابف جميع اإليرادات األخرى باعتبارها إيرادات متنوعة ـَّتـُصن

  :عداالعادية، 

  ؛١-٥االشتراآات في الميزانية بموجب البند   )أ (

  ؛٤-٦مة لصندوق رأس المال العامل بمقتضى البند لف المقدَّالُس  )ب (

   خالل الفترة المالية؛المدفوعةمصروفات الرد مباشرة من ما ُيست  )ج (

 للصناديق االستئمانية أو الصناديق الخاصة التي المقدَّمةلف أو الودائع أو التبرعات الُس  )د (

  ؛٨-٦ها مؤتمر الدول األطراف بمقتضى البند ئينش

 . صندوق تبرعات المساعدةالمساهمات في  )هـ(

  ١-١-٧القاعدة 
  ةاإليرادات المتنوع

تشمل اإليرادات المتنوعة االشتراآات المقرَّرة التي يتعيَّـن أن تدفعها الدول األطراف الجديدة 

وإذا اآتسبت الدولة الطرف الجديدة صفة العضوية في المنظمة .  من النظام المالي٧-٥بمقتضى البند 

المقرَّرة عن تلك السنة بعد اعتماد جدول أنصبة االشتراآات المقرَّرة للسنة التالية فإن اشتراآاتها 

  .تـُـقـيَّـد أيضًا لحساب اإليرادات المتنوعة

  ٢-١-٧القاعدة 
  القروضعوائد 

م من ما يقدَّقروض الموظفين الواجبة التسديد وعوائد اإليرادات المتنوعة عوائد تقيـَّد لحساب 

  .الخدمات األخرى
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  ٣-١-٧القاعدة 
  المستردات من المصروفات

زانية التي تـُتـَكبَّد مصروفات الفترة المالية خصمًا عليها ما ُيسترد خاللها من هذه ُيقيَّد لحسابات المي

اإليرادات تـُقيـَّد لحساب سابقة المالية الفترات ال من مصروفات لكن المستردات المصروفات،

  .المتنوعة

  ٤-١-٧القاعدة 
  تسويات الصناديق الخاصة والصناديق االستئمانية

في الرصيد  الصناديق الخاصة أو الصناديق االستئمانية إغالق المتأتية عنيات التسوتقيـَّد مبالغ 

  . المناسبمتنوعةاليرادات المدين أو الرصيد الدائن لحساب اإل

  ٢-٧البند 
هذا النظام المالي والمعايير التي ذات الصلة الواردة في ألحكام ل وفقًا ،يجـوز للمدير العام أن يقبل

 مع المقدَّمة على نحو يتوافقتبرعات ، الي ويؤآدها مؤتمر الدول األطرافيضعها المجلس التنفيذ

 .تنفيذ االتفاقيةمن أجل  المنظمة وأهدافها وأنشطتها نهوج

  ١-٢-٧القاعدة 
  ةماليتبعة التبرعات المنطوية على 

 ةي مالتبعةال يجوز للمدير العام قبول التبرعات التي تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على 

 بناء على المنظمة في الحاضر أو المستقبل إال بعد موافقة مسبقة من مؤتمر الدول األطراف اتتحمله

الحاالت عرض  عند على حدة وبالتفصيل المناسب ةماليال التبعةن يََّبوتـُ. توصية من المجلس التنفيذي

  .بغية موافقتهلى مؤتمر الدول األطراف المعنية ع

  

  

  ٣-٧البند 
 ٢-٧األمـوال التي تـُقبل بمقتضى البند  تـُعامل صندوق تبرعات المساعدة،لمساهمات في اباستثناء 

 .٨-٦ستئمانية بمقتضى البند الصناديق اال معاَملة الجهة المانحةحددها تلألغراض التي 
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  ٤-٧البند 
يرادات اإل لة فيما يخصها معاَمند غرض معيَّ ُيحدَّوال ٢-٧األموال التي تـُقبل بموجب البند تـُعامل 

 ".هبات"باعتبارها  في البيانات المالية للمنظمة وتـُدرجمتنوعة ال

 
  ٥-٧البند 

 .يبت المجلس التنفيذي بشأن النهج المحاسبي المتـَّبع لتحديد القيمة النقدية للتبرعات العينية

  ٨المادة 
  إيداع األموال

  ١-٨البند 
 .ها أموال المنظمةلديؤسسات المالية التي تودع  الموغيرها منُيَعيِّن المدير العام المصارف 

  ١-١-٨القاعدة 
  الحسابات المصرفية

المنظمة، التي تستلزمها المعامالت المتعلقة بعمل  المدير العام الحسابات المصرفية الرسمية يفتح

ة عن نياببال المالي الرئيسي، للمسؤولويجـوز .  هذه الحساباتالمخولـَين التوقيَع إلعمالن يعيِّو

  .المناسببذلك على النحو  لمصرَفالمخولـَّين التوقيَع، مخطرًا ا تعديل قائمة ،المدير العام

  ٢-٨البند 
 النقديةالمؤسسات المالية، أمن األصول وغيرها من  هذه المصارف هيراعي المدير العام، عند تعيين

المؤسسات المالية  وغيرها منالمصارف إال يختار المدير العام بصورة خاصة ال و. للمنظمة

 . في األوساط الماليةراسخة بسمعة المعروف أنها ذات مالءة عالية والمتميِّزة

  ١-٢-٨القاعدة 
   أموال المنظمةتودع لديها المؤسسات المالية التي وغيرها مناختيار المصارف 

المؤسسات  وغيرها من المالي الرئيسي المشورة للمدير العام بشأن اختيار المصارف المسؤوليسدي 

تكفل لل المالي الرئيسي اإلجراءات المناسبة المسؤول وُيْعِمل. أموال المنظمةتودع لديها المالية التي 

  .المختارةالمؤسسات المالية وغيرها من لمصارف بتدارس حال ا بالقيام على نحو منتظم
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  ٩المادة 
  راتثَمـَالمست

  ١-٩البند 
.  احتياجات المنظمة الفوريةلسدِّم َزـْلتـَيجوز للمدير العام أن يستثمر آلجال قصيرة األموال التي ال 

لمنظمة لتوفر ت للتكفل بأن الضرورية التدابير، جميع االستثمار المعني إجرائهويتخذ المدير العام عند 

 متصلة بصرف مبرَّرةاطر غير تفادي أي مخل اليومية؛ وأعمالهاالسيـولة النقدية الكافية لتمويل 

يجوز و.  دون المجازفة بأمن أصول المنظمة معقوًال المستـَثَمرات عائدًاولضمان إيتاءالعمالت؛ 

الستثمار لتقديم المشورة معني باللمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق استشاري 

 .طويلة األجلالالمستـَثَمرات واألجل بشأن المستـَثَمرات القصيرة 

  ١-١-٩القاعدة 
  استثمار األموال

نيابة عن المدير العام، أن يستثمر آلجال قصيرة األموال بال المالي الرئيسي، للمسؤوليجوز   ) أ(

 لحساب صندوق ات استثمارُيجريوأن ،  احتياجات المنظمة الفوريةلسدِّم َزـْلتـَالتي ال 

اديق الخاصة وغيرها من الصناديق، على أن الميزانية العادية والصناديق االستئمانية والصن

  . المعنيةبالصناديقعلقة النظم والقواعد والشروط المت أحكام  دائمًافي ذلكتراعى 

يتكفل المسؤول المالي الرئيسي، عن طريق تدابير منها وضع المبادئ التوجيهية المالئمة،   ) ب(

تقليل المجازفة برأس مال باستثمار األموال على نحو ُيَرآـَّز به في المقام األول على 

وباإلضافة . المستثَمرات وعلى ضمان توافر السيولة النقدية الالزمة لسد متطلبات المنظمة

وأن  لعائد معقوإلى هذه المعايير يجب أن تـُختار االستثمارات على أساس إيتائها أعلى 

ئه مراجعة ويقدَّم إلى مراجع الحسابات الخارجي وقت إجرا. تتوافق مع مبادئ المنظمة

  .الحسابات بيان وجيز باألنشطة االستثمارية للمنظمة

  ٢-١-٩القاعدة 
   مؤسسة واحدةالمستثَمرات لدىحد 

من مجموع األصول % ٢٥يتكفـَّل المدير العام بأن ال ُيستثَمر في مؤسسة واحدة عادة أآثر من 

وُيبـِْلغ .  مليون أورو١٢ النقدية للمنظمة، على أن ال يزيد المبلغ المستثَمر عن حد أقصى مقداره

  .المـدير العام إلى المجلـس التنفيـذي آلَّ استثناء من هذه القاعدة
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  ٣-١-٩القاعدة 
  المستـَثَمراتالخاص ب الرئيسيدفتر ال

المتعلقة بكل استثمار، بما في الهامة التفاصيل فيه ن يََّبخاص بها تـُ رئيسيتقيد المستـَثَمرات في دفتر 

  .اتالمكتسبوبيع، الستحقاق، وحصيلة االيداع، وتاريخ اإل، وتاريخ ومكان ةكلفالمية، و االسةقيمالذلك 

  ٤-١-٩القاعدة 
  لمستـَثَمرات المعني باالفريق االستشاري

لمستـَثَمرات، تقتصر عضوية المعني با بموافقة المجلس التنفيذي على تشكيل الفريق االستشاري رهنًا

  . المستـَثَمراتتدّبر بمكانتهم في مجال  على الخبراء المعترفةالفريق عاد

  ٢-٩البند 
يجـوز للمدير العام، بعد موافقة المجلس التنفيذي، أن يستثمر آلجال طويلة األموال الموجودة في 

 .لصناديق االستئمانية والصناديق الخاصةل  الدائنحسابال

  
  ٣-٩البند 
 مؤتمر يقضِ ، ما لم  األموال المستثمرةخذت منهُا الصندوق الذي لحساب إيرادات المستـَثَمرات تـُقيَّد

 .خالف ذلكبالدول األطراف 

  ١-٣-٩القاعدة 
  إيرادات المستـَثَمرات

 مستـَثَمرات صندوق الميزانية العادية ومستـَثَمرات صندوق التي تؤتيها اإليرادات تـُحتـَسب  )أ (

ثَمرات الصناديق وتشمل إيرادات مستـَ. إيرادات متنوعة اباعتبارهرأس المال العامل 

الواجب يرادات اإل وسائر من المستـَثَمرات المتأتيةاالستئمانية والصناديق الخاصة المبالغ 

 .المعني الصندوق االستئماني أو الصندوق الخاص لحساب تقيـَّد و، الصناديقإسنادها إلى هذه

ارة تـُتـَكـَبَّد في يجب على المسؤول المالي الرئيسي أن يفيد المديَر العام على الفور بكل خس  )ب (

ويعد المدير العام تقريرًا مفصًَّال بشأن الخسائر المعنية، وبشأن آل ما قد يلزم من . االستثمار

ويقدَّم هذا التقرير فورًا إلى مراجع الحسابات الخارجي، وإلى . تدابير المتابعة ذات الصلة

 .الدول األعضاء من خالل آليات اإلفادة القائمة
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سائر في االستثمار خصمًا على الصندوق أو الصندوق االستئماني أو الصندوق تـُقيـَّد الخ  )ج (

 .االحتياطي أو الحساب الخاص الذي يكون رأس مال المستـَثَمرات قد ُاخذ منه

  ٤-٩البند 
 . المستـَثَمراتعن حال  على األقل تقريرًا مرة واحدة في السنةم المدير العام إلى المجلس التنفيذييقدِّ

  ١٠ المادة
  ة الداخليالمراقبة

  ١-١٠البند 
  : المدير العامإن

اإلدارة المالية؛ وتوخي االقتصاد؛ فعالية :  ما يليلة تكفليضع قواعد وإجراءات مالية مفصَّ  )أ (

  سليم؛على نحو ألصول المادية للمنظمة ا وحفظلموارد؛ با ونجاعة االستعانة

 آافية التفصيل تجعلهاعلى درجة من  تكون بحيث سجالت المحاسبة الضرورية يمسك  )ب (

   للبيانات المالية للمنظمة؛لتصلح أساسًا

 دفاتر حساب منفصلة لجميع الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة وصندوق يمسك  )ج (

  تبرعات المساعدة؛

وثائق  وغيرها من المستنداتال يسهر على أن يجري تسديد آافة المدفوعات على أساس  )د (

دفع  وأنه لم يسبق فعًالديت أو سلمت ُاقد المعنية و السلع تثبت أن الخدمات أالداعمة التي 

  ؛المستحقات ذات الصلة

  فيطواالنخرامن الموظفين الذين يجوز لهم تلقي األموال صارَم التحديد   محدودًاد عددًايحدِّ  )هـ(

   المنظمة؛باسم المدفوعات وتسديدااللتزامات 

أو استعـراض /فحص والقيام باستمرار بتيح داخلية تالمالية ال يستديم ضوابط للمراقبة  )و(

  :لمعامالت المالية لضمانا

  ها؛بوالتصرف وحفظها،  ،مواردها الماليةسائر  تحصيل أموال المنظمة ونظامية  ‘١’

صات المالية المخصَّسائر  مع االعتمادات وهاتطابق التزامات المنظمة ومصروفات  ‘٢’

  مع وتطاُبقها بحسب مقتضـى الحـال،ها مؤتمر الدول األطرافاعتمد التي المقرة
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 الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة وصندوق تبرعات األغراض من

