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 قــرار

  ٢٠٠٨برنامج المنظمة وميزانيتها لعام 

  ،مؤتمر الدول األطرافإن 

 قضي ت")االتفاقية(" اتفاقية األسلحة الكيميائية من المادة الثامنة من) أ(٢١لفقرة الفرعية  بأن اإذ يذآِّر

 في دوراته العادية بدراسِة واعتماِد برنامج ")المؤتمر("أن يقوم مؤتمر الدول األطراف أمور منها ب

  ؛")المنظمة("وميزانية منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

المجلس التنفيذي أن يقوم تقضي باالتفاقية  من المادة الثامنة من) أ(٣٢قرة الفرعية بأن الف أيضًا رـِّإذ يذآو

 ؛مؤتمرالالمنظمة ورفعه إلى  برنامج وميزانية بدراسة") المجلس("

وميزانيتها ] برنامج المنظمة[مشاريع [...] تــُقدَّم "بأنه قرَّر في دورته التاسعة أن  آذلكوإذ يذآـِّر 

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

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

في دورته مؤتمر ال ضوء تشديد على، من المجلسفي دورته العاشرة  طلب ه أنوإذ يضع نصب عينيه

آليات  رصِد وتحسين تطبيق على ضرورة مواصلةى الستعراض سير العمل باالتفاقية االستثنائية األول

ر في إمكانيات وضع آلية لتدّبأن ينظر رها،  المالية لمواآبة تطّو وآلياتهاالمنظمة المتصلة بالميزانية

 RC-1/5 من الوثيقة ١٢٧-٧الفقرة  (المخاطر المتأتية عن تقلبات أسعار الصرف على المدى الطويل

، بغية تقديم توصية في هذا الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة )٢٠٠٣ مايو/أيار ٩المؤرخة بـ

)C-10/DEC.5 ؛)٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٨تاريخ ب  

برنامج المنظمة وميزانيتها  فيما يتعلق بمشروع إليه المجلس قدمهاالتي توصيات ال وإذ يضع في اعتباره

  ؛)٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ٢٨ بتاريخ EC-50/DEC.7 (٢٠٠٨لعام 
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 ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام ع مشرو من ٢ أن أهداف المنظمة الرئيسيةَ  المبيَّنةَ  في الجدول يعتبروإذ 

، مع ما يرتبط بها من مؤشرات تحقيق آل منها، تهيئ لتحديد التوّجه في برامج مه إليه المجلسالذي قّد

  ؛٢٠٠٨ فيما يخص عام ")نةاألما(" الفنية المنظمة واألمانة

برنامج وميزانية عام مشروع  أهداف البرامج، التي ينبغي أن تراجـَع آل عام، الواردة في وإذ تدارس

 المزَمع إيتاؤها فيما يخص ، والمعلومات التي يتضمنها بشأن أهم النتائج الذي قّدمه إليه المجلس٢٠٠٨

   بها األمانة سعيًا لتحقيق هذه النتائج؛آل هدف، واألنشطة الرئيسية التي ينبغي أن تضطلع

   ما يفسَّر تفسيرًا ال يتوافق مع االتفاقية؛٢٠٠٨أنه ليس في برنامج وميزانية عام  بقّريوإذ 

  الواردين في الملحق بهذا القرار؛ ٢٠٠٨ لعام تهاوميزانيالمنظمة  برنامج يعتمد  -١

 من برنامج ٢ المبيـَّنة في الجدول  أهداف المنظمة الرئيسية ومؤشرات تحقيقهايعيد تأآيد  -٢

  ؛٢٠٠٨وميزانية عام 

 أوروًا، منها ٧٥ ٠٢٥ ٧٣٤ ارهاقدم ٢٠٠٨ة لعام  إجمالي اعتمادات مصروفاترصدي  -٣

 للباب المتعلق ًا أورو٣٧ ٣٥٤ ٧٤٨و للباب المتعلق بتكاليف التحقق  أوروًا٣٧ ٦٧٠ ٩٨٦

  ؛بالتكاليف اإلدارية وغيرها

  : مما يلي٢٠٠٨وفات المعتمدة لعام  تمويل المصريقرِّر  -٤

ها آافة دفعـالتي ت أوروًا ٦٨ ٣٣١ ٣٢٤ السنوية المقرَّرة البالغ مجموعها االشتراآات  )أ(

 ٧المقرَّرة الذي يحدِّده المؤتمر وفقًا للفقرة لجدول األنصبة وفقًا  الدول األطراف وتـُسدَّد

  من المادة الثامنة من االتفاقية؛

ي تدفعها الدول األطراف تسديدًا لتكاليف عمليات التفتيش المجراة المساهمات الت  )ب(

، المقدَّر أن يبلغ ٢٠٠٨ في عام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقيةبموجب 

   أوروات؛٥ ٩٤٤ ٤١٠مجموعها 

المقدَّر أن يبلغ  ،٢٠٠٨ وإيراداتها األخرى في عام  الفوائد المنظمة المتأتية منإيرادات  )ج(

  أورو؛ ٧٥٠ ٠٠٠ها مجموع

أن يطلب من المدير العام أن يقوم داخليًا بتحديد أوجٍه لتحسين النجاعة وأولوياٍت في  أيضًايقرِّر   -٥

دون أن يغيِّر مبلغ االعتمادات المرصودة لكل ولكن  اآلنفة الذآر، ٢٠٠٨إطار اعتمادات عام 

فية من دورات التدريب  أورو من أجل دورات إضا٣٠ ٠٠٠باب، بغية توفير مبلغ يصل حتى 

   من خالل برنامج التعاون الدولي والمساعدة؛٢٠٠٨الداخلي المختبري يتم تمويلها في عام 
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ذه ه  وتمويل٢٠٠٨وظائف المحدَّدة المدة لعام  وظيفة من ال٥٢٣ الترخِيَص بـآذلكيقرِّر   -٦

  ؛٢٠٠٨برنامج وميزانية عام  من ٥، على النحو المبيَّن في الذيل لوظائفا

 من البرنامج ٢، المبيَّنة في الجدول ٢٠٠٨ بأهم النتائج المحدَّدة فيما يخص عام يأخذ علمًا  -٧

والميزانية، والتي حدَّدتها األمانة باعتبارها نتائج ُيستهدف إيتاؤها فيما يخص آًال من أهداف 

  المنظمة الرئيسية؛

 إال لمشاريع ٢٠٠٨يين في عام  أن ال تستعين األمانة بخدمات الخبراء االستشاريقّرر آذلك  -٨

  محدَّدة الطابع وقصيرة األجل بغية زيادة خبرتها التقنية؛

 إمكانيات وضع آلية لتدبر المخاطر المتأتية عن أن يدرس المجلس ضرورة يؤآـِّد من جديد  -٩

تقلبات أسعار الصرف على المدى الطويل، بغية تقديم توصية في هذا الشأن إلى المؤتمر في 

  ؛ة عشرةثالثلدورته ا

مساهماتها المستحقة للمنظمة عن  آلَّ األطراف أن تدفع بكل دولة من الدول يهيب شديد اإلهابة  -١٠

 ل إليها طلبًا من تاريخ استالمها بالغ المدير العام المرَس في غضون ثالثين يومًا٢٠٠٨عام 

  المساهمات؛هذه تسديد ل

لمتأخرة في تسديد مساهماتها المستحقة للمنظمة أن  بالدول األطراف ايهيب أيضًا شديد اإلهابة  -١١

تدفع المتأخرات منها فورًا أو أن تقدم مقترحًا إلعداد خطة للدفع بالتقسيط على عدة سنوات 

 بتاريخ C-11/DEC.5( المؤتمر في هذا الشأن اي أقّرهلآللية التلتسديد آافة هذه المتأخرات، وفقًا 

  ؛)٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧

 بالدول األطراف المتأخرة في تسديد تكاليف عمليات التفتيش المجراة يهيب آذلك شديد اإلهابة  -١٢

بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية أن تدفع المتأخرات منها المستحقة للمنظمة 

  فورًا؛

لمجلس، تقريرًا  من المدير العام أن يقدِّم إليه في دورته الثالثة عشرة، عن طريق ايطلب أيضًا  -١٣

 من عمليات نقل األموال من صندوق رأس المال ٢٠٠٨ خالل عام ُيجرىعن تفاصيل آل ما 

  .العامل وعمليات تجديد مبلغه

 :الملحق

 ٢٠٠٨برنامج المنظمة وميزانيتها لعام 
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 جدول المحتويات

 جدول المحتويات

  ١٣........................٢٠٠٨لمستخدمة في برنامج وميزانية عام قائمة المختصرات ا

  ١٥................................................................ الملخـَّص العام:الجزء األول

  ١٧................................................٢٠٠٨عرض وجيز لبرنامج وميزانية عام 

  ٢١................................................................. العرض العام:الجزء الثاني

  ٢٣.......................................................................................المقـدِّمـة

  ٢٥...........................................................................االستراتيجية العامة

  ٢٥............................................................................٢٠٠٨استراتيجية ميزانية عام 

  ٢٥...................................................................................  أهداف المنظمة

  ٢٦..................................................................................األهداف الرئيسية

  ٣٢..................................................البرامج التي تموِّلها المنظمة عن طريق األمانة

  ٣٢............................................................................٢٠٠٨إطاللة على برنامج عام 

  ٣٣.......................................................٢٠٠٨المبادرات اإلنفاقية للبرامج فيما يخص عام 

  ٣٤.......................................................٢٠٠٨المبادرات اإلنفاقية فيما يخص عام 

  ٤٠........................................................٢٠٠٨مقادير البرامج المقـَرَّرة لعام 

  ٤٠...................................................................................  أهم أهداف البرامج

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

  ٤٥.................................................................مليات التفتيشع  :٢البرنامج 

  ٤٩......................................................التعاون الدولي والمساعدة  :٣البرنامج 

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

  ٥٦..............................................................العالقات الخارجية  :٥البرنامج 

  ٥٩..................................................................اإلدارة التنفيذية  :٦البرنامج 

  ٦٣.................................................................الشؤون اإلدارية  :٧البرنامج 

  ٦٩..............................................٢٠٠٨األداء المالي المهيأ له في ميزانية عام 

  ٦٩...........................................................................أهم األهداف على الصعيد المالي

  ٦٩...............................................................٢٠٠٨عرض وجيز لتقديرات ميزانية عام 
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 جدول المحتويات

  ٧١............................................٢٠٠٨تمويل الدول األعضاء لبرنامج وميزانية عام 

  ٧٢............................................................٢٠٠٨ميزانية عام المصروفات المهيأ لها في 

  ٧٥....................................................................................بنية االعتمادات

  ٧٦.................................................................النجاعةتحسين الوفورات وأوجه 

  ٨١............................................................................٢٠٠٨اإليرادات المتوقـَّعة لعام 

  ٨٢.................................................االشتراآات السنوية التي تدفعها الدول األعضاء

  ٨٤.................................................................................اإليرادات المباشرة

  ٨٤................................................................................تحصيل المتأخرات

  ٨٥.........................................٢٠٠٨المعطيات المستـَند إليها في وضع تقديرات ميزانية عام 

  ٨٦.................................................٢٠٠٨رتفاع األسعار المتوقـَّع فيما يخص عام ا

  ٨٧.....................................................٢٠٠٨أسعار صرف العملة فيما يخص عام 

  ٨٨................................................................................... بيان المخاطر المالية

  ٩١................................................................المنظمة والعاملون في أمانتها

  ٩١........................................................................أهم األهداف على الصعيد التنظيمي

  ٩٢................................................................................... ظمةتنظيم أمانة المن

  ٩٢.........................................................................٢٠٠٨التجهيز بالموظفين في عام 

  ٩٢.....................................تسوية وضع وظائف مشغولة بصفة مؤقتة منذ زمن طويل

  ٩٣......................................................................الموظفون بعقود محدَّدة المدة

  ٩٤................................................................................الموظفون المؤقتون

  ٩٦.........................................................................مستحقات أجور الموظفين

  ٩٩...................................................... بيانات ميزانيات الُشعب:الجزء الثالث

  ١٠١........................................................................................المقدِّمة

  ١٠٢..................................................................................شعبة التحقق

  ١٠٣...........................................................................شعبة هيئة التفتيش

  ١٠٥............................................................شعبة التعاون الدولي والمساعدة

  ١٠٨..................................................................أمانة هيئتي توجيه المنظمة

  ١١٠....................................................................شعبة العالقات الخارجية
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 جدول المحتويات

  ١١٢...........................................................................ديوان المدير العام

  ١١٤..................................................................... المدير العاممكتب نائب

  ١١٦.....................................................................مكتب اإلشراف الداخلي