  ؛ ومع القواعد الناظمة لهذه الصناديقالمساعدة

 .موارد المنظمةب االقتصاد في االستعانة  ‘٣’

  ١-١-١٠القاعدة 
  والمستحقات المتصلة بهاأساس دفع الرواتب 

 على أساس خطابات التعيين وجداول الرواتب ومستحقاتهم المتصلة بهاوظفين  رواتب المتـُدفـَع

 ذات اإلداري والتعاميمنظامهم لموظفين األساسي وا في نظام آما ُيَبيَّن المستحقاتوغيرها من 

سياق  الموظفين من األفراد، مثل الخبراء االستشاريين، والمحاضرين في غير مستحقاتأما . الصلة

 على أساس شروط فتـُدفـَعنظمة، والمتدربين على التفتيش، والحاصلين على الزماالت، اجتماعات الم

  .فيها األجور الواجب دفعها لهمد أو وثيقة أخرى معادلة له تحدَّالمعني االتفاق التعاقدي 

  ٢-١-١٠القاعدة 
  ة الرسميباألسفارالمتعلقة المستحقات أساس دفع 

لموظفين ا للموظفين ومن يعولونهم على أساس نظام ة الرسميفارباألسالمتعلقة المستحقات  تـُدفـَع

 بأسفار سائر األفراد فتـُدفـَع المتعلقة المستحقاتأما .  ذات الصلةاإلداري والتعاميمنظامهم األساسي و

فيها المبالغ الواجب دفعها د أو وثيقة أخرى معادلة له تحدَّالمعني على أساس شروط االتفاق التعاقدي 

  .لهم

  ٣-١-١٠لقاعدة ا
   السلع والخدماتثمنأساس دفع 

 ثمن ُيدفع والدفع على مراحل،  المتعلقتين بالدفع مقدمًا١١-١-١٠ و٩-١-١٠ بأحكام القاعدتين رهنًا

  . بهاالمتعلقتعاقدي التفاق االالسلع والخدمات وفقًا ألحكام 

  ٤-١-١٠القاعدة 
  اإلقرار مسؤول

  المهام، لفصل بين اضمان لو.  ومناوبيهم في تعميم ماليرمسؤولي اإلقراُيَعيِّن المدير العام   )أ (

  .مسؤول إقرار بصفةالخزانة وال مسؤول  المالي الرئيسي يعمل المسؤولال 
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وال يجوز لمسؤول . تـُسنـَد صالحية اإلقرار ومسؤوليته بصفة فردية وال يجوز تفويضهما  )ب (

  .الت المصرفيةاإلقرار أن يمارس مهام التصديق أو مهام التوقيع على المعام

يجب على مسؤولي اإلقرار أن يمسكوا سجالت مفصَّلة بااللتزامات التي يقّرونها، وأن   )ج (

يكونوا مستعدين لتقديم آافة الوثائق الثبوتية واإليضاحات والمبرِّرات التي قد يطلبها المدير 

  .العام

  ٥-١-١٠لقاعدة ا
   االلتزاماتإقرار

 مسؤولن فحص االلتزامات المقترحة للتأآد من أن علية مسؤواإلقرار ال أحد مسؤولي يتولى

قبل أن أي التزام  في ط االنخرا، آمبدأ عام، ال يجوزألنه  فيهاطباالنخراالتصديق المختص قد أذن 

  . تصديقيصدِّقه مسؤول

  ٦-١-١٠القاعدة 
   الدفعإقرار

 وسائر مستنداتلية عن التأآد من وجود أدلة، آافية لدعم المسؤواإلقرار ال أحد مسؤولي يتولى

 السلع أو الخدمات وفقًا ه تم الحصول علىأنتثبت  ، التصديق مسؤولو للدفعيجيزها التي الوثائق

صلية األ مستنداُتبين الوثائق ذات الصلة ال؛ وأن ات المعنيةلالتفاق التعاقدي المنشئ لاللتزام

أيُّ صفة  الداعمة الوثائَق تعتريه ال ؛ وأندفع المبالغ المعنية وأنه لم يسبق بحسب األصول؛ المصدَّقة

  . قد تدل على أن الدفع ليس مستحقًا على الوجه السليمغير نظامية

  ٧-١-١٠القاعدة 
  الثبوتية تصديق الوثائق

أحد صدَّقه  سبق أن مسجلمباشرة بالتزام بصورة مدفوعات تتصل الخاصة بالفواتير تصديق ال يلزم 

لمدفوعات ا وفيما يخص. المسجَّل االلتزام  مبلغال تجاوز التصديق ما دامت هذه المدفوعات مسؤولي

 بمقتضى  ذي صلةالتزامتسجيل  عن طريق لها أموال مقدمًاتـُفَرد لم وأورو  ٢ ٥٠٠التي ال تجاوز 

أن ن يَِّبـُ التي تالثبوتية ذات الصلة الوثائَق التصديق مسؤوليأحد أن يصدِّق  يجب، ٢-٣-١٠ القاعدة

  .دفعه إقرار قبل  وذلكالمبلغ المعني مستحق
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  ٨-١-١٠القاعدة 
  الحسوم

الدفع، ِمحيانية  مقابل المقاولون أو وند المورَّيمنحها التي الحسوم لالستفادة من قصارى الجهودبذل تـُ

ات بجعل  حسابمجموعةمالءة أية المعنية بالمدفوعات المسارعة إلى تسديد  تـُِضرَّال ن شريطة أ

  . سلبيةتهاأرصد

  ٩-١-١٠القاعدة 
  مًاالدفع مقدَّ

 الممارسات التجارية العادية أو مصلحة ، عندما تقتضي ذلكيجـوز على سبيل االستثناء  )أ (

م السلع أو أداء ي قبل تسل مقدمًاهاأو إيداعمبالغ  لدفع تهيئالمنظمة، إصدار اتفاقات تعاقدية 

  .الخدمات أو تقديم مستندات الشحن

 عليه في على النحو المنصوص الموظفين بمستحقات فيما يتعلق مًايجـوز أيضًا الدفع مقدَّ  )ب (

، ة الرسميباألسفارة صلالمصروفات المتب اإلداري، وهم األساسي ونظامهمنظام

 دورات التدريب، هابما فيو تعقدها المنظمة  التيجتماعاتاالة بصلالمصروفات المتبو

، في  فرصة ممكنة في أقربمًا مقدَّوتسّوى المبالغ المدفوعة. وبصناديق التسليف العاجل

ستثنائية على االحاالت الواحد، ما لم يوافق المدير العام في الشهر الال تجاوز غضون مهلة 

  . أطولتسوية مهلة

يعيِّنهم من من مه  أو غيُر، المالي الرئيسي المسؤوُلمًاالدفع مقدَّيجب دائمًا أن يرخـِّص ب  )ج (

يرخـِّص يجوز أن ة إلى ذلك وباإلضاف. بضمانات مناسبةالدفع  وأن يقترنالموظفين، 

  . يوافق عليها المدير العامبدفع أية ُسلف أخرى  المالي الرئيسي المسؤول

في السجالت مبيِّنة ألسبابه  وثائق تـُْدَرج مًاالموافقة على الدفع مقدَّمن حاالت حالة آل في   )د (

  .ذات الصلةالمحاسبية 

  ١٠-١-١٠القاعدة 
  التسليف العاجلصناديق 

  عندماالعاجلصناديق للتسليف نيابة عن المدير العام، أن ينشئ بال المالي الرئيسي، للمسؤوليجوز 

يتعذر  عندما  مثًالآما تكون عليه الحال المنظمة، عمل نجاعة من شأن إنشائها أن ُيَحسِّنيـرى أن 
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 هذه مأن تـُستـَخَدوال يجوز .  اإلجراءات العاديةباتـّباع الوقت المناسب في الدفعالمنظمة على 

د وتحدَّ.  تجاوز الحدود المرخـَّص بهامبالغمنها  دفعتـُ أنال ودة، ألغراض المحدَّلإال الصناديق 

 المالي الرئيسي اإلجراءات المسؤول ويضع. لمتطلبات العملالصناديق وفقًا موجودات هذه  مقادير

  .ي هذه اإلجراءات في تعميم مالتـَُبيَّنو.  المعنية الصناديقبإعمال الخاصة

  ١١-١-١٠القاعدة 
   اإليراداتاستالم

نهم المدير  الذين يعيِّالموظفين الخزانة وغيرهما من ومسؤول المالي الرئيسي للمسؤول إالال يؤذن 

أو  الطرف ة المنظمة إذا طلبت ذلك الدولباسم األموال وإصدار اإليصاالت الرسمية باستالمالعام 

 في السجالت المحاسبية من عمليات استالم األموال عمليةوتقيَّد آل . ةممساِهال أو ةمانحال الجهة

  .آموعد أقصىتاريخ االستالم أو في يوم العمل التالي في  استالم، وذلك بمستـَندللمنظمة 

  ١٢-١-١٠القاعدة 
  اإلخطار باستالم اإليرادات

أو تبرعات، عند تلقي ُسـلف لصندوق رأس المال العامل، أو اشتراآات في صندوق الميزانية العادية 

ُيساَرع إلى إرسال خطاب أو إيصال رسمي بتلقيها إلى الدولة الطرف أو الجهة المانحة المعنية، 

  .يوقـِّـع عليه المسؤول المالي الرئيسي أو غيره من الموظفين المخوَّلين ذلك

  ١٣-١-١٠القاعدة 
  إيداع األموال

اب مصرفي رسمي للمنظمة، وذلك في في حسالمستلمة إيداع جميع األموال ب الخزانة مسؤول يتكفل

  .يوم العمل التالي ليوم االستالمأجل أقصاه 

  ١٤-١-١٠القاعدة 
  تحويل العمالت

   المالي الرئيسي، المسؤولباستثناء المعامالت االستثمارية أو األغراض األخرى التي يأذن بها 

المؤتمنين على منظمة أو  للموظفين المسؤولين عن إدارة الحسابات المصـرفية للالترخيصال يجوز 
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أخرى، إال بالقدر الالزم إلى عملة من  بالتحويل أو صكوك قابلة للتداول ية نقدما لديها من محوزات

  . األعمال الرسميةألداء

  ١٥-١-١٠القاعدة 
  المدفوعات

 مباعتباره الموظفين من ا الخزانة وغيـرهممسؤول المالي الرئيسي والمسؤوَلُيَعيِّن المدير العام 

 عن عادة الدفع يتمو. اإلقرار أحد مسؤولي يكون قد أقرَّها التي مرخـَّصًا لهم بإجراء عمليات الدفع

 عمليةد قيَّتـُو. صناديق التسليف العاجل المدفوعات النقدية من عداطريق تعليمات مصرفية آتابية، 

يمات المصرفية  تطبيق هذه القاعدة تشمل التعلألغراضو. هاتاريخ تجهيزب في الحسابات الدفع

 والبرقيات وغيرها من ، وأوامر الدفع، وخطابات االعتماد، وأوامر التحويل،الشيكات: الكتابية ما يلي

 الرمز السري المناسب بواسطة المتحقق منها على الوجه السليم  إلكترونيًاالمرَسلةالتعليمات 

  .ظ بنسخة مطبوعة منهاـَوالمحتف

  ١٦-١-١٠القاعدة 
  تعليمات المصرفيةالموقعون على ال

. ١٥-١-١٠ دةـر العام عمًال بالقاعـ المديانهمن يعيِّارفية الكتابية موظفـى التعليمات المصـع علـِّيوق

شخص واحد على  بتوقيع ءباالآتفاويجوز للمدير العام، متى اقتنع بوجود الضمانات الكافية، أن يأذن 

وال يجوز أن يقوم بإرسال البرقيات .  بواسطة ختمالممهور به أو المستـَنسخ التوقيع بقبولالشيكات أو 

 المالي  المسؤول لهم بذلكيرخـِّص إال الموظفـون الذين  إلكترونيًاالمرَسلةوغيرها من التعليمات 

 بإصدار التعليمات اإلقرار لمسؤولي يرخـَّص ال  آافية داخليةمراقبةتوفير توخيًا لو. الرئيسي

  .المصرفية الكتابية

  ١٧-١-١٠القاعدة 
  سجالت المحاسبة

 جميع المبالغ تبيَّن فيها سجالت المحاسبة المناسبة التي بإمساك المالـي الرئيسي المسؤولكفل تي

لدفع ا إلثباتجميع المعامالت على األدلة الكافية فيما يخص الحصول وب، المستلـَمةالمدفوعة والمبالغ 

  .أو االستالم
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  ٢-١٠البند 
 وحماية جميع المواد واللوازم واألجهزة والمعدات التي حفظراءات يضع المدير العام قواعد وإج

 . المنظمةتحوزها

  ١-٢-١٠القاعدة 
  المعمِّرةلممتلكات مراقبة ا

لتي المعمِّرة المنظمة اسجالت آاملة ودقيقة لجميع ممتلكات بإمساك  المالي الرئيسي المسؤولكفل تي

ومع . سنةويزيد عمرها االشتغالي على  للوحدة  أورو١ ٠٠٠ احتيازها عن قيمة شرائها أو ال تقل

 نظم وعتاُد المختبر وأجهزةُ  التفتيش  معداُتالمعمِّرة الممتلكات تندرج في عدادمراعاة هذه الشروط 

ق ـَّتوثو.  األصول المادية التي قد تشتريها المنظمةوسائُر والَمْرآـَباُت اآللية المعلومات واألثاُث

تخضع آما .  لكل منهاالمقدَّر والعمر االشتغاليالممتلكات المشتراة، سائر  وبالسجالت قيمة المعدات

  . أورو١ ٠٠٠ التي تقل قيمة الوحدة منها عن المغرية المعمِّرة البنود المراقبةلنفس 

  ٢-٢-١٠القاعدة 
  المعمِّرةالمسؤولية عن سجالت الممتلكات 

الموظفين ن  يعيِّالذي المالي الرئيسي، وُلالمعمِّرة المسؤسجالت الممتلكات عن  ليةمسؤويتولى ال

سجالت والموظفين الخاضعين للمساءلة فيما يخص  عن إمساك سجالت الممتلكات؛ ينالمسؤول

 إلى المعمِّرةد بالممتلكات َهْعوُي. الممتلكاتوالموظفين الخاضعين للمساءلة فيما يخص الممتلكات؛ 

 يخضعوالمعنية  عن الممتلكات  مسؤوًالالمعنيالبرنامج الذي يتسلمها، ويكون رئيس البرنامج 

 سجالت تـَُعدَّل ، من برنامج إلى آخرمعمِّرة بنود ممتلكات تـُنقل وعندما.  فيما يخصهامساءلةلل

  .الممتلكات وفقًا لذلك

  ٣-٢-١٠القاعدة 
  المعمِّرةالتحقق من الممتلكات 

 عائديتها ومن المعمِّرة الممتلكات  دورية من وجودبصورةالتحقق ب المالي الرئيسي المسؤولكفل تي

، على ًا المالي الرئيسي ضروريالمسؤوليراه الذي  بالتواتر هذا التحقق المادي وُيجرى. ومن حالها

  .سنةفي ال ذلك مرة على األقل يتمأن 
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  ٤-٢-١٠القاعدة 
  اللوازم االستهالآية

 تدبر وحفِظة لضمان سالمة  المالي الرئيسي الضوابط المحاسبية والمادية المناسبالمسؤوليضع 

  .اللوازم االستهالآية

  ٥-٢-١٠القاعدة 
  استالم اللوازم والمعدات

 مقبولة هاحال  المنظمة للتأآد من أنتستلمها الممتلكات التي وسائر جميع اللوازم والمعدات يـُفحص

البنود ن فيما يخص آل بند م تقرير استالم وُيصَدر. ذي الصلةومطابقة لشروط االتفاق التعاقدي 

  .الممتلكات المناسبة ت سجالوُيْدَرج ضمن المستلمة

  ٦-٢-١٠القاعدة 
  الداعمة الوثائق

وتـُرفـَق السجالت غيرها من الممتلكات،  وأالمعدات  وأ المتصلة باللوازم المعامالت جميع يـُسجـَّل

 باستثناء البنود التي ،والتسليماالستالم واألدلة على مستندات بما يثبت هذه المعامالت من ال المعنية

 غير اقتصادي أو غير فيما يخصهالة  المالي الرئيسي أن االحتفاظ بسجالت مفصَّالمسؤوليرى 

  .عملي

  ٧-٢-١٠القاعدة 
   الممتلكاتحصرمجلس 

 المعمِّرة الممتلكات بشأن تدبر المشورة يسدي الممتلكات لحصر يجـوز للمدير العام أن ينشئ مجلسًا

  . في تعميم ماليوُيعلـَنان ه،لمدير العام تشكيل المجلس واختصاصد اويحدِّ. للمنظمة

  ٨-٢-١٠القاعدة 
  هاب أو التصرف المعمِّرةبيع الممتلكات 

 أنها زائدة أو ُيعلـَن التي المعمِّرة المالي الرئيسي أن يتخذ الترتيبات لبيع الممتلكات للمسؤوليجوز 

 لكن.  التنافسيةالعروض باستدراج عادة نيةالمعوتجري عمليات البيع . غير صالحة لالستخدام

  : التنافسية ال يلزم في الحاالت التاليةالعروض استدراج
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   أورو؛٢ ٥٠٠قل عن ت التقديرية  المبيعقيمةأن  المالي الرئيسي يرى المسؤول عندما  )أ (

 المالي المسؤوليوصي بها  للوحدة دةيكون من مصلحة المنظمة أن تبيع بأسعار محدَّعندما   )ب (

  يسي ويوافق عليها المدير العام؛الرئ

 لثمن معدات المعنية تسديدًامن مصلحة المنظمة تقديم الممتلكات أن المدير العام يرى  عندما  )ج (

  ؛ها أو لجزء من ثمنبديلة

 الزمًا  يكون أو يكـون إتالف البنود الزائدة أو غير الصالحة لالستخدام أآثر اقتصادًاعندما  )د (

  . المعنيةطبيعة الممتلكات إلى بالنظر القانون أو بمقتضى

  ٩-٢-١٠القاعدة 
  المعمِّرةحذف األصول من سجالت الممتلكات 

 لزم حذفستوي. هابف رََّصـَتُي أو تباع أو التي تـُفقدممتلكات ال المعمِّرةتحذف من سجالت الممتلكات 

  . المالي الرئيسيالمسؤول الحصول على إذن مسبق من هذه الممتلكات

  ١٠-٢-١٠القاعدة 
  دًاـبيع نقال

ص عليه في ـَنُي عند التسليم أو قبل التسليم، باستثناء ما تباع ممتلكات المنظمة على أساس الدفع نقدًا

في سجالت المعنية البيع عمليات  وتـَُبيَّن. ٨-٢-١٠ القاعدة من )د( و)ج(الفقرتين الفرعيتين 

  .ةالمحاسب

  ١١-٢-١٠القاعدة 
  المبيعات حصيلة احتساب

 صندوق الميزانية العادية أو الصناديق لحسابإيرادات متنوعة بمثابة يلة بيع الممتلكات حصتـُقيـَّد 

  . الخاصة الصناديقاالستئمانية أو

  ٣-١٠البند 
 ذات الصلة أو صاتصَّحمالتحديد ب المدير العام آتابة  ما لم يقمأي التزاماتفي  االنخراطال يجوز 

 .خرىاألمناسبة التراخيص ال بإصدار
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  ١-٣-١٠دة القاع
  صاتصَّحالمسؤولية عن الم

صات مسؤولين أمام المدير العام عن سالمة استخدام صَّحمب ُيْعَهد إليهميكـون رؤساء البرامج الذين 

  . المعنيةصاتصَّحمال

  ٢-٣-١٠القاعدة 
   التزاموثائق تستلزمبنود المصروفات التي 

 فيما  التـزامتسجيلمناسب عن طريق ال صاتصَّحمال في حساب بإفراد أموال رؤساء البرامج يتكفل

 ٢ ٥٠٠يجاوز بلغ عقد أو اتفاق أو تعهد من أي نوع بمبأي  االرتباطقبل يخص المصروفات المعنية 

 والمساعدة المؤقتة والعمل العامةلموظفين االلتزامات المتعلقة بالرواتب وتكاليف ا وتستلزم. أورو

االنخراط في االرتباط ذي المناسبة قبل  صاتصَّحمال في حسابات إفراَد أمواٍلاإلضافي والسفر 

  .المعنيمبلغ ال بصرف النظر عن الصلة،

  ٣-٣-١٠القاعدة 
   التزامات فيطباالنخرا المتعلقة المقترحات

صات صَّح الممقابلالتزامات في  باالنخراط المتعلقة المقترحات بتوثيق رؤساء البرامج يتكفل  )أ (

 المصروفات المقترح الغرض من المقترحاتن في ـَّيَبُيو.  آامًال توثيقًاالمعهود بها إليهم

  .تـُسجَّل المصروفات المعنية خصمًا عليه الذي المعيَّن اتصصَّحالمحساب وااللتزام بها 

يتولى رؤساء البرامج المسؤولية عن تدّبر استخدام الموارد، وبما في ذلك الوظائف، وفقًا   )ب (

ّرت من أجلها، ولمبادئ النجاعة والفعالية، وللنظام لألغراض التي تكون الموارد المعنية قد ُاق

ويجب على رؤساء البرامج أن يحتفظوا بسجالت مفصَّلة . المالي والقواعد المالية للمنظمة

تـُبيَّن فيها جميع االلتزامات والمصروفات مقابل وجوه التمويل التي فــُوِّضت إليهم 

م آل ما يطلبه المدير العام من الوثائق ويجب أن يكونوا على استعـداد لتقدي. مسؤوليتها

  .الثبوتية واإليضاحات والمبرِّرات
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  ٤-٣-١٠القاعدة 
   التصديقمسؤولو

 المالي للمسؤول، وإن آانت مهي التصديق ومناوبمسؤوليُيَعيِّن المدير العام في تعميم مالي   )أ (

يع جمفي إطار اللتزامات ا فيما يخصتصـديق بصفة مسؤول  العمل صالحيةالرئيسي 

 التصديـق مسؤولين عن فحص االلتزامات المقترحة للتأآد من مسؤولوويكون . صاتصَّحالم

ص الغرض الذي خصِّمع فق واصيصها، ومن أن اإلنفاق المقترح متحتوافر األموال ومن ت

  المعنيتانالمسؤوليةالصالحية و التصديق إلى مسؤولي وتسنـَد. ذو الصلةله االعتماد 

تعميم النهم المدير العام في  الذين يعيِّهممناوبيإلى ا إال م يجوز تفويضه واليةشخصصفتهم الب

  . المذآورماليال

تصديق فيما يخص وجه ) مسؤولي(ُيَعيِّن المدير العام موظفًا واحدًا أو أآثر بصفة مسؤول   )ب (

  .بباب أو ببرنامج أو ببرنامج فرعي في ميزانية ُمقّرة) المتصلة(المتصل  التمويل) وجوه(

لى مسؤولو التصديق المسؤولية عن التأآد من أن الوجه المقترح الستخدام الموارد، وبما يتو  )ج (

في ذلك الوظائف، متوافق مع األغراض التي تكون الموارد المعنية قد ُاقّرت من أجلها ومع 

ويجب على مسؤولي التصديق أن يحتفظوا بسجالت . النظام المالي والقواعد المالية للمنظمة

بيَّن فيها جميع االلتزامات مقابل وجوه التمويل التي فــُوِّضت إليهم مسؤولية مفصَّلة تـُ

ويجب أن يكونوا على استعـداد لتقديم آل ما يطلبه المدير العام من . التصديق فيما يخصها

  .الوثائق الثبوتية واإليضاحات والمبرِّرات

  ٥-٣-١٠القاعدة 
  زيادة االلتزامات وتخفيضها

في  االنخراط السارية على أو المقترحة لنفس اإلجراءات المتكبَّدةي االلتزامات زيادات فالتخضع 

 عند زيادة مسؤول اإلقرارإخطار عن  يةمسؤولال التصديق مسؤولو ويتولى. االلتزامات األصلية

 وفقًا بة تعديل سجالت المحاسيتسنى بحيث ،أو إلغائه) المتأتي عن تسديد غير (هأو تخفيضما  ٍ التزام

  .لكلذ
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  ٦-٣-١٠القاعدة 
  المسدَّدةمراجعة االلتزامات غير 

 يها علالمسدَّدة المبقى بمراجعة االلتزامات غير  عن القيام دوريًاةمسؤوليال التصديق مسؤولو يتولى

 من الحسابات ويـُحذف.  من النظام المالي٣-٤سابقة وفقًا للبند المالية الفتـرة الاعتمادات خصمًا على 

 وإذا تبيَّن.  الرصيد الناتج عن ذلكويعاد صالحة، ال تعود التيلتزامات اال مبيَّنًا فيها منما يكون  فورًا

  .اعتمادات الفترة المالية الجاريةـُرحَّل باعتباره التزامًا مقابل يفإنه  المعني صالح االلتزام أن

  ٤-١٠البند 
وذلك  ،تحقيق مصلحة المنظمة ضروري لى أن دفعهايجوز للمدير العام أن يدفع بال مقابل مبالغ ير

م ويقدِّ.  مؤتمر الدول األطرافوعلى النحو الذي قد يقّره المجلس التنفيذي قد يضعهافي الحدود التي 

هذه المدفوعات إلى المجلس التنفيذي ب عة للمنظمة بيانًا المالية المراَج إطار البياناتالمدير العام في

 .وإلى مؤتمر الدول األطراف

  ١-٤-١٠القاعدة 
  المدفوعات بال مقابل

يجوز للمدير العام أن يدفع بال مقابل مبالغ ضمن الحدود التي يبيِّنها المجلس التنفيذي من وقت إلى 

آخر، وذلك عندما يجعل االلتزاُم األدبي دفَع المبالغ المعنية مستحسنًا من أجل مصلحة المنظمة، حتى 

وتلزم موافقة المدير العام شخصيًا . مة قانونيًا بدفعهاإذا رأى المستشار القانوني أن المنظمة غير ملز

  :لدفع مبالغ بال مقابل في الحالتين التاليتين

   أورو؛ ٥ ٠٠٠إذا آان المقدار المراد دفعه يزيد على   )أ (

أدنى الموظف في  راتب منها راتبًا ال يقل عن في المنظمة يتقاضى إذا آان المستفيد موظفًا  )ب (

  . من درجات هذه الرتبةوأدنى درجة من رتب الفئة الفنيةرتبة 

أما في سائر الحاالت فيجوز للمدير العام أن يفوِّض إلى المسؤول المالي الرئيسي صالحية إقرار دفع 