  ١١٨....................................................................مكتب المستشار القانوني

  ١٢٠.....................................................................مكتب المشاريع الخاصة

  ١٢٢........................................................................مكتب السرية واألمن

  ١٢٤.......................................................................فرع الصحة والسالمة

  ١٢٦.......................................................................شعبة الشؤون اإلدارية

  ١٣٣........................................................... الدليل اإليضاحي:الجزء الرابع

  ١٣٥........................................................................لمذآرات اإليضاحيةا

  ١٣٥.................................................... ونطاقـُهما٢٠٠٨الغرُض من برنامج وميزانية عام 

  ١٣٥.................................................................شكل وثيقة البرنامج والميزانية السنويين

  ١٣٦.................................................................................  رات الميزانيةتقدي

  ١٣٨..................................................................................بنية االعتمادات

  ١٣٨.............................................................................َرْوز األداء والنتائُج المتوقعة

  ١٣٩.............................................................المعطيات المستند إليها في وضع التقديرات

  ١٣٩...................................................تكاليف رواتب الموظفين بعقود محدَّدة المدة

  ١٤١.....................................٢٠٠٨ا فيما يخص عام أسعار صرف العملة المأخوذ به

  ١٤٣...........................................................................٢٠٠٥الفائض النقدي عن عام 

  ١٤٤.......................................................................... غير المهيأ لتسديدهامستحقاتال

  ١٤٧.......................................................................................الذيول

  عمليات التفتيش المتعلقة باألسلحة الكيميائية المزَمع إجراؤها  :١الذيل 

  ١٤٩................................................................٢٠٠٨في عام 

  ١٥١............٢٠٠٨بيان المصروفات واإليرادات المدرجة في ميزانية عام   :٢الذيل 

  –المعطيات المستنـَد إليها في وضع التقديرات   :٣الذيل 

  ١٥٣......................................٢٠٠٨التزايد المفترض أن يشهده عام 

  ١٥٦..............................................الهيكل التنظيمي ألمانة المنظمة  :٤الذيل 
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 جدول المحتويات

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

   جملة المصروفات المهيأ لها في ميزانية –برنامج اإلدارة التنفيذية   :٦الذيل 

  ١٥٨............................................ بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨عام 

  ١٥٩................................................ اإلدارة التنفيذية– ٦البرنامج   :٧الذيل 

  ١٦٦............................................... الشؤون اإلدارية– ٧البرنامج   :٨الذيل 

  قائمة بما أبرمته المنظمة من العقود اإلدارية التي تنطوي على التزامات   :٩الذيل 

  ١٧٤............................................تجاِوز مدتها السنة المالية الواحدة
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 قائمة الجداول والرسوم البيانية

 قائمة الجداول والرسوم البيانية

  ١٩.................................. بحسب برامج التمويل٢٠٠٨الميزانية العادية لعام   :١الجدول 

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

  ٣٤..................................٢٠٠٨المبادرات اإلنفاقية للبرامج فيما يخص عام   :٣الجدول 

  ٤٠............................................................. برامج المنظمةأهم أهداف  :٤الجدول 

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

  ٤٦...................٢٠٠٨ عام عمليات تفتيش مرافق الصناعة المزَمع إجراؤها في  :٦الجدول 

  ُمقـَدَّر تكاليف عمليات التفتيش الُمجراة بموجب المادة السادسة من االتفاقية   :٧الجدول 
  ٤٦............................................................بحسب نوع المرافق المعنية

  ٤٧........................ عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–عمليات التفتيش   :٨لجدول ا

  ٥٠............. عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–التعاون الدولي والمساعدة   :٩الجدول 

  ٥٤............. عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–دعم هيئتي توجيه المنظمة   :١٠الجدول 

  ٥٧..................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–العالقات الخارجية   :١١الجدول 

  ٦٢......................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–اإلدارة التنفيذية   :١٢الجدول 

  ٦٦....................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الشؤون اإلدارية   :١٣الجدول 

  ٦٩..............................................أهم أهداف المنظمة على الصعيد المالي  :١٤الجدول 

  ٧٠.....................................................٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام   :١٥الجدول 

  ٧٣..............٢٠٠٨ إلى ٢٠٠١مقادير المصروفات من الميزانية العادية للسنوات   :١ياني الرسم الب

  ٧٤................. بحسب أهم وجوه التمويل٢٠٠٨مصروفات الميزانية العادية لعام   :١٦الجدول 

  ٧٥........ بحسب برامج التمويل٢٠٠٨توزع المصروفات من الميزانية العادية لعام   :٢الرسم البياني 

  ٧٦..................... بحسب برامج التمويل٢٠٠٨مصروفات الميزانية العادية لعام   :١٧الجدول 

  ٨١.................................................٢٠٠٨إيرادات الميزانية العادية لعام   :١٨الجدول 

  ٨٢........٢٠٠٨ إلى ٢٠٠١المحصَّالت من إيرادات الميزانية العادية عن السنوات   :٣الرسم البياني 

  ٨٣........................٢٠٠٨ إلى ٢٠٠١مقادير االشتراآات السنوية عن السنوات   :٤الرسم البياني 

  ٨٩.........................................٢٠٠٨بيان المخاطر المالية فيما يخص عام   :١٩الجدول 

  ٩١...........................................أهم أهداف المنظمة على الصعيد التنظيمي  :٢٠الجدول 

  ٩٣..................................................الوظائف الالزمة التي ُسوِّي وضعها  :٢١الجدول 

  ٩٣.......................بيان وجيز بأعداد موظفي األمانة المعيَّنين بعقود محدَّدة المدة  :٢٢الجدول 

  ٢٠٠٨ الموظفون المعيَّنون بعقود محدَّدة المدة فيما يخص عام  :٥الرسم البياني 
  ٩٤..........................................................  بحسب برامج التمويل
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  ٩٥........٢٠٠٨بيان وجيز باحتياجات األمانة إلى الوظائف المؤقتة فيما يخص عام   :٢٣الجدول 

  ٩٧........دة المدة التي تتحمَّلها المنظمةتكاليف مستحقات أجور الموظفين بعقود محدَّ  :٢٤الجدول 

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة التحقق   :٢٥الجدول 
  ١٠٣............................................................. بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة هيئة التفتيش   :٢٦لجدول ا
  ١٠٥.................................................................وجوه التمويل بحسب

 ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة التعاون الدولي والمساعدة   :٢٧الجدول 
  ١٠٧.................................................................ويلبحسب وجوه التم

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –أمانة هيئتي توجيه المنظمة   :٢٨الجدول 
  ١٠٩.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –لعالقات الخارجية شعبة ا  :٢٩الجدول 
  ١١١.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –ديوان المدير العام   :٣٠الجدول 
  ١١٣.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب نائب المدير العام   :٣١الجدول 
  ١١٥.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ات المهيأ لها في ميزانية عام  المصروف–مكتب اإلشراف الداخلي   :٣٢الجدول 
  ١١٧.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المستشار القانوني   :٣٣الجدول 
  ١١٩.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المشاريع الخاصة   :٣٤الجدول 
  ١٢١.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ام  المصروفات المهيأ لها في ميزانية ع–مكتب السرية واألمن   :٣٥الجدول 
  ١٢٣.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –فرع الصحة والسالمة   :٣٦الجدول 
  ١٢٥.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة الشؤون اإلدارية   :٣٧لجدول ا
  ١٢٧.................................................................بحسب وجوه التمويل

  المصروفات المهيأ لها في ميزانية–مكتب مدير شعبة الشؤون اإلدارية   :٣٨الجدول 
  ١٢٨...................................................التمويل بحسب وجوه ٢٠٠٨عام 
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  المصروفات المهيأ لها في -فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية   :٣٩الجدول 
  ١٢٩.......................................... بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨ميزانية عام 

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام -فرع الموارد البشرية   :٤٠الجدول 
  ١٢٩.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –فرع الشراء وخدمات الدعم   :٤١الجدول 
  ١٣٠.................................................................لبحسب وجوه التموي

  المصروفات المهيأ لها في ميزانية –فرع التدريب وتنمية قدرات الموظفين   :٤٢الجدول 
  ١٣١................................................... بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨عام 

  ٢٠٠٨ المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –فرع خدمات المعلومات   :٤٣الجدول 
  ١٣١.................................................................بحسب وجوه التمويل

  ١٤٢.....................أثر أسعار صرف العملة فيما يخص بعض تكاليف الموظفين  :٤٤الجدول 

  ١٤٤......................................................٢٠٠٥الفائض النقدي عن عام   :٤٥الجدول 

  ١٤٥......................)بحلول نهاية السنة( المنظمة غير المهيأ لتسديدها مستحقات  :٤٦الجدول 

  ١٥٩.................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–اإلشراف الداخلي   :٤٧الجدول 

  ١٦٠..................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–المشورة القانونية   :٤٨الجدول 

  ١٦١.................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–المشاريع الخاصة   :٤٩الجدول 

  ١٦٢........................ عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–السرية واألمن   :٥٠الجدول 

  ١٦٤..................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الصحة والسالمة   :٥١الجدول 

  عرض وجيز ألهداف –الميزانية والتخطيط والشؤون المالية   :٥٢الجدول 
  ١٦٦............................................................. البرنامج وأنشطته

  ١٦٨...................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الموارد البشرية   :٥٣الجدول 

  ١٦٩............... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الشراء وخدمات الدعم   :٥٤الجدول 

  ١٧٠... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–التدريب وتنمية قدرات الموظفين   :٥٥الجدول 

  ١٧٢................... عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–خدمات المعلومات   :٥٦الجدول 

  



C-12/DEC.4 
Annex 

page 12 
 

 قائمة الجداول والرسوم البيانية

  

 



C-12/DEC.4 
Annex 
page 13 

 

 قائمة المختصرات

  ٢٠٠٨قائمة المختصرات المستخدمة في برنامج وميزانية عام 

  ]ال تنطبق على النص العربي[
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  الملخـَّص العام–الجزء األول 

  

  

  

  

  الجزء األول

  الملخـَّص العام
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  الملخـَّص العام–الجزء األول 

 ٢٠٠٨ عرض وجيز لبرنامج وميزانية عام -١

يون أورو، ما يمثل نموًا  مل٧٥٫٠ لمصروفات مقدارها ٢٠٠٨ُيهيأ في الميزانية العادية لعام  ١-١

ويبلغ عدد الوظائف المحدَّدة المدة .  المقّرة٢٠٠٧اسميًا صفريًا بالقياس إلى ميزانية عام 

 وظيفة، ما يزيد بمقدار وظيفتين جديدتين من ٥٢٣المرخـَّص بها المقترح تمويلها في إطارها 

 . الوظائف المحدَّدة المدة

 بالترآيز ٢٠٠٨لعام ") المنظمة("حظر األسلحة الكيميائية وقد تم إعداد برنامج وميزانية منظمة  ٢-١

 تزايد متطلبات المنظمة وتناول المسائلل االستجابةعلى أولويات البرامج الواضحة التحديد بغية 

 ").األمانة(" التي تقوم ضمن أمانتها الفنية المستجدة

 إعادة نظر في األولويات،  ُرآـِّز على إجراء٢٠٠٨ومنذ البدء في إعداد برنامج وميزانية عام  ٣-١

وقد ُعمل على جعل هذه . بغية وضع استراتيجية واضحة لألولويات على صعيد اإلنفاق

" أهداف رئيسية" متوافقة وثيَق التوافق مع ما تم تحديده من ٢٠٠٨األولويات فيما يخص عام 

 .للمنظمة وبرامجها

 يهيئ لسد ٢٠٠٨وفات عام  مليون أورو المخصَّص في الميزانية لمصر٧٥٫٠وإن مبلغ الـ ٤-١

تكاليف أولويات البرامج الجديدة للعام المذآور، ويتيح مواجهة الزيادات المتوقـَّع أن تشهدها 

، دون زيادة ٢٠٠٨وفي هذا السياق سيتسنى ذلك في عام . التكاليف النظامية واألسعار األخرى

الوفورات في مبالغ ، من خالل تحسين النجاعة وتحقيق ٢٠٠٧بالقياس إلى اعتمادات عام 

 .الميزانية المقدَّرة حاليًا

وفيما يتعلق بالتوازن بين موارد باب الميزانية األول وموارد بابها الثاني، ُيبقى في برنامج  ٥-١

من % ٥٠٫٢١ على االتجاه ذاته، إذ تمثـِّل الموارد المخصَّصة للباب األول ٢٠٠٨وميزانية عام 