  .مبالغ بال مقابل

  ٥-١٠البند 
 بتوصيات المجلس التنفيذي وموافقة مؤتمر الدول لمدير العام، رهنًاا بعد إجراء تحقيق واف، يقوم

وعلى الرغم مما تقدم، يأذن . األصول وغيرها من الموجوداتالنقد وفي  الخسائر األطراف، بشطب
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المدير العام، بعد إجراء تحقيق واف، ممارسًا سلطته، دون أن يكون المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول 

األطراف قد نظرا في األمر مسبقًا، بشطب الخسائر في الودائع والموجودات والمعدات وسائر 

ير متأخرات االشتراآات المقرَّرة والمستَردات من تكاليف التحقق بموجب المادتين غ(األصول 

 أورو لكل بند وال ُيجاوز مجموع مبالغها ٥٠٠التي ال ُيجاوز مبلغها ) الرابعة والخامسة من االتفاقية

خسائر الويقدَّم لمراجع الحسابات الخارجـي بيان بجميع .  أورو في الفترة المالية المعنية١٠ ٠٠٠

 .١-١١ة بمقتضى البند  آجزء من البيانات المالية المعّدالمسجَّلة خالل آل فترة مالية

  ١-٥-١٠القاعدة 
  واألصولالموجودات شطب الخسائر في النقد و

غيرها من و والموجودات المدير العام بأية خسائر في النقد إفادة المالي الرئيسي المسؤولعلى يجب 

وال يجوز التنازل عن أي مبلغ مستحق للمنظمة .  الحسابات الخارجي بها مراجعإفادةاألصول، ثم 

 من ٥-١٠التحقيق المشار إليه في البند في إطار د دََّحويـُ. بدون إذن آتابي مسبق من المدير العام

موظف من موظفي المنظمة من الحاالت المعنية، ما قد يقع على عاتق أي  في آل حالة النظام المالي،

 ويجوز للمدير العام مطالبة الموظف. مثل هذه المسؤوليةإن ُوجدت ية عن الخسائر، مسؤولمن 

  . أو آليًا الخسارة جزئيًابتعويض المعني

  ٦-١٠البند 
 للقواعد المالية  األخرى على أساس تنافسي ووفقًاوالمتطلبات المعدات واللوازم يجري احتياز

 .ذا النظامله تطبيقًاالصادرة 

  ١-٦-١٠القاعدة 
  ميما والتعالمخوَّلوناالتفاقات التعاقدية والموظفون 

بـرم االتفاقات التعاقدية لشراء أو استئجار أو بيع السلع أو ي ال ،باستثناء عقود الموظفين  )أ (

 باسم خدمات خبراء استشاريين، المتمثلة فيبما في ذلك الخدمات المهنية والخدمات، 

في  ، على نحو يـَُبيَّناألصول بحسبذلك ير العام  المدالذين يخوِّلهمن و إال الموظف،المنظمة

تفاقات اال  إبرام وتشمل عمليات الشراء أو التأجير أو البيع، باإلضافة إلى.تعميم مالي

 والتفاوض على أساس مواصفات ،مقترحاتالأو أو التسعيرات  استدراج العطاءاتعاقدية، الت

  .ـَعاَمل معهمالذين قد ُيتدين أو المشترين تفصيلية مع المورِّ
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 في الشراء الواجب اتـّباعها اإلجراءات الداخلية  فيهنيََّبتـُ  ماليًا المدير العام تعميمًايضع  )ب (

 الخدمات انتقاءويتضمن التعميم المالي إجراءات . لقواعد المالية الحاليةبا التقيد لضمان

  .القاعدةهذه  في المذآورةالمهنية 

 ٢-٦-١٠القاعدة 

  تعاريف

 مقترحات الستدراج استجابة قد ُيتـَعاَمل معهد  مورِّا يقدمهمقترحة آتابيةي خطة  يعنالمقترح  )أ (

  .خدماتللحصول على  عادة ُيْصَدر

مواصفات وفقًا لألحكام والشروط ال بشراء سلع أو خدمات معتادة ًا يعني وعدأمر الشراء  )ب (

  .يأمر الشراء إلى اتفاق تعاقدالمعني د  قبول المورِّويفضي. المنصوص عليها

 الستدراج تسعيرات استجابة  قد ُيتـَعاَمل معهدمورِّيقدمه  غير رسمي ًا يعني عرضالتسعير  )ج (

  .صدر أمر الشراء ستوفر به السلع أو الخدمات المعنية إذا ُاالذييـَُبيَّن فيه الثمن 

 ظرف في قد ُيتـَعاَمل معه مورد يقدمهد  محدَّبثمن سلع أو خدمات لتوفير  يعني عرضًاالعطاء  )د (

  .وتناوله لشروط خاصة في تلقيه العطاءويخضع . الستدراج عطاءات استجابة توممخ

 ٣-٦-١٠القاعدة 

  طلبات الشراء

 الكاملة والمواصفات التفصيلية المتعلقة العناصر في شكل مكتوب وتتضمن الشراءصدر طلبات ـُت

 ،بحسب األصول ذلك مخوَّلض هذه الطلبات رئيس البرنامج المعني أو موظف مفوَّب ويأذن. بها

  .٤-٣-١٠ بتوافر األموال وفقًا للقاعدة  رهنًا١-٦-١٠ للقاعدة طبقًا المخوَّلينم إلى الموظفين دَّـَقتـُو

 ٤-٦-١٠القاعدة 

  لجنة العقود

غيره من إلى مكتوبة إلى المدير العام أو   توصياتتقدِّمتنشأ بتعميم مالي لجنة عقود   )أ (

 : ما يليشأن، في ١-٦-١٠ للقاعدة طبقًا المخوَّلينالموظفين 
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 مقاولجميع االتفاقات التعاقدية المراد إبرامها التي تنطوي على ارتباطات تجاه  ‘١’

 أو مجموعة  واحدًابما في ذلك التعاقد مع مورِّد وحيد، فيما يخص طلبًاوواحد، 

   أورو؛٢٥ ٠٠٠  عنمبلغها اإلجماليال يقل طلبات مترابطة 

المراد إبرامها  المترابطةأو مجموعات االتفاقات التعاقدية جميع االتفاقات التعاقدية  ‘٢’

   أورو؛٢٥ ٠٠٠ال تقل عن  إيرادات للمنظمة على إيتاء المنطوية ذاته المقاولمع 

، باستثناء  بإبرامهامقترحات تعديل أو تجديد العقود التي سبق أن أوصت اللجنة ‘٣’

دد أو ألصلي ومبلغ العقد المجَّيها الفرق بين مبلغ العقد اال يجاوز فالحاالت التي 

 إذا آان هذا المبلغ أقل من  أورو١٠ ٠٠٠من مبلغ العقد األصلي أو % ١٠المعدَّل 

  ؛تلك النسبة

 المخوَّلينن يالموظفغيره من أو  إلى اللجنة المدير العاميحيلها المسائل التي سائر  ‘٤’

  .١-٦-١٠لقاعدة ل طبقًا

  آتابة؛ذلك جنة العقود، فعليه أن يسجل أسباب إذا لم يقبل المدير العام توصيات ل  )ب (

 الممتلكات حصرات مجلس ـ عن توصيالمتأتية إلى لجنة العقود االتفاقات التعاقدية حالال تـُ  )ج (

  ؛٧-٢-١٠ دةـور في القاعـالمذآ

المعني بمعدات التفتيش أن يكون بند المعدات علقة  االتفاقات التعاقدية المتُيشتـَرط بوضوح في  )د (

 األسلحة الكيميائية وذلك بغية الوفاء تفاقيةالدول األطراف في ل تجاريًا السوق متوفرًا في

  .بالمتطلبات في مجال التفتيش

 ٥-٦-١٠القاعدة 

  مقترحاتالأو التسعيرات عطاءات أو ال استدراج

 أو بشراءال تبرم االتفاقات التعاقدية المتعلقة ، ٦-٦-١٠ باستثناء ما تنص عليه القاعدة  )أ (

   .أو مقترحاتتسعيرات  عطاءات أو استدراجلع أو الخدمات إال بعد استئجار الس

 وتـُستدرجعطاءات،  استدراج  أورو٢٥ ٠٠٠ مبلغهاجاوز التي ي الشراء ات طلبتستلزم  )ب (

 مع مراعاة ، على أوسع نطاق دولي ممكنتوزَّعدعوات رسمية ب أو ينشرعطاءات بإعالن ال

  .للمشترياتوجود مصادر ممكنة 
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  معدات التفتيشفيما يخصأو المقترحات التسعيرات أو استدراج للعطاءات  آل ُيشتـَرط في  )ج (

  .لدول األطرافل  تجاريًافي السوق ًا جميعهامرهون بتوفرالمعنية أن شراء بنود المعدات 

إلعداد معهم   الذين قد ُيتـَعاَملدينجميع المعلومات الالزمة للمورِّفي استدراج العطاءات  تقدَّم  )د (

 على وجه وتـَُبيَّن في استدراج العطاءات. توفيرهاسلع أو الخدمات المطلـوب الشأن عطاء ب

 من الناحية التقنية العطاء ومقبوليتهآلفة مثل  (العقد لترسية ستطبَّقالتحديد المعايير التي 

 . لهذه المعاييرالنسبيةواألهمية ) تنفيذه وزمن

 واستـُدرجت فيما يخصه، لعطاءاتاستدراج ا تستبعد  المطلوبإذا آانت طبيعة العمل  )هـ(

  .مةلمقترحات المقدَّل  المقارنحليلفإنه يجب حفظ سجل بالتمقترحات 

 استدراج تسعيرات،  أورو٢٥ ٠٠٠ و١ ٠٠٠ بين تستلزم طلبات الشراء التي يراوح مبلغها  )و(

 الوثائق وتـُحفظ. التسعيرات بتوزيع ما ال يقل عن ثالثة طلبات لتقديم تسعير وتـُستدرج

  .الثبوتية في السجالت

في اإلدراج وال ُيعتبر . دين وفقًا لتعاميم مالية يصدرها المدير العامقائمة بالمورَّحفظ   يجوز  )ز(

.  معايير للتأهل المبدئيتحدَّد عطاء إذا لم المورِّدم يتقدمسبقًا لصالح  هذه القائمة شرطًا

  . دوريةبصورةلدول األطراف ل القائمة هذه وتـُوفـَّر

 وبما فيها أوامر الشراء المتعلقة بتكنولوجيا المتسمة بمزيد من التعقيد،ع اري المشفيما يخص  )ح(

عطاءات إال ال تقديم تكاليف يتكبدال لكي، توضع معايير للتأهل المبدئي بحسب الطلبمة مصمَّ

ر التأهل ن عن معاييـَوُيعل. دون الذين يدل التقييم على قدرتهم على أداء العمل المطلوبالمورِّ

  .بوقت آافالمعني مشروع ال مباشرةالمبدئي قبل 

يسعـى المدير العام، وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية، إلى توفير فرصة تنافسية آاملة   )ط(

 الشفافية والتنافسية في ضامنًا من ناحية أخرى الذين قد ُيتـَعاَمل معهم،دين وعادلة لكل المورِّ

  .إجراءات الشراء

 ٦-٦-١٠عدة القا

  أو المقترحاتالتسعيرات أو   العطاءاتاستدراجاالستثناء من 

 أو مقترحات شريطة أن تكون تسعيرات عطاءات أو استدراج االتفاقات التعاقدية دون ترسيةجوز ت

  :وذلك عندما ٥-٦-١٠ القاعدةمن ) ج(الفقرة  مع المعنية متطابقةاالتفاقات 
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  أورو؛١ ٠٠٠ عن  مبلغهاقلي ارتباطات ىعل االتفاق التعاقدي المقترح ينطوي  )أ (

  ؛ال يوجد مورِّد لها غيرهسلعة أو خدمة بعينها ل ًاد االتفاق التعاقدي المقترح مورِّيخص  )ب (

   هيئات تنظيمية؛جانب وطني أو من بقانوندة عمًال  محدَّالمقادير األسعار أو تكون  )ج (

المواصفات بتوحيد  متعلقةباب إال من مورِّد بعينه ألسالمعنية ال تتوافر السلع أو الخدمات   )د (

 ؛موفـَّرةأو خدمات محتازة ولضرورة توافقها مع سلع 

استدراج العطاءات  التي يستلزمها المهلة المنظمة فيها ضرورات  ال تتيح قصوىةحالتقوم   )هـ(

  . أو المقترحاتالتسعيراتأو 

 ٧-٦-١٠القاعدة 

   العطاءاتفض

غضون  في ءاتهم عطا تقديُم عن إرادتهمخارجٍةما  د واحد أو أآثر ألسباٍبمورِّعلى  تعذرإذا   )أ (

د يجوز للمدير العام أن يمدِّف العطاءات استدراجمهلة تقديم العطاءات المنصوص عليها في 

الذين  يندمورِّ آًال من الهذا التمديد دون إبطاءب العام  المديُروُيْعِلم. ئهاالمهلة قبل انقضاهذه 

  .العطاءات لفضبالموعد الجديد إياهم  مخِطرًا، ات إلى تقديم عطاءواُدع

 بفض هذا الفريق ويقوم. العطاءات يتولى فض ًاتعميم مالي فريقبالمدير العام ينشئ   )ب (