بينما تمثـِّل الموارد المخصَّصة ) ٢٠٠٧ في عام %٥٠٫٠٤مقابل  (٢٠٠٨مبلغ ميزانية عام 

 ).٢٠٠٧في عام % ٤٩٫٩٦مقابل (من مبلغ هذه الميزانية % ٤٩٫٧٩للباب الثاني 

 .٢٠٠٧وُيبقى على األعداد اإلجمالية لعمليات تفتيش الصناعة آما آانت عليه في عام  ٦-١

 : ما يلي٢٠٠٨ومن أهم سمات برنامج وميزانية عام  ٧-١

صِّص لها ما يناهز ن مبادرات محدَّدة الطابع في إطار الميزانية ُخيتضمناأنهما   )أ(

، تستهدف عددًا من ٢٠٠٨ مليون أورو، من المقـَرَّر تنفيذها في عام ١٫٩مجموعه 

 :أولويات البرامج من أجل
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التحقق من األنشطة المتزايدة المقدار على صعيد تدمير األسلحة الكيميائية   ‘١’

 ؛) مليون أورو٠٫١٨٠(

 مليون ٠٫١٤٠(تنفيذ االلتزامات الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية   ‘٢’

 ؛)أورو

 ؛) مليون أورو٠٫٣٦٠(تنمية مهارات وآفاءات العاملين في شعبة هيئة التفتيش   ‘٣’

 ؛) مليون أورو٠٫٧٧٢(االستعراض الثاني دعم مؤتمر   ‘٤’

 مليون ٠٫١١٧(دمة فيها مواصلة تطبيق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخ  ‘٥’

  ؛)أورو

 ). مليون أورو٠٤٠٠(شراء معدات التفتيش   ‘٦’

أن التكاليف العامة التي تتحملها آافة الدول األعضاء بمثابة اشتراآات سنوية تشهد   )ب(

 ؛٢٠٠٧بالقياس إلى عام % ٠٫٥تخفيضًا تبلغ نسبته 

زانية بالوفورات الكبيرة المزَمع أنه ُاخذ في تحديد مقادير المصروفات المهيأ لها في المي  )ج(

تحقيقها عن طريق تحسين نجاعة العمل بوسائل منها زيادةُ  فعالية االستعانة بالموارد 

المخصَّصة للتفتيش، وتحقيُق وفورات عن طريق تبديل الموظفين الذي يفضي إلى 

تعيين من يحلون محلهم في درجة أدنى من درجتهم من بين درجات عالوات الرواتب، 

 وتحقيُق تخفيضات محدَّدة أخرى؛

أن عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها لألمانة يزاد بمقدار وظيفتين جديدتين   )د(

 وظيفة؛ لكن عدد ٥٢٣ الُمقـَرَّة، بالغًا ما مجموعه ٢٠٠٧بالقياس إلى ميزانية عام 

 .٢٠٠٨وظائف المساعدة المؤقتة يشهد تناقصًا في إطار ميزانية عام 

ينطوي الجدول التالي على عرض وجيز لمقادير مصروفات المنظمة وإيراداتها الُمْدَرجة في و ٨-١

 .٢٠٠٨ميزانية عام 
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   بحسب برامج التمويل٢٠٠٨الميزانية العادية لعام   :١الجدول 
األرقام  ٢٠٠٨ 

 الختامية 
 ٢٠٠٦لعام 

 ميزانية 
  عام
 التقديرات  ٢٠٠٧

الفرق  الميزانية ابقةالس
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 
     : المصروفات– ١الباب   

 245 152 8 -1,4% 590 377 8 857 496 8 التحقق: ١البرنامج  857 496 8 441 733 8
258 714 29 0,8%396 293 29 819 048 29 عمليات التفتيش: ٢البرنامج  819 048 29 712 589 27
503 866 37 0,3%986 670 37 676 545 37 ١باب المجموع لل 676 545 37 153 323 36

       المصروفات– ٢الباب    

5 093 349 5 184 448 
التعاون الدولي : ٣البرنامج 
 001 359 5 3,6% 001 399 5 733 209 5 والمساعدة

4 393 507 4 510 172 
دعم هيئتي توجيه : ٤البرنامج 
 980 548 4 16,2% 426 240 5 172 510 4  المنظمة

 980 830 1 -3,9% 980 830 1 060 905 1  العالقات الخارجية: ٥البرنامج  060 905 1 920 804 1
 181 518 7 2,0% 145 541 7 946 392 7  اإلدارة التنفيذية : ٦البرنامج  946 392 7 563 008 7

624 020 18 -6,2%196 343 17 448 487 18  الشؤون اإلدارية : ٧البرنامج  448 487 18 413 911 17
766 277 37 -0,4%748 354 37 360 505 37  ٢المجموع للباب  075 480 37 752 211 36

        

269 144 75 0,0%734 025 75 036 051 75  إجمالي المصروفات 751 025 75 905 534 72
        
      :مخصومًا منه اإليرادات المباشرة  

 410 944 5 5,5% 410 944 5 648 635 5  مات في تكاليف التحققالمساه 648 635 5 992 345 3
 000 750 0% 000 750 000 750  الفوائد والمكاسب األخرى 000 750 905 143 1
 410 694 6 4,8% 410 694 6 648 385 6  مجموع اإليرادات المباشرة 648 385 6 897 489 4

        

64 420 601 68 640 103 
وية التي تدفعها االشتراآات السن
859 449 68 -0,5%324 331 68 388 665 68  الدول األعضاء

 : ما يلي٢٠٠٨ومن أهم المعطيات المستنـَد إليها في وضع تقديرات برنامج وميزانية عام  ٩-١

 من االفتراضات المتعلقة باألسعار ٢٠٠٧ن ما ُاخذ به في برنامج وميزانية عام أ  )أ(

مع ما يستتبعه ذلك من ( سيتحقق بوجه عام ٢٠٠٧ عام والتكاليف النظامية فيما يخص

 ؛)٢٠٠٨أثر مناظر على ُمقـَدَّرات ميزانية عام 

 أورو للدوالر ٠٫٧٣٢ سيبلغ ٢٠٠٨أن متوسط أسعار صرف العملة على مدى عام   )ب(

 الواحد من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية؛

 فئة الخدمات العامة ستزداد في عام أن مقادير رواتب موظفي الفئة الفنية وموظفي  )ج(

 ؛%١٫٠ زيادة يبلغ أثرها عن السنة برمتها ٢٠٠٨

أن مبالغ أجور موظفي الفئة الفنية المأخوذ بها في حساب معاشهم التقاعدي ستزداد في   )د(

 ؛%١٫٢٥ زيادة يبلغ أثرها عن السنة برمتها ٢٠٠٨عام 
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غير المرتبطة بالموظفين ستشهد زيادة متأتية أن تكاليف البرامج الدولية وسائر التكاليف   )هـ(

% ٤٫٧٥ ما نسبته ٢٠٠٨عن ارتفاع األسعار بسبب التضخم النقدي يبلغ أثرها عن عام 

 .على الترتيب% ٢٫٠و
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  الجزء الثاني

  العرض العام
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  العرض العام–ثاني الجزء ال

   المقـدِّمـة-٢

 المرتبطة النتائُج المنظمة، و بالتفصيل أهداُف٢٠٠٨ المنظمة وميزانيتها لعام برنامجن في تـُبيَّ ١-٢

بها المرمي إلى تحقيقها خالل السنة، وبرامُج األنشطة التي توفـَّر الموارد الالزمة لها فيما 

 .  من الميزانية العادية للمنظمة٢٠٠٨يخص عام 

وإذ يهيئ البرنامج والميزانية األساس الذي تستند الدول األعضاء إليه لتخصيص اعتمادات  ٢-٢

يخص السنة، فإنه يتضمن تقديرات مفصَّلة ِلما ُادرج فيه من اإليرادات للمصروفات الالزمة فيما 

 .٢٠٠٨والمصروفات الخاصة ببرامج األنشطة المراد تنفيذها خالل عام 

وفي إطار التزام المنظمة بالتخطيط والميزنة توخيًا للنتائج، يرآـَّز في برنامج وميزانية عام  ٣-٢

  : على ما يلي٢٠٠٨

 ؛الجديدة فيما يخص السنة والمبادرات اإلنفاقية المتصلة بهأولويات البرامج ا  )أ(

 فيما يتعلق باألهداف الرئيسية للمنظمة ٢٠٠٨النتائج المحدَّدة المراد تحقيقها خالل عام   )ب(

 وبرامج األنشطة القائمة؛

توفير الموارد المالية بمقادير يمكن أن تتحملها الدول األعضاء وتتوافق مع األنشطة   )ج(

 .ألولوية فيما يخص السنةذات ا

، التي تم إقرارها خالل الدورة الحادية عشرة ٢٠٠٧وثيقة برنامج وميزانية عام تنطوي و ٤-٢

، )٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨ بتاريخ C-11/DEC.11") (المؤتمر("لمؤتمر الدول األطراف 

ند وضعها ، آانت ع٢٠٠٨على تقديرات مسبقة لمصروفات المنظمة وإيراداتها فيما يخص عام 

 .داللية الطابع

 عن طريق عملية شاملة آاملة إلعادة تقييم التكاليف ٢٠٠٨وقد ُاعد برنامج وميزانية عام  ٥-٢

 مع إجراء تسويات لألسعار ولمقادير التكاليف ٢٠٠٨انطالقًا من التقديرات السابقة الخاصة بعام 

درات اإلنفاقية ولتدابير تحقيق ثم تم تمييز تسويات للمبا. النظامية المتوقـَّعة فيما يخص السنة

 والحفاظ على النجاعة ٢٠٠٨الوفورات بغية تلبية أولويات البرامج المستجدة فيما يخص عام 

 . في المجال المالي
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 استمرار حرص المنظمة على تحسين صوغ البرامج ٢٠٠٨ويجسِّد برنامج وميزانية عام  ٦-٢

 :ة البيانوتحديد مقادير التمويل في المجاالت الرئيسية التالي

 ذات األولوية وسائر التسويات، وبما فيها ما يطرأ على يةالشفافية في المبادرات اإلنفاق  )أ(

 البرامج من تعديالت آبيرة ذات أثر على مقادير الموارد؛

 التكفل بكون التقديرات المالية سديدة وممكنة التحقيق؛  )ب(

 .ها خالل السنةؤالمزَمع إجراتحقيق الترابط التام بين نتائج األداء واألنشطة   )ج(

 بصبغة االنضباط ين متسمن عن ذلك يظالان الناتج٢٠٠٨ولئن آان برنامج وميزانية عام  ٧-٢

.  مع ذلك االهتماَم بأولويات البرامج الجديدةان يضمنماالمالي الذي شهدته السنة السابقة فإنه

 فإن المراقبة والتدبر ٢٠٠٨ولئن آان ذلك يوفر أساسًا سليمًا لمضي المنظمة قدمًا خالل عام 

النشطـَين خالله يتسمان بأهمية أساسية إذا ُاريد تحقيق النتائج المنشودة من البرامج بمقادير 

 .التمويل الُمقـَّرة

 موقع المنظمة في يمكن الرجوع إليها ٢٠٠٨وثمة نسخة إلكترونية من برنامج وميزانية عام  ٨-٢

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات في هذا ). org.opcw.www(ت يعلى شبكة اإلنترن

الشأن بطلبها من فرع الميزانية والتخطيط والشؤون المالية في المنظمة هاتفيًا 

 ).org.opcw@budget(أو بالبريد اإللكتروني ) 31+ )0( 70 416 3511(
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   االستراتيجية العامة-٣

 ما األهداف الرئيسية للمنظمة فيما يخص السنة، وُيهيأ فيه٢٠٠٨يزانية عام  ومبرنامجد في تـُحدَّ ١-٣

لألنشطة ذات الصلة التي يتعيَّن أن تضطلع بها األمانة للنهوض بأود المتطلبات اإللزامية وسائر 

  .األولويات

رامج وفي هذا السياق تم تحديد االستراتيجية على صعيد الميزانية فيما يخص السنة لدعم تنفيذ الب ٢-٣

ذات األهمية الحاسمة والتشديد في الوقت ذاته على االستعانة بالموارد بصورة فعالة وعلى نحو 

 .ناجع

  ٢٠٠٨استراتيجية ميزانية عام 

 ضمان قيام المنظمة بتنفيذ ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام على غرار السنوات السابقة يستهدف  ٣-٣

 األعضاء ئن الدوَلْمـَطالسنة، مع توفير ما ُيرامج اإللزامية وذات األهمية الحاسمة فيما يخص الب

 .إلى نجاعة عمل األمانة بالقياس إلى تكاليفه

 :معيَّنة تأآيد عدة مبادئ مالية ٢٠٠٨وعليه ُيعاد في برنامج وميزانية عام  ٤-٣

صات للبرامج زيادة دقيقة االستهداف لسد تكاليف األولويات زيادة مقادير المخصَّ  )أ(

  المستجدة؛الرئيسية

صات لمواجهة آل الزيادة المتأتية عن ارتفاع األسعار المتوقـَّع فيما يخص توفير مخصَّ  )ب(

 ؛)وبما في ذلك ما يخص مستحقات الموظفين(السنة 

 المستوى العام العتمادات داإلبقاء على مقدار المصروفات المهيأ لها في الميزانية عن  )ج(

ل تحسين النجاعة وعن طريق ، وذلك عن طريق تحقيق وفورات من خال٢٠٠٧عام 

 . الموارد المتوفرة تحصيصإسناد أولويات فيما يخص

 قد ِريزت عن عمد في سياق المنافع ٢٠٠٨آما إن الموارد المدرجة في برنامج وميزانية عام  ٥-٣

المحقـَّقة باألموال التي قد تتوفر عن طريق التبرعات التي تقدمها الدول األعضاء أو غيرها من 

 .الجهات

  ف المنظمةأهدا

 الُمقـَّرة المراد تنفيذها في آل عام بغية بلوغ أهم  التي تقوم بها المنظمة البرامَجاألنشطةد تجسِّ ٦-٣

  .األهداف التي تكلـِّفها الدول األعضاء بتحقيقها
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  األهداف الرئيسية

 على العمل من أجل ٢٠٠٨ برامج المنظمة ومواردها المخطـَّط لها فيما يخص عام تنصّب ٧-٣

 ).ونتائجها المحدَّدة المرمي إلى إيتائها فيما يخص السنة" (هدافها الرئيسيةأ"تحقيق 

وتجسِّد هذه األهداف الرئيسية المهاَم المنوطة بالمنظمة التي أنشئت بموجب االتفاقية وأهم  ٨-٣

 برامج المنظمة، آل منأما أهداف . االستراتيجيات التمكينية التي اعتمدتها الدول األعضاء

غير المباشر (ة التي تقوم عليها، فقد تم وضعها في سياق إسهام البرنامج المعني وأنشطة األمان

وتبقى األهداف الرئيسية . في تحقيق واحد أو أآثر من هذه األهداف الرئيسية) في بعض الحاالت

ن تحقيقها يندرج في إطار أهم المهام المنوطة أل، معيَّنةثابتة إلى حد بعيد على مدى فترة 

 .بالمنظمة

 الجدول التالي على عرض وجيز لألهداف الرئيسية للمنظمة، ومؤشرات تحقيقها وينطوي ٩-٣

 .٢٠٠٨الُمقـَّرة، وأهم النتائج المحدَّدة المنشودة من آل منها فيما يخص عام 
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الجدول 
٢:

 
 

ف الرئيسية للمنظمة
األهدا

 
ف
الهد

 
مؤشرات تحقيقه

 
صلة التي حدَّدتها األمانة فيما ي

أهم النتائج ذات ال
ص عام 

خ
٢٠٠٨

 
ف الرئيسية

األهدا
 

١-
  

 من 
ت
 المخزونا

إزالة
 ومرافق 

 الكيميائية
األسلحة

 الكيميائية، 
 األسلحة

إنتاج
ضعة لتدابير التحقق 

إزالة خا
 في 

 عليها
ص
صو

المن
االتفاقية

.  

)أ (
 

 
صلة بإزالة األسلحة الكيميائية 

نتائج آافة أنشطة التدمير المت
ومرافق إنتاجها آما يؤآدها التحقق المن

تظم وفق االتفاقية
.  

) 
)ب

  
ض غير 

نتائج تحويل مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية ألغرا
ب االتفاقية آما يؤآدها التحقق وفق االتفاقية

محظورة بموج
. 

ج (
(  

نتائج التحقق المنتظم من مرافق تخزين األسلحة الكيميائية 
صورة ال يتم آشفها

ضمان عدم نقل األسلحة الكيميائية ب
ل

.  

•
 

التحقق خالل السنة م
ضاء 

ن آافة األنشطة المجراة في أربع من الدول األع
الحائزة أسلحة آيميائية لتدمير زهاء 

٨٠٠
 ٧

ب 
 طن من عوامل الحر

ب الكيميائية المتحقـَّق من تدميرها منذ بدء 
الكيميائية؛ ما يجعل عوامل الحر

نفاذ االتفاقية حتى غاية عام 
٢٠٠٨

 يبلغ 
٠٠٠

 
٣٢

 طن 
)

أي 
٤٥

 %
من 

ت ا
مجموع المخزونا

لمعلـَن عنها
.(

 
•

 
بذلك يبقى في نهاية السنة زهاء 

٣٣٠
 

٣٩
ب الكيميائية 

 طنًا من عوامل الحر
يتعيَّن تدميرها

. 
•

 
صلة في آل من 

ت ال
ت االتفاقية ذا

ضيا
التحقق خالل السنة من التقيد بمقت

خمسة من مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية المعلـَن عنها ال يزال يتعيَّن 
تدميرها أو تحويلها وف

ي مرفقين من مرافقه تم تحويلهما
، وذلك بإجراء 

ش في المرافق المعنية
ت تفتي

عمليا
. 

•
 

ت 
ب الكيميائية بإجراء عمليا

التحقق خالل السنة من تخزين عوامل الحر
ش في آل من مرافق تخزين األسلحة الكيميائية الباقية البالغ عددها 

تفتي
١٧

. 
٢-

  
 انتشار 

 عدم
 على

السهر
األسلحة الكيميائية،

 بتطبيق 
 والتنفيذ 

 التحقق
تدابير

 في 
 عليها

ص
صو

المن
ضًا في 

االتفاقية، ما يسهم أي
 الدول 

 بين
 الثقة

تنمية
ف
األطرا

.  

تقييم مدى التقّيد بأحكام االتفاقية المتعلقة بتدابير التحقق والتنفيذ 
ص
صلة، وعلى األخ

ت ال
ذا

: 
)أ (

 
 

ت 
ش المنشودة من عمليا

ف التفتي
تقييم مدى تحقيق أهدا

ش ا
التفتي

لمنتظم لمرافق مواد الجدول 
١

 الكيميائية على النحو 
ص عليها 

صو
المحدَّد في االتفاقية، مع مراعاة العوامل المن

س 
في الجزء الساد

)
هاء

 (
من الُمرفق المتعلق بالتحقق؛

  

•
 

س 
التحقق خالل السنة، وفقًا للجزء الساد

)
هاء

 (
من الُمرفق المتعلق بالتحقق، 

صلة بالمو
ت المت

صحة اإلعالنا
من 

اد الكيميائية المدرجة في الجدول 
١ ،

ش في 
ت تفتي

وذلك بإجراء عمليا
١١

صلة الجائز 
ت ال

 مرفقًا من المرافق ذا
ش البالغ عددها 

ضاعها للتفتي
إخ

٢٧
) 

أي في 
٤١

 %
من هذه المرافق

.(
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ف
الهد

 
مؤشرات تحقيقه

 
صلة التي حدَّدتها األمانة فيما ي

أهم النتائج ذات ال
ص عام 

خ
٢٠٠٨

 
) 

)ب
  

ت 
ش المنشودة من عمليا

ف التفتي
تقييم مدى تحقيق أهدا

ش مرافق مواد الجدول 
تفتي

٢
 الكيميائية على

 النحو المحدَّد 
ص عليها في 

صو
في االتفاقية، مع مراعاة العوامل المن

الجزء السابع 
)

باء
 (

من الُمرفق المتعلق بالتحقق؛
 

ج (
(  

ت 
ش المنشودة من عمليا

ف التفتي
تقييم مدى تحقيق أهدا

ش مرافق مواد الجدول 
تفتي

٣
 الكيميائية على النحو المحدَّد 

ص
صو

في االتفاقية، مع مراعاة العوامل المن
 عليها في 

الجزء الثامن 
)

باء
 (

من الُمرفق المتعلق بالتحقق؛
 

د (
(

  
ت 
ش المنشودة من عمليا

ف التفتي
تقييم مدى تحقيق أهدا

ش مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى على النحو 
تفتي

ص عليها 
صو

المحدَّد في االتفاقية، مع مراعاة العوامل المن
في الجزء التاسع 

)
باء

 (
من الُمرفق المتعلق ب

التحقق
.  

•
 

التحقق خالل السنة، وفقًا للجزء السابع 
)

باء
 (

من الُمرفق المتعلق بالتحقق، 
صلة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

من األنشطة المت
٢

ت ، للتأآد من 
صها باالتفاقية ومن توافقها مع المعلوما

التقيد فيما يخ
الواردة في 

صلة
ت ال

ت ذا
اإلعالنا

ت
، وذلك بإجراء عمليا

ش في 
 تفتي

٤٢
 مرفقًا من 

ش البالغ عددها 
ضعة للتفتي

المرافق المعنية الخا
١٥٤

) 
أي في 

٢٧
 %

من هذه 
المرافق

.(
 

•
 

التحقق خالل السنة، وفقًا للجزء الثامن 
)

باء
 (

من الُمرفق المتعلق بالتحقق، 
صلة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 

من توافق األنشطة المت
٣

 مع 
ت الواردة

المعلوما
ت
 في اإلعالنا

صلة
ت ال

 ذا
ش 
ت تفتي

، وذلك بإجراء عمليا
في 

٢٩
ش البالغ عددها 

ضاعها للتفتي
 مرفقًا من المرافق المعنية الجائز إخ

٤٢٠
) 

أي في 
٧

 %
من هذه المرافق

.(
 

•
 

التحقق خالل السنة، وفقًا للجزء التاسع 
)

باء
 (

من الُمرفق المتعلق بالتحقق، 
صلة بإنتاج الم

من توافق األنشطة المت
ضوية المميَّ

واد الكيميائية الع
زة غير 

ت 
ت الواردة في اإلعالنا

المدرجة في جداول االتفاقية مع المعلوما
ت 
ذا

صلة
ال

ش في 
ت تفتي

، وذلك بإجراء عمليا
١١٨

 مرفقًا من المرافق المعنية 
ش البالغ عددها 

ضاعها للتفتي
الجائز إخ

٠٢١
 ٥

 مرفقًا 
)

أي 
٢٫٤

 %
من هذه 

المرافق
.(
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ف
الهد

 
مؤشرات تحقيقه

 
صلة التي حدَّدتها األمانة فيما ي

أهم النتائج ذات ال
ص عام 

خ
٢٠٠٨

 
٣-

  
 

المساعدة
 من 

والحماية
 أو 

 الكيميائية
األسلحة

 التهديد 
 أو

استعمالها
 للمادة 

 وفقًا
باستعمالها،

العاشرة من االتفاقية
.  

)أ (
 

 
ت إسداء مشورة 

عدد وماهية ونتائج الردود على طلبا
الخبراء و

/
ب الفقرة 

أو تقديم المساعدة بموج
٥

 من المادة 
العاشرة من االتفاقية

. 
) 

)ب
  

ت المحتوي
ف البيانا

صر
فعالية عمل م

ت 
 على معلوما

صلة بالحماية الُمنشأ عمًال بالفقرة 
مت

٥
 من المادة العاشرة 

من االتفاقية
. 

ج (
(  

صال وسائل المساعدة للحماية 
قدرة المنظمة على تنسيق وإي

من 
األسلحة الكيميائية، 

صدد
ب بهذا ال

المقدَّمة تلبية لطل
. 

د (
(

  
قدرة المنظمة على إجراء تحقيق فوري وعلى اتخاذ تدابير 

مستعجلة للم
ساعدة في الحماية من 

األسلحة الكيميائية 
تلبية 

صدد
ب بهذا ال

لطل
. 

هـ(
(  

ف التي تقوم سنويًا بتقديم 
النسبة المئوية للدول األطرا

ت عمًال بالفقرة 
معلوما

٤
 من المادة العاشرة من االتفاقية

.  

•
 

ستكون 
٨٠

ت عن المساعدة التي يمكن أن تقدمها تلبية 
ضوًا قد أعلن

ب من المنظ دولة ع
لطل

ضو
مة لمساعدة دولة ع

. 
•

 
ت المساعدة بحلول نهاية السنة 

صندوق تبرعا
ت 

سُيزاد مبلغ موجودا
ضاء

ضافية تقّدمها الدول األع
ت إ

بتبرعا
. 

•
 

ستقوم 
٩٥

ضوًا 
 دولًة ع

)
أي أآثر من 

٥٢
 %

ضاء
من مجموع الدول األع

 (
صة بالحماية

خالل السنة بتقديم إفادة سنوية عن برامجها الوطنية الخا
. 