في أو  له فيه دالتاريخ المحدَّوب ات العطاءاستدراجفي لذلك د المحدَّالمكان  في العطاءات

  .ذلكب سجل ويوضع على الفور،  مهلة تقديم العطاءاتتمديدسياق 

لتقديم دة المحدَّاألصلية أو الممدَّدة المهلة انقضاء بعد التي تـُْستـَلـَم  اتعطاءال ال تـُفـَّض  )ج (

  .قدموها نالذيدين  إلى المورِّالعطاءات، وتعاد

 ٨-٦-١٠القاعدة 

   االتفاقات التعاقديةترسية

ِ  إثر  )أ (  من  تقييمهايتم )المقترحات وأو التسعيرات أالعطاءات (وفضِّ العروض  استالم

العطاء (عرض في ترسية االتفاق التعاقدي على صاحب ال وُينظر. الناحيتين التقنية والتجارية

الناحية التقنية، مع مراعاة األقل آلفة من بين العروض المقبولة من  )المقترح وأو التسعير أ

ـن السلع أو أداء الخدمات ضم  وقدرته على تسليمةد الماليلمورِّا مالءةأخرى، مثل  عوامل

األقل آلفة عرض ال ال يقع االختيار على ماوعند. الالزمةتوفير الصيانة على  والمعيِّن األجل
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 أسبابب يآتابسجل  ُيَعدُّ،  لترسية االتفاق التعاقدي على صاحبه من الناحية التقنيةوالمقبول

 ةنيالتقلنتائج تقييم العروض من الناحيتين مقارن التحليل بالسجل وُيحتفظ أيضًا ب. ذلك

  .ةوالتجاري

  .الستالمهادة المهلة المحدَّانقضاء  عروضهم بعد بتحويردين ال ُيسمح للمورَّ  )ب (

يجوز ،  بمجموعة من البنود)أو المقترحاتالتسعيرات العطاءات أو (عروض ال تتعلق عندما  )ج (

  . اإلجمالي األقل آلفةعرضال يقدِّمد الذي  االتفاق التعاقدي على المورِّترسية

 )أو المقترحالتسعير العطاء أو (العرض قدم يد الذي اقات التعاقدية على المورِّى االتفتـُرّس  )د (

. المعايير الضروريةسائر  ئه شريطة استيفا، من الناحية التقنيةمقبولية واألآثر األقل آلفة

 يبتوفي هذه الحالة . ويجوز رفض جميع العروض إذا آانت مصلحة المنظمة تتطلب ذلك

 تنافسية  عروضيلزم استدراجما إذا آان في ١-٦-١٠ جب القاعدةبموالمخوَّل المسؤول 

 المهتمة باألمر األطراف  وتتاح للدول أسباب ذلك آتابةوفي هذه الحالة األخيرة تسجَّل. جديدة

  . أسباب رفض عروضهم،عند الطلب،  العروضيمقدملغير الفائزين من  وتبيَّن. عند الطلب

  .التعاقدية للدول األطراف عند الطلباالتفاقات ترسيات  جميع تتاح  )هـ(

 ٩-٦-١٠القاعدة 

  لمشترياتاالتفاقات التعاقدية الخاصة با تحرير

لسلع والخدمات من آل عملية شراء ل فيما يخص اتفاق تعاقدي على النحو المناسب يوضع  )أ (

  . وتـَُعّد االتفاقات التعاقدية في شكل آتابي. أورو١ ٠٠٠ بمبلغ إجمالي ال يقل عند مورِّ

  : ما يلي على وجه التحديد االتفاقات التعاقديةتتضمن  )ب (

 المطلوبة، وسعر ة، والكمي على وجه الدقةلسلعاوصف :  أو المعداتاللوازمفي حالة   ‘١’

  ، وشروط التسليم، وشروط الدفع؛بندآل 

 ،، وشروط التنفيذ، والتكاليفتقديمهاطبيعة الخدمات، ومدة : في حالة الخدمات  ‘٢’

  .وشروط الدفع

 أي جزء من هذه القاعدة المالية بمقتضيات اإلعفاء من التقيد يةاإلدارالشؤون جوز لمدير ي  )ج (

لوازم صيانة المباني حيث يكفي إصدار أمر ل ئيجزالتسليم ال ات مثل طلب،نةفي حاالت معيَّ
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 ُيَعّد اإلعفاء من المقتضيات المعنية حالةوفي . مجموعة متنوعة من البنودب يتعلقشراء شامل 

  :مما يلي للتأآد آتابي سجل

  ؛المشتريات ماهيةد والمشتري متفقان على المورِّأن   ‘١’

  ؛تسلمهالمبيعات وال ببنود  مفصَّسجُلأنه قد أعد وقَت االستالم   ‘٢’

 ‘٢’  الفقرة الفرعية المشار إليه فيالمفصَّلعلى أساس سجل البنود يتم الدفع أن   ‘٣’

  .أعاله

 ١٠-٦-١٠القاعدة 

  ناتتحرير المعاي

بتًا في أمر أو أحكام هذه القواعد يدعم المسؤول المخوَّل بمعايناته المكتوبة آلَّ ما يقوم به بمقتضى 

الخاص بالحالة المعنية الذي يمسكه في الملف المناسب الكتابية  المعاينات هذه وتـُْدَرج. اتخاذًا لقرار

 في هوتسجيلبغية إقراره مة لتزام المقدَّالوتـُشفع بها الوثائق ذات الصلة المنشئة ل ،المسؤولالمكتب 

 عطاء بكلخاصة ال حفظها ضمن الوثائقالمعلومات الواجب مالي ماهية تعميم في ن يََّبتـُو. الحسابات

  .وبمآلهأو مقترح 

 ١١-٦-١٠القاعدة 

  المهتمة باألمراألطراف 

ة إلى  التعاقديات االتفاقترسيةعد  تقديمها بالواجبالمعلومات المتعلقة بتفاصيل التعميم مالي في ن يََّبتـُ

  . عند الطلبالمهتمة باألمرألطراف ا

  ١١المادة 
  الماليةاإلفادة 

  ١-١١البند 
 المعمول بها في األمم المتحدة العامة بيانات مالية تـُعد وفقًا للمعايير المحاسبية م المدير العام سنويًايقدِّ

  :المعنيةلفترة المالية فيما يخص ا وتتضمن

   بمسؤوليات المدير العام وموافقته على البيانات المالية؛بيانًا  )أ (

  : بحال االعتمادات، بما في ذلكبيانًا  )ب (
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  اعتمادات الميزانية األصلية؛ -

  ؛عمليات نقل في إطار الميزانية نتيجة ألي المعدَّلةاالعتمادات  -

ؤتمر  مالمقّرة من جانب االعتمادات غير أخرى مبالغمن في الحساب الدائن ما قد ُيوجد  -

  الدول األطراف؛

  ؛على غيرها من الحسابات الدائنةأو / على االعتمادات والمقيَّدة خصمًاالمبالغ  -

  ؛الملتزم بصرفهرصيد االعتمادات غير  -

 صندوق الميزانية العادية ، وبما فيها باإليرادات والمصروفات لجميع الصناديقحسابًا  )ج (

المعنية  الحسابات  في إطارم وتـُقدَّ.وصندوق رأس المال العامل وصندوق تبرعات المساعدة

  ؛ للفترة الُمفاد بشأنهاأرقام المقارنة مع الفترة المالية السابقة

بما فيها صندوق الميزانية العادية وصندوق و ، باألصول والخصوم لجميع الصناديقبيانًا  )د (

لمقارنة أرقام االمعنية على  البيانات وتنطوي. رأس المال العامل وصندوق تبرعات المساعدة

  ؛ للفترة المفاد بشأنهامع الفترة المالية السابقة

  ؛)بالسيولة النقدية أو بيانًا( المالي في الوضعتغيرات ال ببيانًا  )هـ(

  ة؛ي المحاسببأهم النهوج بيانًا  )و(

  ديسمبر؛/ آانون األول٣١ حتى لمستـَثَمرات المجراة بابيانًا  )ز(

 عرض نزيه للبيانات المالية لتهيئةيانات والجداول  البالمذآرات وغيرها من من يلزمما   )ح(

  ؛ المعنيةنتائج عمليات المنظمة في الفترة الماليةلو

 . بجميع الخسائربيانًا  )ط(

 ١-١-١١القاعدة 

  مسؤولية مسك الحسابات

 المالي الرئيسي، الموظفين المسؤولين عن أداء المسؤول بناء على مشورة ،ُيَعيِّن المدير العام

ماهية تحديد ب ، بالنيابة عن المدير العام، المالي الرئيسـيالمسؤول ويقوم. ات المالية الهامةالواجب

كي لمنظمة لفي ااإلجراءات المالية أهم  جميع النظم المالية وويراجع ،مسكهابالسجالت المالية و

  .وجه السليمالمالية على الالنظم واإلجراءات تنفيذ هذه ويتكفل بإعمال و ،المدير العاميقرَّها 
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 ٢-١-١١القاعدة 

  إعداد البيانات المالية

 آانون ٣١ حتى المالي الرئيسي البيانات المالية عن الفترة المالية المسؤولتعد تحت إشراف 

 وتقدَّم البيانات المالية، بعد أن يقرها المدير العام، إلى مراجع الحسابات الخارجي .هاديسمبر من/األول

  .ر بعد انتهاء السنة المالية، مشفوعة بكل ما قد يلزم من بياناتفي أجل أقصاه ثالثة أشه

 ٣-١-١١القاعدة 

  أساس المحاسبة

 للمعايير المحاسبية المعمول بها فيوتـَُعدُّ بياناتها المالية وفقًا لمنظمة ا سجالت محاسبة تـُْمَسك

  . األمم المتحدةمنظومة

 ٤-١-١١القاعدة 

  الحسابات الفرعية

 المحاسبةبما في ذلك سجالت ولمالي الرئيسي أن ينشئ سجالت محاسبة فرعية،  اللمسؤوليجـوز 

 االستهالآية، وتخضع هذه السجالت لحسابات من اللوازم والمخزونات المعمِّرةالممتلكات الخاصة ب

  . في الظروف القائمةيةضرورأنها  المالي الرئيسي المسؤولالمراقبة التي يرى 

 ٥-١-١١القاعدة 

  لسجالت وإتالفهااالحتفاظ با

االحتفاظ بسجالت المحاسبة وغيرها من السجالت المالية وسجالت ب المالـي الرئيسي المسؤولكفل تي

تفق عليها مع ُيقد أخرى ) ُمدد(مدة  لمدة خمس سنوات أو ألية الوثائق الثبوتيةالممتلكات وجميع 

من بترخيص  ائق المعنيةوالوث إتالف السجالت بعد انقضائها ، يجوزمراجع الحسابات الخارجي

  . بالمواد المعنيةاالحتفاظمالي ُمدد تعميم في ن يََّبتـُو. المدير العام

  ٢-١١البند 
مراجع ى لإ التي تقدَّم الرئيسية البيانات المالية ١-١١ في البنـد المذآورةتمثل البيانات المالية 

 للمجلس التنفيذي بالنيابة ويجوز لمؤتمر الدول األطراف أو. لفحصهوتخضع الحسابات الخارجي 

معلومات المالية أو المعلومات المزيد من ال المدير العام تقديم منآخر إلى عنه أن يطلب من حين 
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لبيانات المالية الرئيسية وال يكون باق ـَرف إعالمي ُيملحق تقديم هذه المعلومات في وينبغي. خرىاأل

 . منهاجزءًا

  
  ٣-١١البند 
 المستند إليها في إعدادها سجالت المحاسبة بيد أن .باألورواتية السنوية للمنظمة  البيانات المالتقدَّم

د يحدِّو. يضرورأن إمساآها بها رى المدير العام التي يخرى األعمالت العملة أو يجوز أن تمَسك بال

 الصرف التي تصدرها أسعار في الحسابات على أساس المطبَّقة  العمالت صرفأسعارالمدير العام 

 .ألمم المتحدةا

 ١-٣-١١القاعدة 

  الحساباتالتي تـُْمَسك بها عملة ال

بها تـُْمَسك  بالنقد بعملة غير العملة التي االحتفاظوفي حاالت . باألورواتحسابات المنظمة تـُْمَسك 

 تحويله بسعر على أساسد المبلغ بكل من العملة المحلية وما يعادله من األوروات قيِّالحسابات، ُي

  .، ما لم يؤذن بخالف ذلك٢-٣-١١ د بموجب القاعدة المحدَّالصرف

 ٢-٣-١١القاعدة 

  أسعار صرف العمالت

لصرف بين األورو والعمالت األخرى المعمول بها لألسعار ل المالي الرئيسي بسجل المسؤوليحتفظ 

 ٥-٥ًا للبند وفقو.  جميع معامالت المنظمةاألسعار لتسجيل وتـُطبَّق هذه تنشرها األمم المتحدة، التي

  .اتدفع االشتراآات المقرَّرة باألوروـُتمن النظام المالي 

 ٣-٣-١١القاعدة 

  تحويل العمالت

المبلغ هذا أي فرق بين وُيحتسب المبلغ الفعلي الناتج عن التحويل؛ ب يؤخذفي حالة تحويل العمالت 

مكسبًا خسارة أو تباره باع عليه لو تم التحويل بسعر الصـرف الرسمي سُيْحَصلوالمبلغ الذي آان 

  . العمالتصرفمتأتيين عن 
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 ٤-٣-١١القاعدة 