•
 

سيتم تحقيق
ب لتقديم المساعدة إلى الدولة 

 واستدامة الدرجة الالزمة من التأه
ب في 

ت المناس
صورة آافية وعلى نحو ناجع وفي الوق

ضو التي تطلبها ب
الع

ضون 
غ

٢٤
 ساعة

. 
•

 
ت متعلقة بالحماية 

ضمن معلوما
ت تت

سيتم على نحو فعال إعماُل قاعدة بيانا
وفق االتفاقية، وإتاحة االنتفاع بها

. 

٤-
  

التنمية
صادية 

 االقت
 طريق 

 عن
والتكنولوجية

 مجال 
 في

 الدولي
التعاون

ض 
األنشطة الكيميائية ألغرا

ب 
 بموج

 محظورة
غير

االتفاقية وفقًا ألحكام المادة 
الحادية عشرة منها

.  

)أ (
 

 
مقدار وجودة ونتائج التعاون فيما يتعلق بتسخير الكيمياء 

ض السلمية
لألغرا

. 
) 

)ب
  

ت وفق البرنا
معدَّل وجودة تلبية الطلبا

مج الُمقـَر للتعاون 
ض السلمية

الكيمياء لألغرا الدولي المتعلق بتسخير 
.  

•
 

انتفاع ما ال يقل عن 
٨٠

صين، من أآثر من 
صًا من العاملين المخت

 شخ
٤٠

ت  
ضوًا، خالل السنة من برامج المنظمة الهادفة إلى دعم تنمية المهارا

دولة ع
صورة مباشرة

ت ب
والقدرا

. 
•

 
تسهيل دعم البح
و

ث وتنمية المها
ت خالل السنة عن طريق ما ال يقل عن 

را
ث
ب داخلي وعشرين مشروعًا من مشاريع البحو

ت تدري
سبع دورا

. 
•

 
ص
مشارآة أشخا

/
صائيين مما ال يقل عن 

أخ
٦٠

ضوًا 
 دولة ع

)
أي زهاء 

٣٠
 %

ضاء
من مجموع الدول األع

 (
ت 
صادية وخالل السنة في برامج تبادل المعلوما

العلمية والتقنية لدعم التنمية االقت
التكنولوجية

. 
•

 
ضاء خالل السنة دعمًا لتحسين الكفاءة 

س دول أع
تلقي ما ال يقل عن خم

التقنية لمختبراتها
. 
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ف
الهد

 
مؤشرات تحقيقه

 
صلة التي حدَّدتها األمانة فيما ي

أهم النتائج ذات ال
ص عام 

خ
٢٠٠٨

 
الهدفان الرافدان

 
٥-

  
تحقيق عالمية

ضمام إلى
 االن

 
االتفاقية

.  
 

) أ(
 

 
عدد الدول

ف 
 األطرا

في
 االتفاقية

.  
)

) ب
  

ت درجة من 
ف التي بلغ

النسبة المئوية للدول غير األطرا
درجتين من االهت

مام
/

المشارآة
 :

يتمثل المؤشر إلى بلوغ 
الدرجة األولى في االستعالم والمشارآة، ويتمثل المؤشر 

ب المساعدة و
إلى بلوغ الدرجة الثانية في طل

/
أو نظر 
ضمام إلى 

ت الوطنية المعنية نظرة جدية في االن
الجها

االتفاقية
.  

•
 

ف 
بلوغ مجموع الدول األطرا

١٨٨
. 

•
 

ف ا
بلوغ آافة الدول غير األطرا

لباقية الدرجة 
٢

 من المشارآة
 .

 

٦-
  

ف ألحكام 
تنفيذ الدول األطرا

المادة السابعة من االتفاقية 
 نحو 

 وعلى
 تامة

صورة
ب

فعال
.  

) أ(
  

ت 
ف التي تبلغ درجة من درجا

النسبة المئوية للدول األطرا
س تقييم امتثال الدولة 

ث المحدَّدة، على أسا
التنفيذ الثال

صغيرًا من أه
ص عددًا 

ف فيما يخ
الطر

ب تنفيذ 
م جوان

صعيد الوطني
االتفاقية على ال

.  

•
 

ت هيئتها 
ضاء التي تكون بحلول نهاية السنة قد أقام

بلوغ عدد الدول األع
الوطنية 

١٨٢
؛ وآون أآثر من 

٦٥
 %

ضاء 
من الدول األع

)
أي زهاء 

١٢٤
 

ضوًا
دولة ع

 (
ت الوطنية

ت بسّن التشريعا
قد قام

/
إعمال التدابير اإلدارية 

الالزمة لتنفيذ االت
فاقية

. 
•

 
ت 
ضاء الحالية التي ستكون بحلول نهاية السنة قد قدم

بلوغ عدد الدول األع
على األقل إعالنها األولي وفقًا للمادة السادسة من االتفاقية 

١٧٣
. 

•
 

ت تدابير 
ضاء التي ستكون بحلول نهاية السنة قد اعتمد

بلوغ عدد الدول األع
ت نقل المواد الكيميائية المدرجة في 

لمراقبة عمليا
جداول االتفاقية 

٩٢
) 

أي 
زهاء 

٤٨
 %

ضاء
من مجموع الدول األع

(
ضاء التي 

، وبلوغ عدد الدول األع
صة بالتجارة بالمواد الكيميائية 

ت أن لوائحها التنظيمية الخا
ستكون قد أآـَّد

تتوافق مع االتفاقية 
٦٦

) 
أي أآثر من 

٣٥
 %

ضاء
من مجموع الدول األع

.(
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ف
الهد

 
مؤشرات تحقيقه

 
صلة التي حدَّدتها األمانة فيما ي

أهم النتائج ذات ال
ص عام 

خ
٢٠٠٨

 
ف االشتغالي

الهد
 

٧-
  

 المنظم
قيام

 آافة 
 بتنفيذ

ة
صلة 

ت ال
أحكام االتفاقية ذا

 وغيَر 
 وفعاًال

 تامًا
تنفيذًا

تمييزي
.  

)أ(
  

عمل 
هيئتي توجيه المنظمة وأمانتها الفنية 

على نحو فّع
ال 

وناجع وفقًا للمادة الثامنة من اال
تفاقية، يتجسَّد في أمور منها

:  
•

 
إيتاء نتائج البرامج في حينها في إطار الميزانية الُمقـَّرة؛

  
•

 
ت 
 والجلسا

ت
 لالجتماعا

ضير
 التح

 وفعالية
ِمْحيانية
وإجرائها

.  

•
 

االهتمام على نحو ُم
ت الهامة لمراجع 

ض خالل السنة بكل المعاينا
ر

ف الداخلي
ب اإلشرا

ت الخارجي ولمكت
الحسابا

. 
•

 
ت المهيأ لها في ميزانية عام 

صروفا
إبقاء الم

٢٠٠٨
، بالقيمة االسمية
،

ضمن 
 

ت الُمقـَ
حدود مقدار االعتمادا

ص السنة السابقة
ر فيما يخ

. 
•

 
ف التمويل لعام 

استهدا
٢٠٠٨

ص السنة، وتجسيده 
ت البرامج فيما يخ

 أولويا
ت األمانة

فعالية ونجاعة عمل آافة وحدا
. 

•
 

تلقي
ضاء عن عام 

ت المستحقة على الدول األع
 آافة اإليرادا

٢٠٠٨
 في 

األجل المحدَّ
.د

 
•

 
فعالية ونجاعة تدبر استبدال 

٤٥
) 

أي 
١٥

 (%
من مجموع 

الموظفين 
المحشودين حشدًا عالمي النطاق خالل السنة 

)
وفقًا للنهج فيما يتعلق بمدة 

الخدمة
.(

 
•

 
ف 
بلوغ نسبة ما ُيشـْغـَل بموظفين معيَّنين بعقود محدَّدة المدة من الوظائ

ت األمانة 
ص بها في آافة وحدا

المحدَّدة المدة المرخـَّ
٨٥

 %
في المتوسط 

على مدى السنة
. 

•
 

االهتمام خالل ال
س ودورة للمؤتمر ودعمها 

ت للمجل
ث دورا

سنة بشؤون ثال
على نحو فعال

. 
•

 
إيجابية نتائج التحقق خالل السنة من أمن

/
سرية آافة النظم المعيَّ

نة
 .
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 البرامج التي تموِّلها المنظمة عن طريق األمانة

بات ذات راَج األنشطة والواج اند٢٠٠٨برنامج وميزانية عام د تحديد أهداف البرامج في يجسِّ ١٠-٣

الصلة، التي يتعيَّن أن تقوم المنظمة والدول األعضاء معًا بأدائها أو بتسيير شؤونها أو بكليهما، 

 .ضمن سياق العمل لتحقيق األهداف الرئيسية الُمحدَّدة

ج ذات الصلة المزَمع  والنتائ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وإن أهداف البرامج الواردة في  ١١-٣

 .تضفي صبغة الترآز والتوجه على أنشطة األمانةيخص السنة تحقيقها فيما 

أو (ياق توفر الدول األعضاء األموال لتمكين أمانة المنظمة من تقديم خدمات وفي هذا الس ١٢-٣

 :ومن ذلك ما يلي. عديدة إلى المنظمة وسائر أصحاب الشأن") نواتج"

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

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

 محظورة بموجب االتفاقية؛

تنظيم حلقات العمل وحلقات التدارس وسائر المشاريع الرامية إلى الترويج لتسخير   )ج(

 الكيمياء لألغراض السلمية؛

 تنفيذ مقتضيات االتفاقية؛تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في   )د(

تهيئة القدرة على تنسيق التحرك االستجابي حيال استخدام األسلحة الكيميائية أو التهديد   )هـ(

 باستخدامها، وعلى إيصال وسائله؛

 .دعم هيئتي توجيه المنظمة  )و(

لها آما إن سائر البرامج الهامة لنشاط األمانة في إطارها اإلداري والتنظيمي الداعم ترفد عم ١٣-٣

 . هذه النواتج من أجل المنظمة أو بالنيابة عنهاإيتاءعلى 

 ٢٠٠٨إطاللة على برنامج عام 

آيز على أولويات البرامج الواضحة  بالتر٢٠٠٨اد برنامج المنظمة وميزانيتها لعام تم إعد ١٤-٣

ُعمل وقد . وتناول المسائل التي تقوم ضمن األمانةالمتزايدة المنظمة تلبية احتياجات التحديد بغية 

 متوافقة وثيَق التوافق مع ما تم تحديده من ٢٠٠٨على جعل هذه األولويات فيما يخص عام 

 .للمنظمة وبرامجها التي تمّولها عن طريق األمانة" ف رئيسيةأهدا"
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وإن عدد عمليات التفتيش المجراة بموجب المادة السادسة من االتفاقية، للتكفل بعدم انتشار  ١٥-٣

ة وإنتاج األسلحة في المرافق الصناعية القائمة في شتى أنحاء العالم، ئية الخطرالمواد الكيميا

وسُيبقى على . ٢٠٠٧ في عام ٢٠٠ إلى ٢٠٠٣ في عام ١٣٢ازداد بمقدار يجاوز الثلث، من 

 آما آان ٢٠٠٨عدد عمليات التفتيش المجراة بموجب المادة السادسة من االتفاقية خالل عام 

 .٢٠٠٧عليه في عام 

الطمئنان إلى عدم االنتشار بفضل الزيادة في عدد عمليات التفتيش المجراة بموجب وقد تزايد ا ١٦-٣

 وبفضل إعمال وإنماء المزيد من القدرات ذات ٢٠٠٧المادة السادسة من االتفاقية خالل عام 

 أخذ العيِّنات وتحليلها في عين المكان في مرافق المواد الكيميائية وشمل ذلك إجراَء. الصلة

  من جداول االتفاقية، ودراسة احتياج المنظمة إلى إنشاء مرفق مختبري٢الجدول المدرجة في 

وسيبدأ عمُل القسم الخاص بالصناعة من نظام معلومات التحقق . طبي حيوي والتخطيط إلنشائه

، وسيبدأ عمُل قسم هذا النظام الخاص باألسلحة ٢٠٠٧ عام في أواخرالجديد في األمانة 

 .٢٠٠٨ام  عفي أواخرالكيميائية 

 ٢٠٠٨وفيما يتعلق بالتحقق من قيام الدول األعضاء بتدمير األسلحة الكيميائية، سيشهد عام  ١٧-٣

فُيفترض أن يبدأ التدمير في مرافق جديدة في االتحاد الروسي .  النشاط الجاري مؤخرًازيادة في

 .٢٠٠٨عام خالل السنة، وُيتوقع أن تعمل مرافق التدمير في الواليات المتحدة األمريكية في 

آما إن تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية يبقى أمرًا ذا  ١٨-٣

 المتصلة األمانةوُيعتبر هذا المتطلب ذا أولوية فيما يخص جهود . ٢٠٠٨أولوية فيما يخص عام 

ظمة توفير الدعم التقني بالتعاون الدولي وذلك بالنظر إلى أن من الواضح أنه يتعيَّن على المن

 .المباشر للدول األعضاء ومواصلة تيسير التعاون والتواصل في هذا المجال

 ٢٠٠٨المبادرات اإلنفاقية للبرامج فيما يخص عام 

 لكي يتسنى للمنظمة التكفل باستمرار التمكن في ٢٠٠٨تم تحديد عدد من األولويات الهامة لعام  ١٩-٣

العمل من أجل تحقيق  التي تكتنف المصاعبليل ذفي تإطار برامجها من إحراز تقدم آبير 

 استراتيجية واضحة للمنظمة لكي ٢٠٠٨وتوفـِّر هذه األولويات المحدَّدة لعام . أهدافها الرئيسية

تنهض، في سياق برامجها القائمة، بما يستلزمه تغير المتطلبات والتحديات في سعيها إلى تحقيق 

 .أهدافها الرئيسية

 ٢٠٠٨ التي ستـُنـَّفذ في عام يةالتالي على عرض وجيز للمبادرات اإلنفاقوينطوي الجدول  ٢٠-٣

 .لالهتمام بالمجاالت ذات األولوية لدى المنظمة فيما يخص السنة
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بآالف  (٢٠٠٨المبادرات اإلنفاقية للبرامج فيما يخص عام   :٣الجدول 
 )األوروات

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ يةالمبادرة اإلنفاق
    

   حة الكيميائيةالتحقق من تدمير األسل
زيادة االعتمادات المخصَّصة لسد التكاليف المرتبطة بعمليات تفتيش تدمير 

 680 180  األسلحة الكيميائية

    
    تنمية مهارات وآفاءات العاملين في شعبة هيئة التفتيش

 190 360 تخصيص اعتمادات إضافية لتدريب الموظفين الحديثي التوظيف
   

   الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية تتنفيذ االلتزاما
 - 140  مواصلة توفير الدعم التقني لتنفيذ الدول األعضاء التزاماتها الوطنية

   
   دعم تنظيم مؤتمر االستعراض الثاني

تخصيص اعتمادات للوفاء بما تقضي به االتفاقية بشأن عقد مؤتمر 
  االستعراض الثاني

772 - 

    
   ق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيهامواصلة تطبي

 117 117  زيادة االعتمادات المخصَّصة لسد تكاليف تبّدل الموظفين
    

   األسلحة الكيميائيةدعم تدمير 
 - 400  شراء معدات التفتيش

    
 987 1,969  ٢٠٠٨مجموع تكاليف المبادرات اإلنفاقية فيما يخص عام 

 ٢٠٠٨يما يخص عام المبادرات اإلنفاقية ف

 بحيث تتماشى مع آل ٢٠٠٨تم تحديد المبادرات اإلنفاقية التالية المراد تنفيذها فيما يخص عام  ٢١-٣

د هذه وتجسِّ. من األولويات التي حددتها المنظمة لتلبية المتطلبات المتنامية في السنة المقبلة

 ٢٠٠٨ فيما يخص عام تحقيقهاراد التدابير الجديدة ذات الطابع المحدَّد آافة تحسينات البرامج الم

 .مما له آثار على مقادير المصروفات الحالية

 التحقق من تدمير األسلحة الكيميائية

زيادة االعتمادات المخصَّصة لسد التكاليف المرتبطة بعمليات تفتيش تدمير األسلحة : المبادرة
 )٢٠٠٨ مليون أورو في عام ٠٫١٨٠(الكيميائية 

 ٢٠٠٨رات مع الدول األعضاء الحائزة أسلحة آيميائية ُيتوقع أن يشهد عام باالستناد إلى المشاو ٢٢-٣

زيادة في العدد اإلجمالي لعمليات التفتيش المجراة للتحقق من تدمير األسلحة الكيميائية على عدد 

 .٢٠٠٧ما تم تمويله منها فيما يخص عام 
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ام المفتشين المقضية في في عدد أي% ٧يادة نسبتها  لز٢٠٠٨برنامج وميزانية عام ويهيأ في  ٢٣-٣

 إلى ٢٠٠٨وُيستـَند في تحديد نسبة هذه الزيادة فيما يخص عام . مرافق تدمير األسلحة الكيميائية

 .ما قدمته الدول األعضاء الحائزة أسلحة آيميائية من معلومات عن أنشطتها على صعيد تدميرها

وال ( تكاليف عمليات التفتيش وبهذه الزيادة في األنشطة المجراة على صعيد التدمير ستتباين ٢٤-٣

. بحسب المناطق التي ستـُجرى فيها عمليات التفتيش المعنية) سيما تكاليف األسفار ذات الصلة

 تكاليف أسفار العاملين في شعبة هيئة التفتيش في إطار عمليات ٢٠٠٨ في عام فُيتوقع أن تزداد

فاقية زيادة تـُعزى إلى الزيادة التفتيش المجراة بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االت

المتوقـَّعة في عدد أيام المفتشين المقضية في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية، وال سيما في 

وستساعد الوفورات المتأتية .  مرفقان جديدانحيث سيعملمرافق تدميرها في االتحاد الروسي 

ن االتفاقية على سد تكاليف تزايد عن ترشيد عمليات التفتيش المجراة بموجب المادة السادسة م

 .األسفار المتصلة بعمليات التفتيش المجراة بموجب المادتين الرابعة والخامسة منها

ومن التكاليف اإلضافية األخرى المراد سّدها بهذه المبادرة في إطار الميزانية تكاليف خدمات  ٢٥-٣

يف المفتشين العاملين بموجب تكال(ترجمة شفوية ونفقات تشغيلية عامة وتكاليف خدمات تعاقدية 

 ).عقود خدمات خاصة

وإن قدرة األمانة على النهوض بأنشطة التفتيش المتزايدة ستتوقف على مواصلة وتعزيز  ٢٦-٣

 استعانت األمانة ٢٠٠٧ففي عام . االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة

شطة التفتيش في مرافق تدمير األسلحة  مفتشًا في إطار عقود الخدمات الخاصة للنهوض بأن١٥بـ

، تلزم أموال لالستعانة بعدد إضافي ٢٠٠٨وفيما يخص عام ).  مليون أورو٠٫٩٠٠(الكيميائية 

من المفتشين في إطار عقود الخدمات الخاصة يعادل خمسة مفتشين يؤدون خدماتهم لسنة واحدة 

 .شطة التفتيشيةللنهوض بأود الزيادة المقترحة في األن)  مليون أورو٠٫٢٦٣(

وتـُعتبر االستعانة بالمفتشين في إطار نظام عقود الخدمات الخاصة آلية هامة للنهوض بأود  ٢٧-٣

األنشطة التفتيشية المتزايدة، إذ ُيتوقع أن تغدو المرافق الجديدة المعنية عاملة في الشطر األخير 

 عقود الخدمات وبتخصيص اعتمادات لالستعانة بعدد من المفتشين في إطار. ٢٠٠٨من عام 

 مفتشًا في إطار عقود الخدمات ١٥ مفتشًا، ستبدأ األمانة السنة باالستعانة بـ٢٠الخاصة يعادل 

الخاصة، ويمكن أن تسخر األموال اإلضافية لالستعانة بمزيد من المفتشين العاملين في إطار 

يش في عقود الخدمات الخاصة بحسب عبء العمل عندما يتزايد الطلب على عمليات التفت

ولن يجاوز متوسط عدد المفتشين العاملين في إطار عقود الخدمات . النصف الثاني من السنة
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 مفتشًا يؤدون خدماتهم لسنة واحدة، ولن يجاوز مجموع تكاليف ٢٠الخاصة عن السنة ما يكافئ 

وإذا لم ُيستعن بمفتشين يعملون في إطار عقود خدمات خاصة فإن .  مليون أورو١٫١٦٣ذلك 

 .يف تزايد المتطلبات من أجل التثبت من تدمير األسلحة الكيميائية تكون أآثر بكثيرتكال

وتتسم دقة خطط التدمير التي تضعها الدول األعضاء وتنفيذ هذه الخطط بأهمية حاسمة إذا ُاريد  ٢٨-٣

هيئة التفتيش خالل شعبة وستقوم . للمنظمة أن تـُجري نشاطها التحققي المتوقـَّع خالل السنة

 بتدبر قوتها العاملة وسائر مواردها بعناية إزاء آل ما قد تـُدخله الدول األعضاء المعنية السنة

وستشتمل . ٢٠٠٨باألمر من تعديالت على خططها الخاصة بتدمير األسلحة الكيميائية في عام 

هذه المهمة الجسيمة على التكفل باستدامة قدرة المفتشين من خالل تدريبهم للحفاظ على 

 . خالل السنةمهاراتهم

  تنمية مهارات وآفاءات العاملين في شعبة هيئة التفتيش

 مليون أورو ٠٫٣٦٠(تخصيص اعتمادات إضافية لتدريب المفتشين الحديثي التوظيف : المبادرة
  )٢٠٠٨في عام 

يتوقف العدد النهائي ( ما ال يقل عن ثالثين مفتشًا جديدًا ٢٠٠٨تتوقع المنظمة أن توظف في عام   ٢٩-٣

ومن األهمية بمكان توفير التدريب ). فتشين الجدد على معدَّل تبدل المفتشين ومدة خدمتهمللم

المناسب للمفتشين الحديثي التوظيف للتكفل بقدرتهم على اإلسهام في إبقاء جودة عمليات التفتيش 

 .التي تجريها المنظمة في المستوى الالزم

. ٢٠٠٨ يناير/آانون الثاني ١٤المنظمة في وُيتوقع أن تلتحق مجموعة المفتشين الجدد ب  ٣٠-٣

، وُيتوقع أن ٢٠٠٨وستـُجرى دورة تدريب هؤالء المفتشين الجدد خالل الربع األول من عام 

 .تدوم أحد عشر أسبوعًا

ويستلزم برنامج التدريب الذي صمَّمته هيئة التفتيش مبلغًا إضافيًا مقداره بماليين األوروات   ٣١-٣

ا البرنامج تدريب المفتشين الحديثي التوظيف للتكفل بتدّربهم التدرب ، وسيوفـَّر بهذ٠٫٣٦٠

 .اإللزامي المطلوب من آافة المفتشين وبقدرتهم على إجراء عمليات التفتيش

وباإلضافة إلى تدريب المفتشين الجدد ستواصل المنظمة تنفيذ برنامج تدريب المفتشين الستدامة   ٣٢-٣

التفتيش المستعجل " [التفتيش بالتحدي"فتيش المعتاد، وعمليات تأهب األمانة إلجراء عمليات الت

، ، وعمليات التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام األسلحة الكيميائية]المجرى بناء على تشكيك
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 أو التهديد باستخدامها، وذلك وفقًا للمادة األسلحة الكيميائيةوتقديم المساعدة حيال استخدام 

 .العاشرة من االتفاقية

  نفيذ االلتزامات الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقيةت

 مليون ٠٫١٤٠(مواصلة توفير الدعم التقني لتنفيذ الدول األعضاء التزاماتها الوطنية : المبادرة
 )٢٠٠٨أورو في عام 

 من جانب الدول األعضاء(سيظل تنفيذ االلتزامات الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية   ٣٣-٣

ت خالل وستظل المنظمة تواجه تحديا. ٢٠٠٨يمثل أولوية فيما يخص عام ) التي لّما تفعل ذلك

 .السنة في تلبيتها طلبات الدول األعضاء من األمانة تقديم المساعدة التقنية على هذا الصعيد

ة من ستستمر المنظمة على مساعدة الدول األعضاء في تنفيذ التزاماتها بموجب المادة السابعو  ٣٤-٣

وإثر اعتماد التشريعات الخاصة بتنفيذ االتفاقية، سُيـنتقل على . االتفاقية، على سبيل األولوية

الصعيد المعني من الترآيز على المتطلبات األولية إلى الترآيز على المهام الجسام األآثر تعقيدًا 

دارية بغية الوفاء ومن ذلك تحسين التدابير التشريعية واإل. الواقعة على عاتق الدول األعضاء

بمقتضيات االتفاقية بصورة آاملة، وإنفاذ هذه التدابير على نحو فعال، وتطوير أصلح 

فوضع اللوائح . الممارسات في مجال التشريعات الخاصة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني

لى الدول التنظيمية الفرعية الالزمة المرتبطة بهذه المتطلبات غالبًا ما يمثل مهمة أصعب ع