  عند إقفال الحساباتالعمالت صرف المكاسب المتأتية عن خسائر أو ال

 صرف والمكاسب المتأتية عنخسائر ال" رصيد حساب ُيقيَّدعند إقفال حسابات الفترة المالية 

هذا  وُيقيَّد ؛خسارة صافيةيمثـِّل ان  إذا آذي الصلة حساب المصـروفات خصمًا على" العمالت

  .يًا صافيمثـِّل مكسبًاإذا آان الرصيد لحساب اإليرادات المتنوعة 

  ٤-١١البند 
مارس / آذار٣١ أجل أقصاهم المدير العام البيانات المالية إلى مراجع الحسابات الخارجي في يقدِّ

 .المخصوصة بهاالتالي لنهاية الفترة المالية 

  ١٢المادة 
  إلشراف الداخليا

  ١-١٢البند 
ا الجهاز ساعد هذيو. المراجعة الداخلية تـُجرى في إطاره لإلشراف الداخلي جهازًاينشـئ المدير العام 

التحقيق بالتقييم وبالتفتيش وبالمراجعة ومن خالل القيام داخليًا ب موارد المنظمة تدبرالمدير العام في 

اإلشراف الداخلي ويتمتع جهاز . صاد في عمل المنظمةالنجاعة واالقتبغية تعزيز وبالمراقبة، 

 رئيس ينّحيوال يجوز للمدير العام أن .  المدير العامسلطةتحت مهامه ألداء باالستقاللية في العمل 

 . وبموافقة مسبقة من المجلس التنفيذيوجيه اإلشراف الداخلي إال لسبب جهاز

 ١-١-١٢القاعدة 

  جهاز اإلشراف الداخلي

بوظائف داخليًا القيام ب مكلـَّفة األمانة الفنية ضمن وحدة وظيفية ز اإلشراف الداخلييكون جها

  .المراجعة والتفتيش والتقييم والتحقيق

  ٢-١٢البند 
النظم واإلجراءات والضوابط استعراض بغية  تـُجرى عمليات المراجعة في إطار اإلشراف الداخلي

 عمليات المراجعةوتتناول . سالمتها وآفايتها وتطبيقها بمدى ها واإلفادةوتقييمالداخلية ذات الصلة 

  : ما يليبانتظام

ر ـرارات مؤتمــع قـ م متطابقة المعامالت المالية لتحديد ما إذا آانتاستعراض -االمتثال   )أ (
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 ومع نظام تطبيقا له، صادرة عاميم النظام المالي وأي قواعد وتهــذاراف ومع ــدول األطـال

  ؛بهم المتصلة التعاميم اإلداري وهمظاملموظفين األساسي ونا

 واالقتصاد في استخدام موارد المنظمة المالية االشتغالية النجاعة تقييم - والنجاعةاالقتصاد   )ب (

  والمادية والبشرية؛

وصف  في الواردةالتعهدات ب البرامج تنفيذ استعراض البرامج واألنشطة لمقارنة - الفعالية  )ج (

  .لمقّرةا في الميزانية يسردالالبرامج 

وتـُجرى . وُيجري جهاز اإلشراف الداخلي عمليات مراجعة إشرافية تشمل السرية وضمان الجودة

عمليات المراجعة المتعلقة بضمان الجودة وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي السارية في 

 .مجال المراجعة

 ١-٢-١٢القاعدة 

  عمليات التفتيش والتقييم

تيش والتقييم والمراقبة إجراءات يراد بها تبيُُّن مدى نجاعة وفعالية تنفيذ برامج ومهام ُيـَعـدُّ التف

وتولى في إطار اآللية ذات الصلة عناية خاصة . المنظمة، وإتاحةُ  التدابير التصحيحية عند االقتضاء

ل المنظمة، وبما وتـُقيَّم سنويًا نجاعة عم. ألآثر السبل فعالية لتحقيق األغراض من البرامج والمهام

لألمن والسرية، وُيقدَّم تقرير في هذا الصدد إلى مؤتمر الدول األطراف عن  في ذلك نظامها الداخلي

وُيقدَّم آذلك تقرير . طريق المجلس التنفيذي، مشفوعًا بالمالحظات التي قد يبديها المدير العام بشأنه

مراقبتها فيما / برنامج المنظمة لضمان الجودةعن تقييم الشبكة المعنية بالتحاليل، وبما في ذلك تقييم

يخص التحاليل المجراة في عين المكان وتقييم مختبر المنظمة، باإلضافة إلى تقييم أداء المختبرات 

ويمكن أيضًا أن يشمل التقييم أداء آحاد . المتمتعة بصفة المختبر المعيَّن وأداء سائر المختبرات

وتتولى إدارة األمانة الفنية .  هام على نجاعة وفعالية أحد البرامجالموظفين عندما يكون ألدائهم أثر

وأما دور جهاز اإلشراف الداخلي فيما يتعلق بوظيفة المراقبة فيتمثل . المسؤولية األولى عن المراقبة

في المساعدة على تعزيزها، وذلك ابتدائيًا بإصدار وثائق النهوج والتوجيهات ذات الصلة، ثم على 

  . بالتقييم المنتظم لجودة التقارير المرفوعة إلى اإلدارة بشأن أنشطة المراقبةنحو متكرر
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 ٢-٢-١٢القاعدة 

  التحقيقعمليات 

انتهاك النظام المالي والقواعد المالية حاالت االدعاء ب التحقيق في لجهاز اإلشراف الداخلييجـوز 

نظام األحكام ذات الصلة من  اكوحاالت االدعاء بانته من التعاميم، يصدر بموجبهماللمنظمة وما 

 فيما تحرياتيجـوز له أيضًا إجراء و.  المتعلقة بهمتعاميموال اإلداري هملموظفين األساسي ونظاما

  . وسوء اإلدارةوالتدليس الهدر قضاياتوجه إليه عنايته من 

  ٣-١٢البند 
  : اإلشراف الداخليلجهازكون ي

داخليًا بعمليات المراجعة  لالضطالع والصالحية العمل والموضوعية ية فيستقاللاال  )أ (

  ؛ والمراقبةوالتفتيش والتقييم والتحقيق

موظفيها فيما يتعلق باألغراض االتصال بالع على جميع سجالت المنظمة وـّحق االط  )ب (

   أعاله؛٢-١٢ البند في المذآورة

 لهبأن يقدموا  البرامج مديري باإليعاز إلىالحق في مطالبة المدير العام، عند الضرورة،   )ج (

  ؛االضطالع بعمله الذي يستلزمهمعقول ال بالقدرالمعلومات أو المساعدة 

 بجهاز ة مباشرةريبصورة سلموظفين ااتصال إمكانية : ما يليل تهيئ  نافذةإجراءات  )د (

ما ُيعاَين من اإلفادة بمن أجل البرامج أو لتنفيذ  اقتراح تحسينات من أجلاإلشراف الداخلي 

؛ ومعاملة جميع األطراف  اإلفادة بهذه الحاالتعواقبمن  ؛ والحمايةالتصرفحاالت سوء 

  ؛ بصورة منصفةتحقيقآل  وإجراء؛  بحسب األصولالمعنية

ه لتوصيات الواردة في تقاريرا مآلمتابعة للقيام بصورة سريعة وعلى نحو فعال بإجراءات   )هـ(

 .المستقاة منهاأو 

 ١-٣-١٢القاعدة 

   العملية فيستقاللالا

يضطِلع به من  الخاصة بما طه وضع خطإلشراف الداخلي باستقاللية في العمل تتيح لهيتمتع جهاز ا

 برنامج على نحو يتوافق مع ، المدير العاموما ُيجريه من عمليات المراجعة والتدقيق تحت سلطة مهام



C-11/DEC.6 
Annex 
page 67 
 

  

جهاز اإلشراف  منللمدير العام أن يطلب يحق باإلضافة إلى ذلك و. المقرينالعمل والميزانية 

  . في نطاق واليتهتندرجدة  مسائل أو شواغل محدَّتناول اخليالد

 ٢-٣-١٢القاعدة 

  حماية المصادر

 موظف يتقدم بشكوى أو آل هوية لكتماند اإلجراءات الالزمة  يحدِّ ماليًا العام تعميمًاالمديريصدر 

 أو لييجريها جهاز اإلشراف الداخمراجعة أو تحقيق أو تفتيش في سياق عملية معلومات ب يفشي

  فيصـَنُيو. ألعمال انتقاميةتعرض هذا الموظف للحيلولة دون ، وإطار هذه العمليةيتعاون في 

عدم الكشف عن هوية لعلى اإلجراءات الالزمة لحماية حقـوق األفراد، والمعني أيضًا التعميم المالي 

. ورة منصفة بص تحقيقوإلجراء آل،  بحسب األصولمعاملة جميع األطراف المعنيةلالموظفين، و

ر له الشروع دون تأخير ال مبرِّعلى وتبرئة تامة  زورًا الموظفين المتهمين تبرئة على  فيهصـَنآما ُي

أن هناك ما يبرِّر  يرى المدير العام عندمامن اإلجراءات ما إليها في اإلجراءات التأديبية أو 

  .مباشرتها

 ٣-٣-١٢القاعدة 

  طرف ثالث المعلومات لإفشاءاتقاء 

لة لإلجراءات التي توضع بموجب إجراءات مكمِّ  إلى المدير العام جهاز اإلشراف الداخلييقدم

  والتقاريرالمقترحاتتلقاه من ي ما اتقاء إفشاء عن  مسؤوًالهذا الجهازكون يو. ٢-٣-١٢ القاعـدة

إليه  نوـقدمي هوية الموظفين أو غيرهم ممن بكتمانكفل أيضًا ويت.  بدون ترخيصطرف ثالثل

  .٢-٣-١٢ وفقًا للقاعدة الُمْصَدرعليه في التعميم المالي  صـَن ُيآمار ـريتقا

 ٤-٣-١٢القاعدة 

  تنفيذ التوصيات

المراجعة إثر عمليات  الداخلي جهاز اإلشرافعدها يتقارير التي الم التوصيات التي تتضمنها تقـدَّ

أن يقدم يتعيَّن و.  بشأنهاةالمناسب تـُتخذ التدابير لكيالداخلية والتفتيش والتحقيق إلى المدير العام 

 على جميع التوصيات بعد شهر من أوليًا  آتابيًاإلى المدير العام ردًاالمختص الموظف المسؤول 

 هذا الرد معلومات عن مواعيد تنفيذ ويتضمن. الواردة فيهاالستالم الرسمي للتقرير والتوصيات 

 أو ها تنفيذ أنه ينبغي عدُمً  ماتوصيةفيما يخص  وإذا آان الموظف المسؤول يعتقد.  المعنيةالتوصيات

شأن في   نهائيًاتخذ قرارًا عندما َي،المدير العامويتكفل .  ذلك بالتفصيل أسبابفيجب تبيانها ـُتعديل
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. فيما يخصها على النحو المناسب رئيس البرنامج المعنـي بعملالداخلي، جهاز اإلشراف توصية 

  .٥-٣-١٢ وفقًا للقاعدة تطبيقهاالداخلي جهاز اإلشراف  وُيقـَيِّموتـُنفذ القرارات بدون تأخير 

 ٥-٣-١٢القاعدة 

  العمل بالتوصيات وتطبيقها

قرارات بلتوصيات الصادرة عنه وبا العملالداخلي اإلجراءات الالزمة لتتبع جهاز اإلشراف ضع ي

لردود المنتظمة لمراجعة  للهذا الجهاز أيضًا تدبيرًا ويعتمد.  وتتبع تطبيقهاالمدير العام ذات الصلة

 إحالة يشتمل على للمتابعة  إجـراًءيضع أو ،رضيًاُمتطبيق التوصيات إذا آان ذات الصلة لتبيُّن ما 

ولم تكن رض  ُمغيَرلكي يبت فيها إذا آان تطبيق التوصيات مباشرة إلى المدير العام بصورة المسألة 

  .العمل بها لعدم ية آافاتر مبرِّهناك

  ٤-١٢البند 
 تحقيقوال  منفصلة من عمليات المراجعة والتفتيش والتقييمم إلى المدير العام تقارير عن آل عمليةقدَّتـُ

لنظر في المالحظات ل  آافية فرصةة البرامج المعنيلمديريمنح تـُوفيما يتعلق بكل تقرير، . والمراقبة

ن جميع التقارير م الخارجي نسخ لحساباتامراجع  إلى مقدَّتـُو. ومشاريع التوصيات والتعليق عليها

 .مشفوعة بمالحظات المدير العام بشأنها

 ١-٤-١٢القاعدة 

  التقارير

المعنية على نحو الداخلي نسخة من مشـروع التقرير إلى وحدة األمانة الفنية جهاز اإلشراف  يقدم

شـروع التقرير مالتباحث بشأن وبعد . مراجعة أو التفتيش أو التقييم أو التحقيقعملية المباشر ب

م إلى وتقدَّ. رفع إلى المدير العامري البرامج يوضع التقرير في شكله النهائي وُيي مع مدوتدارسه

.  المدير العاممالحظاتوما يصحبها من المعنية مراجع الحسابات الخارجي نسخ من جميع التقارير 

للفقرة  وفقًا(مسائل اإلدارية والمالية الب المعنية عند الطلب إلى الهيئة االستشارية  منهام نسخآما تقدَّ