 .األعضاء من إعداد القانون الرئيسي الذي ستكون دول أطراف آثيرة قد استكملته

فسيحظى تنفيذ االلتزامات بموجب المادة السابعة بأولوية متميِّزة على صعيد ما تنفقه المنظمة   ٣٥-٣

  اعتمادات٢٠٠٨وستـُوفـَّر خالل عام . خالل السنة على أنشطة التعاون الدولي والمساعدة

لتمويل تكاليف موظفين مؤقتين يعملون في شعبة التعاون الدولي )  مليون أورو٠٫١٤٠(إضافية 

والمساعدة لتقديم المساعدة في المجال القانوني وغير ذلك من أشكال المساعدة التقنية بصورة 

سُيشرف المستشار القانوني إشرافًا عامًا على عمل الموظفين (مباشرة إلى الدول األعضاء 

عنيين دعمًا لما تضطلع به شعبة التعاون الدولي والمساعدة من أنشطة متصلة بتنفيذ المادة الم

 ).السابعة من االتفاقية

، بالنظر إلى ٢٠٠٨؛ لكنها ستـُموَّل أيضًا في عام ٢٠٠٧لقد ُموِّلت هذه المبادرة أصًال في عام   ٣٦-٣

تبقى ذات أولوية، وذلك لسّد تكاليف أن األنشطة المتصلة بتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية 

يكون شاغل إحداهما مسؤوًال ذا خبرة في المجال ) ٢-ف(وظيفتين مؤقتتين من الفئة الفنية 

 .القانوني وشاغل األخرى مسؤوًال ذا خبرة تقنية في هذا المجال
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 دعم تنظيم مؤتمر االستعراض الثاني

فاقية بشأن عقد مؤتمر االستعراض الثاني تخصيص اعتمادات للوفاء بما تقضي به االت: المبادرة
 )٢٠٠٨ مليون أورو في عام ٠٫٧٧٢(

من المزمع عقد مؤتمر االستعراض الثاني، آما تقضي به االتفاقية، لمدة أسبوعين في عام   ٣٧-٣

ومن الموارد الالزمة بصورة مباشرة لدعم تنظيم هذا الحدث ما يستلزمه استئجار . ٢٠٠٨

عالمي وتجهيزاته، والدعم بالعاملين من المترجمين الشفويين مرآز مؤتمرات المحفل ال

 .والمترجمين التحريريين والكتبة وحراس األمن

وستـُوفـَّر معظم الموارد الالزمة لتنظيم هذا الحدث في إطار ميزانية أمانة هيئتي توجيه المنظمة   ٣٨-٣

تمر االستعراض الثاني في وقد أفضى إدراج هذه التكاليف المرتبطة بمؤ).  مليون أورو٠٫٧١٥(

بالقياس إلى برنامج تمويلها في % ١٦ميزانية أمانة هيئتي توجيه المنظمة إلى زيادة نسبتها 

 .٢٠٠٧إطار برنامج وميزانية عام 

آما خـُصِّصت اعتمادات إضافية لمكتب السرية واألمن لكي يوفـِّر المزيد من الخدمات على   ٣٩-٣

ومن المهم ).  مليون أورو٠٫٠٥٦(مر االستعراض الثاني صعيد األمن المادي من أجل مؤت

مالحظة أن التكاليف اآلنفة الذآر فيما يخص أمانة هيئتي توجيه المنظمة ومكتب السرية واألمن 

 .٢٠٠٩تمثـِّل متطلبًا غير متكرِّر، ولن ُيدرج ما يقابلها في التقديرات المسبقة الخاصة بعام 

 يتعلق بمدة الخدمة فيها مواصلة تطبيق نهج المنظمة فيما 

 مليون أورو في ٠٫١١٧(زيادة االعتمادات المخصَّصة لسّد تكاليف تبّدل الموظفين : المبادرة
 )٢٠٠٨عام 

 تنظيَم تبّدل ُسبع موظفي المنظمة نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيهايستلزم تطبيُق   ٤٠-٣

نصرًا أساسيًا من عناصر عمل فرع الموارد المحشودين حشدًا عالمي النطاق آل سنة، وُيعتبر ع

 .البشرية

ولتطبيق النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة وفق المبادئ واآلجال التي حدَّدها المؤتمر، يتعيَّن   ٤١-٣

 .تخصيص اعتمادات إضافية للنهوض بالعبء المتأتي عن تزايد عدد الموظفين المغادرين
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 تزايدًا في عدد الموظفين المغادرين بالقياس إلى ٢٠٠٧وقد شهدت الفترة المنصرمة من عام   ٤٢-٣

الفترة المناظرة من السنوات السابقة، وبالتالي تـُطلـَب اعتمادات إضافية لسّد تكاليف تبدل 

وُيتوقع أن يبلغ عدد الموظفين ).  مليون أورو٠٫١١٧ (٢٠٠٨الموظفين فيما يخص عام 

 .٥٠ زهاء ٢٠٠٨المغادرين في عام 
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  ٢٠٠٨لبرامج المقـَرَّرة لعام  مقادير ا-٤

  أهم أهداف البرامج

عن التوفيق في إطاره بين ما ُيراد للمنظمة، في سعيها إلى بلوغ أهدافها " البرامج"يعبِّر آل من  ١-٤

  .الرئيسية، أن تـُحققه من أهداف متشابهة وأن تؤديه من واجبات ذات صلة

ود التي يتعيَّن أداؤها خالل السنة وتبيِّن أهداف برامج المنظمة الغرض من الواجبات والجه ٢-٤

أما برامج النشاط فتتمثل فيها األنشطة واألعمال . والتوجه فيما يخص هذه الواجبات والجهود

 .التي يتعيَّن أن تضطلع بها األمانة خالل السنة دعمًا لتحقيق المنظمة أهداف برامجها

برامج المحدَّدة التي سُيرفد  على أساس عدد من أهداف ال٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وينبني  ٣-٤

وُيقدَّم في . ن أجل تحقيقها باألنشطة الداعمة التي تضطلع بها أمانة المنظمة خالل السنةالعمل م

الجدول التالي عرض وجيز ألهم النتائج ذات الصلة المرمي إلى تحقيقها فيما يخص عام 

٢٠٠٨. 

 أهم أهداف برامج المنظمة  :٤الجدول 
 ٢٠٠٨اد تحقيق أهم النتائج فيها خالل عام المجاالت المر الهدف

دعم عمليات التفتيش من أجل 
 من خالل التخطيط لتحققا

 .وغيره من الخدمات

من اإلعالنات الواردة خالل السنة في % ٨٥تجهيز وتقييم  •
 . يومًا من استالمها٣٠غضون 

القيام خالل السنة، في الوقت المناسب وعلى نحو فعال،  •
يات التفتيش المتعلقة باألسلحة الكيميائية بالتخطيط لكافة عمل

 .وآافة عمليات تفتيش الصناعة وبدعم هذه العمليات
 للتحقق عمليات التفتيشإجراء 

 .من االمتثال لالتفاقية
 ) أيام من أيام المفتشين١٩ ٨٠٧( مناوبة ٢٠٠االضطالع بـ •

 .لتفتيش مواقع تدمير األسلحة الكيميائية وغيرها من مواقعها
، مع المزيد "الصناعة" مناوبة لتفتيش مواقع ٢٠٠ع بـاالضطال •

 ".مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى"من الترآيز على 
تقديم الدعم للدول األعضاء من 

التعاون الدولي خالل 
 .والمساعدة

تقديم الدعم للدول األعضاء في تطبيق مقتضيات تنفيذ االتفاقية  •
  .على الصعيد الوطني

 على توفير الحماية والمساعدة في حالة استعمال تعزيز القدرة •
  .األسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها

تنمية المهارات والقدرات في مجال تسخير الكيمياء لألغراض  •
 .السلمية

دعم دورة واحدة للمؤتمر وثالث دورات للمجلس التنفيذي  • .هيئتي توجيه المنظمةدعم 
 .م مؤتمر االستعراض الثانيواجتماعين له، ودع") المجلس("
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 ٢٠٠٨اد تحقيق أهم النتائج فيها خالل عام المجاالت المر الهدف
 مع العالقات الخارجيةتعزيز 

 .الدول والهيئات الدولية األخرى
  .زيادة عدد الدول األطراف في االتفاقية •
 .مشارآة الدول األعضاء في أنشطة المنظمة •

 من باإلدارة التنفيذيةاالضطالع 
خالل التوجيه وشتى أشكال دعم 

 .أنشطة األمانة

  .٢٠٠٨يات المنظمة فيما يخص عام تحقيق األمانة ألولو •
  .أمن المندوبين والموظفين والممتلكات والمعلومات •
 .صحة وسالمة العاملين في األمانة •

 دعمًا اإلداريةتوفير الخدمات 
 .ألنشطة األمانة

 موظفًا في إطار تبدل ٦٥حشد زهاء (دعم حشد الموظفين  •
  ).الموظفين

ة المالية دعمًا للعمل تحسين تخطيط البرنامج والميزانية والنجاع •
  .بصورة فعالة في شتى وحدات األمانة

تنفيذ استراتيجية سديدة االستهداف للتدريب وتنمية القدرات في  •
  .األمانة

تطبيق تكنولوجيات جديدة لتحسين تدبر وتبادل المعلومات في  •
 .المنظمة

محدَّدة الُمبيَّنة في وستواصل المنظمة توفير برامج نشاط فعالة في عملها لالضطالع بمهامها ال ٤-٤

 توازنًا ممكن التحقيق بين تحسينات ٢٠٠٨م برنامج وميزانية عام وفي هذا السياق ُيقي. االتفاقية

ار المنظمة على التجاوب مع محيط عملها واالقتصاد في التكاليف البرامج التي يستلزمها استمر

 .من خالل النجاعة في تقديم الخدمات

 التحقق  :١البرنامج 

نامج التحقق يهيئ في المقام األول لألنشطة المتصلة بنزع السالح وعدم انتشار األسلحة إن بر ٥-٤

 .من خالل تطبيق تدابير التحقق والتنفيذ المنصوص عليها في االتفاقية

 ستتمثل أولويات المنظمة على صعيد أنشطة برنامج التحقق في مواصلة ٢٠٠٨وفي عام  ٦-٤

ألسلحة الكيميائية المجراة بموجب المادتين الرابعة التخطيط لعمليات التفتيش المتعلقة با

والخامسة من االتفاقية وعمليات التفتيش المجراة بموجب المادة السادسة منها للتحقق من عدم 

 .استعمال المواقع األخرى ألغراض محظورة بموجب االتفاقية، وفي دعم هذه العمليات

لتفتيش بالجهود المستمرة للتكفل بمحيانية ودقة وتـُعزَّز هذه األنشطة المجراة دعمًا لعمليات ا ٧-٤

 .توفير المعلومات ذات الصلة التي يتعيَّن أن تقدمها الدول األعضاء امتثاًال لالتفاقية

 النشاط المجرى مؤخـَّرًا بعدد ما يتصل باألسلحة الكيميائية من المهمات التفتيشية دىتوطد ميوس ٨-٤

 .٢٠٠٨المزَمع دعمها خالل عام 
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 عمليات التفتيش المجراة بموجب المادة السادسة من توّزعو  سُيبقى على عدِد٢٠٠٨وفي عام  ٩-٤

فقد ازداد العدد اإلجمالي لهذه العمليات زيادة ذات شأن في آل . ٢٠٠٧ في عام ااالتفاقية آما آان

توزع العمليات ل تعديل ٢٠٠٧، وتحقق بزيادة عدد هذه العمليات في عام ٢٠٠٢سنة منذ عام 

وبصورة خاصة ازداد عدد عمليات التفتيش . ى مختلف أنواع المرافق المعلـَن عنهاالمعنية عل

 .٢٠٠٦زيادة تناهز الثلث منذ عام " مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى"في 

وُيتوخى أن يبدأ عمل آافة الوحدات النسقية للقسم الخاص بالصناعة من نظام معلومات التحقق  ١٠-٤

أن يبدأ عمل آافة وحدات قسمه الخاص باألسلحة الكيميائية بحلول ، و٢٠٠٧بحلول نهاية عام 

وقد اتسمت الجهود المبذولة على هذا الصعيد بأهمية حاسمة وبصعوبة بالغة . ٢٠٠٨نهاية عام 

فيما يخص تحسين أعمال المنظمة الرامية إلى توفير أسباب االطمئنان إلى عدم انتشار األنشطة 

ومع إدماج نظام معلومات التحقق في إطار . وجب االتفاقيةذات الصلة ألغراض محظورة بم

سيرورات عمل شعبة التحقق، سُيحسَّن عملها تحسينًا نوعيًا وستـُحدَّد مجاالت تحقيق الوفورات 