  ). من النظام المالي١-١٥  من البند)و(الفرعية 

  ٥-١٢البند 
 عن أنشطة اإلشراف زًاي وج سنة تقويمية تقريرًافيما يخص آلاإلشراف الداخلي جهاز يعـّد رئيس 

ل المدير العام هذا ويحي.  التوصيات المقدمة في إطاره بما في ذلك حال تنفيذ المعنيةلسنةلالداخلي 
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المدير العام بما يستنسبه  التقرير عن طريق المجلس التنفيذي إلى مؤتمر الدول األطراف مشفوعًا

 .من المالحظاتوالمجلس التنفيذي 

 ١-٥-١٢القاعدة 

  الوجيز لجهاز اإلشراف الداخليالتقرير 

التي يضطلع بها الداخلي شراف اإل عن أنشطة مقتضبًا  تحليليًا سنويًا تقريرًاالوجيزيكون التقرير 

.  التوصيات الصادرة في إطارهاحال تنفيذلبيان منطويًا على ت ،الداخلي خالل السنةجهاز اإلشراف 

  :ويجوز أن يشمل التقرير

  ؛الجهاز أنشطة لنطاق وصفًا  )أ (

 وحاالت القصور التجاوز وحاالت المشكالتمن  المعنية  خالل الفترة عنهكشفيـُ لما عرضًا  )ب (

  ؛نشاٍط ما أو ٍ المتصلة بإدارة برنامجالهامة 

 بشأن التدابيرالداخلي جهاز اإلشراف  الصادرة عن لجميع التوصيات النهائية عرضًا  )ج (

تم يأو حاالت القصور الهامة التي بالمشكالت فيما يتعلق عنها  المفادالتصحيحية خـالل الفترة 

  تحديدها؛

  ؛تهر العام وأسباب عدم موافقيوافق عليها المديال  لجميع التوصيات التي عرضًا  )د (

 التدابيرلم تستكمل التي سابقة التقارير الواردة في ال لكل توصية من التوصيات الهامة ًابيانت  )هـ(

  التصحيحية المتعلقة بها؛

المفاد عنها خالل الفترة اإلدارة  من قراراتقـرار لكل تعديل هام قد يكون طرأ على  عرضًا  )و (

  ؛ه ألسبابوتبيانًا

المعمول القواعد واللوائح و النهوج متوافقًا معال يكون " قرار هام لإلدارة" عن أي معلوماٍت  )ز (

  ؛نازعًا إلى تحقيق النجاعة من حيث التكاليفون ــأو ال يكبها 

  ؛الجهازفض فيها تقديم معلومات أو مساعدة طلبها  حالة ُرلكل ملخصًا  )ح (

 ولمقدار ما يتحقق به من يحية التصحوالتدابيرلتوصيات تطبيق ا تبيانًا ألهمية ما يؤتيه  )ط (

  .مستردة مبالغ منوفورات في التكاليف أو 
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 ٢-٥-١٢القاعدة 

  التقارير اإلضافية

بطابع  أهمية خاصة أو أنها تتسم ب  مامسألٍةفيما يتعلق ب اإلشراف الداخلي  جهازعندما يرى رئيس

 لفتفي   أو عندما يرغب، الدول األعضاء إليهاعناية المسارعة إلى استرعاء من اإللحاح يستلزمان

داخلي أو ال اإلشراف ُسجلت في إطارهامة تتعلق بمعاينات انتباه الدول األعضاء إلى تقارير إضافية 

  .٥-١٢إلى المجلس التنفيذي أو مؤتمر الدول األطراف وفقًا للبند المعنية حال التقارير ـُتحقيق، تال

  ٦-١٢البند 
ة  المراجع، وتـُجرى عملياتفضل الممارسات المهنيةتـُجرى أنشطة اإلشراف الداخلي وفقًا أل

 . الداخلية وفقًا لمعايير المراجعة التي يصدرها معهد المراجعين الداخليينوالتدقيق

  ١٣المادة 
  المراجعة الخارجية للحسابات

  ١-١٣البند 
وال عن سنتين ن مؤتمر الدول األطراف، بالطريقة وللفترة اللتين يحددهما، لفترة واحدة ال تقل يعيِّ

 العام للحسابات في إحدى الدول  للحسابات يكون المـراجَع خارجيًا ست سنوات مراجعًاتزيد على

 ). مماثًال يشغل منصبًاأو موظفًا(األطراف 

  

  ٢-١٣البند 
لحسابات الخارجي عن شغل منصب المراجع العام للحسابات في بالده، فإن مهمته اإذا آف مراجع 

 عــخلفه في منصب المراجمن يذه الوظيفة ـحسابات تنتهي ويحل محله في أداء هي للـآمـراجع خارج

 منصبه خالللحسابات الخارجي من ا مراجع تنحيةوفيما عدا هذه الحالة، ال يجوز . العام في بالده

 .مؤتمر الدول األطرافواليته، إال إذا نّحاه منها خاللها مدة 

  
  ٣-١٣البند 

سنوية للبيانات المالية للمنظمة وفقًا لمعايير مراجعة ات ارجي مراجعلحسابات الخاجري مراجع ُي

 الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وللمعايير العامة اتالحساب

فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحـدة والوآاالت الصادرة عن لمراجعة الحسابات 
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وتشتمل عمليات المراجعة السنوية هذه على دراسة .  الدولية للطاقة الذريـةصة والوآالةالمتخصِّ

، تدرج نتائجها في التقرير السنوي لمراجع "مردود المصروفات"أو لـ" المنحى في اإلدارة"لـ

 بأي توجيهات خاصة يصدرها المجلس التنفيذي أو مؤتمر الدول ورهنًا. الحسابات الخارجي

د في الملحق بهذا النظام المالي والذي عة وفقًا للتفويض اإلضافي المحدَّ المراجىجرـُاألطراف، ت

 . ال يتجزأ منهيشكل جزءًا

  
  ٤-١٣البند 

 اإلجراءات المالية بشأن نظامية ونجاعةلحسابات الخارجي أن يبدي مالحظات المراجع يجوز 

  فيها وبشأنالمالية الداخلية وضوابط المراقبة المحاسبي  المنظمة نظام، وبشأنفي المنظمةالمتـَّبعة 

 . بوجه عامتها وتسييرهاإدار

  
  ٥-١٣البند 

عمليات  عن إجراء ية المسؤولوينفرد بتحمليتمتع مراجع الحسابات الخارجي باالستقالل التام 

 .ات الحسابةمراجع

  
  ٦-١٣البند 

 وتقديم ةخاصلحسابات الخارجي إجراء فحوص اأن يطلب مؤتمر الدول األطراف من مراجع يجوز 

 الدول تحت سلطة مؤتمرعامًال لمجلس التنفيذي، ا  ذلكويجوز أن يطلب.  عن نتائجهامنفصلةتقارير 

 .األطراف

  
  ٧-١٣البند 
عمليات لحسابات الخارجي التسهيالت التي قد يحتاج إليها إلجراء ا المدير العام لمراجع يوفـّر

 .ات الحسابةمراجع

  
  ٨-١٣البند 

لتقليص تكاليف  فحص محلي أو خاص أو ، بغية إجراءات الخارجي أن يستعينلحسابالمراجع يجوز 

 شغلالذي يموظف الأو ( بلـد من البلدان  أيعام فيالحسابات ال بخدمات مراجع عمليات المراجعة،

 أو راسخةأو بخدمات مراجعي حسابات عموميين تجاريين ذوي سمعة )  وظيفة مماثلةفي هذا البلد
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 ًا فنينمؤهالأنهما لحسابات الخارجي ا مراجع يرى أو مؤسسة أخرى أي شخص آخربخدمات 

 .إلجراء المراجعات

  
  ٩-١٣البند 

،  البيانات المالية للمنظمةعمليات مراجعة عن  ورأيًالحسابات الخارجي تقريرًاايصدر مراجع 

 وفي ٤-١٣ند المسائل الُمشار إليها في البالمتعلقة ب المعلومات ًا من يعتبـره ضرورييتضمنان ما

 .التفويض اإلضافي الوارد في الملحق بالنظام المالي

  
  ١٠-١٣البند 

متقيِّدًا لحسابات الخارجي تقريره ورأيه والبيانات المالية المراجعة إلى المجلس التنفيذي ايحيل مراجع 

انات ويـدرس المجلس التنفيذي البي.  ذات صلةتوجيهاتمن  يصدره مؤتمر الدول األطراف بكل ما قد

 إلى مؤتمر الدول األطراف  ذلكلحسابات الخارجي ورأيه ويحيلاالمالية المراجعة وتقرير مراجع 

لحسابات الخارجي ورأيه اُيحال تقرير مراجع وُيفضـَّل أن . المالحظات من  بما يراه مناسبًاًامشفوع

و التالي لنهاية الفترة ماي/ أيار٣١ أقصاه أجلوالبيانات المالية المراجعة إلى المجلس التنفيذي في 

 .المخصوصة بهاالمالية 

  ١-١٠-١٣القاعدة 
  لحسابات الخارجياتنفيذ توصيات مراجع 

يقدم المدير العام تقارير دورية إلى مؤتمر الدول األطراف، عن طريق المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ 

رجي عن البيانات لحسابات الخاا في تقرير مراجع تردلحسابات الخارجي آما اتوصيات مراجع 

  . مؤتمر الدول األطرافيقرهاالمالية للمنظمة وآما 

  ١١-١٣البند 
 تقريره فيالمجلس التنفيذي الجلسة التي ينظر خاللها لحسابات الخارجي أو ممثله ا مراجع يحضر

 تقريره يعرضلحسابات الخارجي أو ممثله أن اعالوة على ذلك يجـوز لمراجع و. ورأيه ألول مرة

ما  يجوز لهآمالحسابات الخارجي ضرورة لذلك، اام مؤتمر الدول األطراف إذا رأى مراجع ورأيه أم

 في تقرير المراجع الخارجي  عند نظر المجلس التنفيذي أو مؤتمر الدول األطراف الحقًاالحضور

 .للحسابات ورأيه إذا طلب ذلك المجلس التنفيذي أو مؤتمر الدول األطراف
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  ١٤المادة 
  ياتالصالحتفويض 

  ١-١٤البند 
 . للمساءلة والمسؤولية وشفافًا فعاًالينشئ المدير العام نظامًا

  

  ٢-١٤البند 
 ى تفويضها التي يرالصالحياتلموظفين في المنظمة ا  إلى غيره منللمدير العام أن يفوضيجوز 

 اه منوآل ما قد يصدر بمقتضلنظام المالي ا تنفيذ ة فعالًا لكي يتم على نحو ناجع وبصورةضروري

 تـُْصَدر مالية تعاميمفي وتـُسجَّل  الصالحيات المعنيةتفويض  عن حاالت غـَوُيبل. تعاميمقواعد أو 

 .بمقتضى القواعد المالية

  ١-٢-١٤القاعدة 
  الصالحياتتفويض 

 ، الماليةالتعاميمتنفيذ النظام المالي والقواعد ول صالحياته إلى غيرهض يجوز للمدير العام أن يفوِّ

  تفويضويتم.  القواعد الحاليةمن أخرىضع افي موذات الصلة المبيَّنة قيود ال في ذلك آلَّ ًامراعي

تنفيذ النظام المالي الصالحيات لهم إليض المدير العام ويكون الموظفون الذين يفوِّ.  آتابةالصالحيات

وعلى نحو   صحيحةبصورة الصالحيات المعنية ممارسةميم المالية مسؤولين عن اوالقواعد والتع

  اإلداري آلُّهماألساسي ونظام لموظفينا نظام وفَقإلجراءات التأديبية ويقع تحت طائلة ا. سليم

ال يعفي و. فيما يتعلق به للنظام المالي أو القواعد والتعاميم المالية الصادرة ة مخالفتدابيرموظف يتخذ 

  .لموظفينره من اإلى غي صالحياته ه من مسؤوليته العامة تفويُض العامَّالمديَر

  ١٥المادة 
  المسائل اإلدارية والماليةالمعنية بالهيئة االستشارية 

  ١-١٥البند 
وتتكون .  المشورة بشأن المسائل اإلدارية والماليةتسدي إليهلمجلس التنفيذي هيئة ايجوز أن ينشئ 

  :قوم بما يليت في الدول األطراف وبمكانتهمهذه الهيئة من خبراء معترف 

 ورفع تقرير ٤-٣روع البرنامج والميزانية الذي يقدمه المدير العام بمقتضى البند  مشدراسة  )أ (
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  عنه؛

   ورفع تقرير عنها؛٧-٣ التقديرات األولية التي يقدمها المدير العام بمقتضى البند دراسة  )ب (

 ٥-٣الميزانية التي يقدمها المدير العام بمقتضى البند التكميلية المتصلة بمقترحات ال دراسة  )ج (
  تقرير عنها؛ورفع 

بشأنه من عمليات نقل االعتمادات ضمن المدير العام آل ما قد يفيدها النظر عند اإلمكان في   )د (
  ؛وإبداء مالحظاتها بشأنها ٦-٤ و٥-٤بمقتضى البندين إطار الميزانية المجراة 

وإبداء  ٤-٩ي يقدمه المدير العام بمقتضى البند ذحال مستـَثَمرات المنظمة البيان فحص   )هـ(
  ؛الحظاتها في هذا الشأن بحسب االقتضاءم

 وإبداء مالحظاتهااإلشراف الداخلي أو المراجعة الداخلية الُمَعّدة في إطار تقارير الفحص   )و(
  ؛عند االقتضاءبشأنها 

حسابات الخارجي ورأيه ال تقرير مراجع هابما فيوفحص البيانات المالية المـراجعة للمنظمة   )ز(
  ا؛بشأنها ورفع تقرير عنه

 ،ها المدير العامعرضا آما يمفحص النظام المالي والقواعد المالية والتعديالت المدخلة عليه  )ح(
  ؛ ذلكورفع تقرير عن

 .إبداء مالحظاتها بشأنها عند االقتضاءمالية والدارية واإلمسائل سائر ال المشورة بشأن إسداء  )ط(

 ١٦المادة 
  أحكام عامة

  ١-١٦البند 
 الدول من تاريخ موافقة مؤتمر الدول األطراف عليه وال يجوز لغير مؤتمرًا بدءيسري هذا النظام 

صدرت عن أ سواء ، على هذا النظام إدخالهاويحيل المدير العام أي تعديالت مقترح.  تعديلهاألطراف

 . عن المدير العام، إلى مؤتمر الدول األطراف عن طريق المجلس التنفيذيمدولة طرف أ

  
  ٢-١٦البند 
الحقة ال ها تعديالتآلوتـُقدم القواعد المالية و. ذهانفإلمدير العام قواعد مالية لتطبيق هذا النظام ويعد ا

 .لكي يقّرهاإلى المجلس التنفيذي 
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  ١-٢-١٦القاعدة 
  القواعد الماليةمفعول تاريخ بدء سريان 

  . لهاالمجلس التنفيذيإقرار  من تاريخ هذه القواعد اعتبارًامفعول  يسري

  ٣-١٦ البند
 تفسير وتنفيذ النظام المالي على للمساعدة ميم المالية ما يراه ضروريًاايصدر المدير العام من التع

 .والقواعد المالية
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  الملحق
  لمراجعة الخارجية للحساباتالناظم لالتفويض اإلضافي 

وسجالت  دفاتر هابما فيو، ها وسجالت المنظمةلحسابات الخارجي دفاتر حساباتا مراجع يفحص  -١

تمكن من تقديم لل  يراه ضروريًافيها آما ، ويدقـِّقجميع الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة

  : عما يليتقرير

  ما إذا آانت البيانات المالية للمنظمة مطابقة لدفاترها وسجالتها؛  )أ(

لنظام ا ابق معتتط البيانات المالية للمنظمة المفاد بها فيما إذا آانت المعامالت المالية   )ب(

وسائر  الميزانية ومع ما تقضي به، تطبيقًا لهصادرة الميم اتعالقواعـد وال آلالمالي و

   المعمول بها؛التعاميم

 والحاضرة باالستناد إلى المودعة والنقود المالية م التحقق من السنداتت قد ما إذا آان  )ج(

   بالعد الفعلي؛أوالمنظمة  أموال المؤتمنين علىشهادات واردة مباشرة من 

 آافية بالنظر إلى ،بما فيها المراجعة الداخليةو ، المراقبة الداخليةضوابطما إذا آانت   )د(

   عليها؛مدى التعويل

 ز إجراءاٌتوجالُعوائض و في تسجيل جميع األصول والخصوم والفاتـُّبعتما إذا   )هـ(

  .لحسابات الخارجيامرضية لمراجع 

 والتصاريحالشهادات  دون غيره أمر تقدير ما إذا آان يقبل آل ارجيلحسابات الخامراجع ل يعود  -٢

له أن يقوم بما يشاء من عمليات الفحص والتحقق يجوز  و،هاأو بعض التي يقدمها المدير العام

  . والمعداتباللوازم السجالت المتصلة هابما فيولة لجميع السجـالت المالية المفصَّ

الع على ـّ في جميع األوقات المناسبة حرية االط ومعاونيهلحسابات الخارجيامراجع ل تتاح  -٣

مراجع ويراعي . الوثائق الضرورية إلجراء مراجعة الحساباتسائر جميع الدفاتـر والسجالت و

 وال ة،فـَّصنالممعلومات ال الطابع السري لكل ما يتاح لهم من ومعاونوهلحسابات الخارجي ا

مراجع يجوز لو. ات بإجراء مراجعات الحساب مباشرًاتصل اتصاًالم على نحو إال يستخدمونها

 عناية مؤتمر الدول األطراف إلى أي رفض إلطالعه على أي يسترعيأن  لحسابات الخارجيا

 ويتقيَّد. اتحسابللتكون ضرورية إلجراء مراجعة مصنـَّفة باعتبارها معلومات سرية معلومات 

 ، وذلك دون اإلخاللفيما يتعلق بالسرية المنظمة  ومعاونوه بنهجلحسابات الخارجيامراجع 

  .مؤتمر الدول األطرافى لإتقديم تقرير ببالتزامه 
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.  في حسابات المنظمة مدرجة بنودالطعن في صالح صالحيةلحسابات الخارجي امراجع ليس ل  -٤

 وجوب اتخاذ التدابير المناسبة فيما يخص آل  عناية المدير العام إلىيسترعي أن يهولكن عل

إطار  في ما ُيبدى  المدير العام فورًاوُيْبلـَغ إلى.  في قانونيتها أو سالمتهايساوره أي شك معاملة

  . المعنيةاعتراضات على المعامالتمن مراجعة الحسابات 

. عن رأيه بشأن البيانات المالية المراجعة ويوقعه ويؤرخه لحسابات الخارجياُيعـرب مراجع   -٥

 رأيه، يتضمن  سياقفي إدراجها في لحسابات الخارجياجع  يرغب مراتحفظات قد بأي ورهنًا

  :، من حيث مبناه وفحواه ما يليهرأي

  العنوان  )أ(

 البيانات المالية لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية فيلحسابات الخارجي ارأي مراجع "  

  ..."ديسمبر/ آانون األول٣١  فيلفترة المنتهيةعن ا

  المرَسل إليه  )ب(

  "ول األطرافإلى مؤتمر الد"  

  نص الرأي  )ج(

  )الفقرة األولى( البيانات المالية تمييز

) تاسعال(إلى ) ولاأل( البيانات المرفقة، المؤلفة من/ البيانات المالية التاليةراجعُت"  

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية التبيانية التي تقدمها والمذآرات )٤( إلى )١(والجـداول 

  ..."ديسمبر/ آانون األول٣١الية المنتهية في عن الفترة الم") المنظمة("

  )الفقرة الثانية(بيان بالمسؤوليات 

. إن المدير العام هو المسؤول عن إعداد البيانات المالية، وفقًا للنظام المالي للمنظمة"  

 من النظام المالي، في إبداء رأي في هذه البيانات ١٣وتتمثل مسؤوليتي، بموجب المادة 

  ."اس مراجعتي لهاالمالية على أس

  )الفقرة الثالثة(أساس الرأي 

أجريُت مراجعتي وفقًا لمعايير مراجعة الحسابات المعمول بها في المنظمة الدولية "  

 للمعايير العامة في المراجعة التي يتـّبعها للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وطبقًا

صة والوآالة التها المتخصِّفريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووآا



C-11/DEC.6 
Annex 

page 78 
 

  

وتقضي هذه المعايير بأن أخطط لعملية مراجعة الحسابات وأن . الدولية للطاقة الذرية

.  ذا شأنأجريها للتيقـّن بصورة معقولة من أن البيانات المالية ليست مغلوطة غلطًا

 مراجعة الحسابات على القيام بصورة اختبارية بفحص البّينات التي تثبت وتشتمل

 مراجعة الحسابات أيضًا على وتشتمل. لمبالغ والمعلومات المدرجة في البيانات الماليةا

تقييم مبادئ المحاسبة التي اتـّبعها المدير العام والتقديرات الهامة التي وضعها، وعلى 

  معقوًالوأعتقد بأن مراجعتي تهيئ أساسًا. تقييم الشكل العام لعرض البيانات المالية

  ."على ضوئهاديه للرأي الذي أب

  )الفقرة الرابعة(رأي المراجع الخارجي للحسابات 

أرى، نتيجة لمراجعتي للحسابات، أن البيانات المالية تنطوي على عرض سليم للوضع "  

 المنظمة المحاسبية لنهوجعّدت وفقًا ُا، وأنها قد  ...ديسمبر/ آانون األول٣١المالي في 

، وأن المعامالت قد )تماش مع الفترة المالية السابقةالتي تم تطبيقها على نحو م(المعلنة 

  ."والسند األساسي ذي الصلةتمت وفقًا للنظام المالي 

  )الفقرة الخامسة(اإلشارة إلى التقرير 

عن البيانات المالية ) ًالمفصَّ( ًا من النظام المالي، أعددُت أيضًا تقرير١٣ للمادة وفقًا"  

  :لك أي تقرير مفصَّ ال يكون هناعندما؛ أو ".للمنظمة

  ."ها بشأن هذه البيانات الماليةأبديليست لدي أي مالحظات "  

 خالل المجراةلحسابات الخارجي مؤتمر الدول األطراف آتابة بالعمليات المالية ا مراجع يفيد  -٦

  :ه في هذا الشأن تقريريتضمنوينبغي أن . الفترة المالية

  ؛التي قد تـُفرض عليهقيود ال وآله  ونطاقيجريه لطبيعة الفحص الذي وصفًا  )أ(

  :عند االقتضاء على آمال أو دقة الحسابات، بما في ذلك تؤثر مسألة آلَّ  )ب(

  ؛ صحيحًاالمعلومات الالزمة لتفسير الحسابات تفسيرًا  ‘١’

   في الحسابات؛رجآان يتعين استالمها لكنها لم تـُدالتي مبالغ ال آل  ‘٢’

 في ُيعبَّر عنهد أو ـُقيَّي ولم  أو مشروطًا باتًامًا قانونيًاملتزم بصرفه التزا مبلغ آل  ‘٣’

  البيانات المالية؛

  مستندات آافية؛ب غير الُمثـَْبتةالمصروفات   ‘٤’
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 المبادئ المحاسبية المقبولة  تطبيق في عرض البيانات عنجسامة الحيدانمدى   ‘٥’

  ؛تطبيقًا متسقًا دوليًا

  : مؤتمر الدول األطراف مثلغها إلىإبالالمسائل األخرى التي ينبغي   )ج(

  ؛االشتباه بالتدليس أو التدليسحاالت   ‘١’

بغض  (سائر أصولها أو صرفها على نحو غير سليم أموال المنظمة أو هدر  ‘٢’

  ؛)من الناحية المحاسبيةالمعنية النظر عن صحة المعاملة 

  رة أخرى؛ آبيبتحمل نفقاتم المنظمة ِزـْلـُالمصروفات التي ُيحتمل أن ت  ‘٣’

مراقبة ل الناظمةأو القـواعد التفصيلية / واألنظمة العام أو في النسقأي عيب في   ‘٤’

   والمعدات؛اللوازم أو المحصَّالت والمدفوعات

، مع مراعاة ما ُرخـِّص به مقاصد المنظمةمع فق واالمصروفات التي ال تت  ‘٥’

  ؛الميزانيةاالعتمادات ضمن  الترخيص الالزم من عمليات نقل

ة بفعل ما ُرخـِّص به الترخيص لعدَّالمالمصروفات التي تجاوز االعتمادات   ‘٦’

  الميزانية؛االعتمادات ضمن  نقل الالزم من عمليات

  ؛الترخيص الناظم لهافق مع واالمصروفات التي ال تت  ‘٧’

 فحص ضوء جردها وضوء على تها والمعدات أو عدم دقاللوازمدقة سجالت   )د(

  السجالت؛

 معلومات جديدة التي ُحصل على مالية سابقة ات فترلمعامالت المحتسبة في إطارا  )هـ(

لحسابات امراجع ويعتقد  الحقة فترة مالية  إطار فيوالمعامالت التي ستـُجرىبشأنها، 

  .بشأنها المنظمة أنه ينبغي إعالمالخارجي 

هيئاته الفرعية أو إلى و لحسابات الخارجي أن يقدم إلى مؤتمر الدول األطراف أامراجع يجوز ل  -٧

، معايناته على ضوء المراجعة التي يجريها من مالحظات بشأن إلى المديـر العام ما يراه مناسبًا

  .ومن تعليقات على التقرير المالي الذي يقدمه المدير العام

 لحسابات الخارجي أو تعـذر عليهامراجع التي يتوالها  ات من نطاق مراجعة الحسابدَّ ُحآلما  -٨

ه  في تقريرموضِّحًان عليه أن يذآر ذلك في رأيه وتقريره، ا آافية، آبّيناتالحصول على 

على  ناتافتقار إلى البّيأي قيود أو بهذا الشأن وأثر األسباب التي دعته إلى إبداء مالحظاته 

  .دة المالية المقيَّوالمعامالتلوضع المالي ا
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 للمدير العام  أوًال ما لم يكن قد أتاحانتقادأي في رأيه لحسابات الخارجي ا مراجع ال يدرج  -٩

  .المعنيةفرصة مالئمة لتوضيح المسألة 

 فيما تقدم من ا إليهمن األمور المشارلحسابات الخارجي ذآر أي أمر ا مراجع ال يتعيَّن على  -١٠

 البيانات المالية السنوية المعروض فيلوضع المالي ا  شأن فيما يخصاذ يرى أنه ليسأحكام 

  .لشؤون المالية للمنظمةا فيما يخص مهمًايس لو

  
- - - o - - - 

 