 .من خالل هذا النظام عندما يغدو عامًال عمًال آامل النطاق

وبتعيين رئيس . ٢٠٠٨م وُيـتوخى أن ُيحافظ مختبر المنظمة على اعتماده مرة أخرى في عا ١١-٤

 توفـُّر سُيضمن استمرارجديد للمختبر مؤخـَّرًا، إلى جانب سائر العاملين في فرع الدعم التقني، 

 .الدراية والمهارات في المختبر

وبمعزل عن ذلك تواصل المنظمة جهودها لتبيـُّن القدرة المناسبة على تحليل العيِّنات الطبية  ١٢-٤

ة تعزيز قدرتها على إجراء التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام وتدرك األمانة أهمي. الحيوية

أسلحة آيميائية، وتحرص على العمل لوضع نهج يمكن اتـّباعه إلنشاء قدرة مختبرية طبية 

ٍ   مالزمةٍ حيوية، وتمييز المتطلبات اإلمدادية الالزمة، وتناول ما ال مناص منه من أخطار

لكن هذا العمل سيستلزم المساعدة والمشورة من الدول . إلمكانية تطبيق هذا النشاط الجديد

وستطلب األمانة إرشاداتهما فيما يخص مواصلة . األعضاء ومن المجلس االستشاري العلمي

 .٢٠٠٩دراسة هذه المسألة عند إعداد برنامج وميزانية عام 

المزَمع االضطالع ) تائجوبما فيها األهداف وأهم الن(وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ١٣-٤

 . فيما يتعلق ببرنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا للتحقق٢٠٠٨بها في عام 
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   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–التحقق   :٥الجدول 
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

تجهيز وتقييم اإلعالنات المطلوبة 
 .بموجب االتفاقية

من اإلعالنات الواردة خالل السنة في غضون % ٨٥تجهيز وتقييم  •
 . يومًا من استالمها٣٠

أن َيتـَبـَيـََّّن أنه يجوز فعًال تفتيش آافة المواقع التي يتم تحديدها خالل  •
 .السنة باعتبارها جائزة التفتيش

% ٧٠تزويد الدول األعضاء بأداة لتقديم اإلعالنات إلكترونيًا؛ تقديم  •
عالنات المطلوبة بموجب المادة السادسة من االتفاقية في شكل من اإل

إلكتروني، وتنجيز القسم الخاص باألسلحة الكيميائية من نظام 
 .معلومات التحقق

تخطيط ودعم عمليات التفتيش، 
وبما في ذلك توفير الخبرة التقنية 

 .والمعدات

خطيط القيام خالل السنة، في الوقت المناسب وعلى نحو فعال، بالت •
المناوبات التفتيشية المتعلقة باألسلحة /لكافة عمليات التفتيش

الكيميائية وآافة عمليات تفتيش الصناعة ودعم هذه العمليات 
  .والمناوبات

بقاء مختبر المنظمة طيلة السنة معتَمدًا من جانب هيئة االعتماد  •
  .الهولندية

ة الثالث إجراء مختبر المنظمة بنجاح خالل السنة اختباَري الكفاء •
 .والعشرين والرابع والعشرين

 .االستجابة بنجاح خالل السنة لكافة طلبات معدات التفتيش والتدريب •
التكفل بتوفر أساس تقني ممتاز 
لعمليات التفتيش، يتيح إجراءها 

  .وفقًا لالتفاقية

االستجابة خالل السنة لكل طلبات الدول األعضاء للمعلومات  •
ع أن تطلب هذه المعلومات دول أعضاء يتوق(المتعلقة باإلعالنات 

 ).٣٥يناهز عددها الـ
سيبلغ مجموع (إبرام سبعة اتفاقات من اتفاقات المرافق خالل السنة  •

  ).١٢٤اتفاقات المرافق النافذة بحلول نهاية السنة 
  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول

  ١الهدف 
 ٢الهدف 

  

 ٢٠٠٨مانة في عام أهم أنشطة األ
  :تجهيز وحفظ ومراقبة وتقييم اإلعالنات والمعلومات ذات الصلة

 . يومًا من استالمها٣٠من اإلعالنات الواردة خالل السنة في غضون % ٨٥تجهيز وتقييم  •
  ).في ست اللغات الرسمية( وثيقة من الوثائق المتصلة بالتحقق ٩٠٠استالم وتجهيز وتقييم وحفظ زهاء  •
 . وثيقة متصلة بالتحقق إلى الدول األعضاء١٥٠٠ء إحالة زها •
من % ٨٥من اإلعالنات لمستعمليها في غضون ثالثة أيام من استالمها؛ وإدخال بيانات % ٩٥توفير  •

وتصديقها في غضون ثالثة أسابيع من (اإلعالنات في قواعد البيانات في غضون أسبوعين من استالمها 
 ).استالمها
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 ٢٠٠٨مانة في عام أهم أنشطة األ
الخاصة (ت اإلعالنات األولية وتعديالت خطط التدمير العامة أو المفصَّلة إجراء تقييم آافة تعديال •

باألسلحة الكيميائية، أو باألسلحة الكيميائية القديمة، أو باألسلحة الكيميائية المخلـَّفة، أو بمرافق إنتاج 
 .في غضون أسبوع من استالمها) األسلحة الكيميائية
  :إعداد خطط التفتيش

يش السنوية وخططه ربع السنوية في الوقت المناسب، وتحيينها عند االقتضاء، وتنفيذها إعداد خطة التفت •
 .بصورة آاملة

القيام وفقًا إلجراءات المراقبة المحدَّدة والقابلة للتدقيق بانتقاء مواقع من بين مواقع معامل المواد الكيميائية  •
  .ة األخرى من أجل تفتيشها ومواقع مرافق إنتاج المواد الكيميائي٣المدرجة في الجدول 
  :توفير الدعم ألنشطة التحقق

المناوبات التفتيشية /القيام خالل السنة في الوقت المناسب وعلى نحو فعال بالتخطيط لكافة عمليات التفتيش •
 .وآافة عمليات التفتيش المتصلة بالصناعة وتقديم الدعم لهذه العمليات والمناوبات

لتفتيش ومعدات المختبر؛ والنجاح خالل السنة بتلبية آافة طلبات معدات مواصلة صيانة وتحسين معدات ا •
 .التفتيش ومعدات التدريب

من اإلعالنات المطلوبة بموجب % ٧٠تزويد الدول األعضاء بأداة لتقديم اإلعالنات إلكترونيًا؛ وتقديم  •
 . نظام معلومات التحققالمادة الرابعة في شكل إلكتروني وتنجيز القسم الخاص باألسلحة الكيميائية من

  .دراسة وإعداد متطلبات إنشاء قدرة على تحليل العيِّنات الطبية الحيوية •
  :إعداد المعلومات لهيئتي توجيه المنظمة والدول األعضاء

، ٢٠٠٧المحيانية والدقة في توفير الوثائق الهامة، وبما فيها التقرير الخاص بتنفيذ أنشطة التحقق لعام  •
ديم اإلعالنات، وعن التقدم الُمحَرز على صعيد تدمير أو تحويل مرافق إنتاج األسلحة والتقارير عن تق

الكيميائية، وعن التقدم المحَرز في ترشيد االستعانة بموارد نظام التحقق من مرافق تدمير األسلحة 
 على التفتيش المستعجل الُمجرى بناء" [التفتيش بالتحدي"الكيميائية، وعن التأهب إلجراء عمليات 

 ].تشكيك
تقديم عرض عن المستجدات فيما يتعلق بأنشطة التحقق خالل المشاورات غير الرسمية التي تسبق آًال  •

 .من أربع دورات المجلس المقـَرَّر عقدها
  . بند من بنود المعلومات المتصلة باإلعالنات على الدول األعضاء١٥٠ ٠٠٠تعميم زهاء  •

  :ضمن أمانة المنظمةتوفير الدعم التقني للدول األعضاء و
 يوم من ٦٠٠بما يعادل زهاء (دعم أنشطة شعبة التعاون الدولي والمساعدة وشعبة العالقات الخارجية  •

  .، وبما فيها ما يتصل بتنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها الوطنية)أيام عمل الموظف الواحد
  أوروًا٧ ٩٧٧ ٥٩٠ : ٢٠٠٨ُمقـَدَّر آلفة أنشطة البرنامج في عام 

وتقدَّم تقديرات مالية مفصَّلة في . وتتولى شعبة التحقق توجيه األنشطة المتصلة بهذا البرنامج ١٤-٤

 .٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة ن بيان ميزانية هذه الشعبة الوارد في الجزء الثالث م
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 عمليات التفتيش  :٢البرنامج 

 تفتيش للتحقق مما تقوم به الدول يهيئ برنامج عمليات التفتيش في المقام األول إلجراء عمليات ١٥-٤

وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من (األعضاء في مجال تدمير األسلحة الكيميائية وتخزينها 

 ).المادة السادسة منها(، ومن عدم انتشار األسلحة الكيميائية امتثاًال لالتفاقية )االتفاقية

من تدمير األسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ويظل إجراء عمليات التفتيش وفقًا لالتفاقية، للتحقق  ١٦-٤

ومن عدم انتشار األنشطة المحظورة في سائر المواقع المعلـَن عنها، يمثل النشاط الذي يحظى 

 .لدى المنظمة بالدرجة العليا من األولوية فيما يتعلق بأنشطة برنامج عمليات التفتيش

فتيش تتمثل في استدامة تأهب األمانة وثمة أولوية هامة أخرى فيما يخص برنامج عمليات الت ١٧-٤

التفتيش المستعجل المجرى بناًء " [التفتيش بالتحدي"إلجراء عمليات التفتيش المعتاد وعمليات 

وعمليات التحقيق في حاالت االدعاء باستخدام أسلحة آيميائية، وفي توفير ] على تشكيك

تخدامها، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من المساعدة حيال استخدام األسلحة الكيميائية أو التهديد باس

ويجري تنفيذ برنامج تدريب العاملين في هيئة شعبة التفتيش على نحو متوافق مع . االتفاقية

إجراءات العمل، ومع أنظمة الصحة والسالمة، ومع العبر المستخلصة من تمارين عديدة أجرتها 

 ".م المساعدة المشترك على تقدي٢٠٠٥تمرين عام "األمانة وبما فيها 

وإن عمليات التفتيش التي تجريها المنظمة في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية تنفـَّذ وفق خطط  ١٨-٤

وُيتوقع أن يزداد في . تدمير تقوم بإعدادها وتطبيقها الدوُل األطراف الحائزة لألسلحة الكيميائية

مير األسلحة الكيميائية  مجموُع أيام المفتشين المقضية في عمليات تفتيش مواقع تد٢٠٠٨عام 

 إلى ١٨ ٧٣٣من  (١ ٠٧٤بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية زيادة مقدارها 

وُيعزى ذلك رئيسيًا إلى أنه ُيزمع إعمال . ٢٠٠٧بالقياس إلى عام % ٦ونسبتها ) ١٩ ٨٠٧

ي ذلك إلى وسُيفض. مرفقين جديدين من مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في االتحاد الروسي

؛ وتكاليف الخدمات التعاقدية )األبدال وتكاليف النقل(زيادة في التكاليف المتصلة باألسفار 

، والنفقات التشغيلية العامة المتفرقة، )المفتشين المستعان بهم في إطار عقود الخدمات الخاصة(

 .وتكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية

 التفتيش التي تجريها األمانة بموجب المادة السادسة من االتفاقية وُيـتوقع أن يبقى عدد عمليات ١٩-٤

وستواصل األمانة، بمثابة تحسين إضافي لعمليات . ٢٠٠٧ آما آان في عام ٢٠٠٨في عام 

التفتيش هذه، إجراء أخذ العيِّنات وتحليلها في عين المكان خالل عمليات تفتيش المواقع المعلـَن 

 . الكيميائية٢الجدول عنها من مواقع معامل مواد 
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وسيواَصل في إطار عمليات التفتيش الُمجراة بموجب المادة السادسة من االتفاقية خالل عام  ٢٠-٤

وُيبيَّن في الجدول التالي توزع .  الترآيز على مرافق إنتاج المواد الكيميائية األخرى٢٠٠٨

 .عمليات التفتيش الُمجراة بموجب المادة السادسة من االتفاقية

  ٢٠٠٨عمليات تفتيش مرافق الصناعة المزَمع إجراؤها في عام   :٦ الجدول
عمليات  نوع المرافق

التفتيش التي 
ُاجريت في عام 

٢٠٠٣ 

عمليات 
التفتيش التي 

ُاجريت في عام 
٢٠٠٤ 

عمليات التفتيش 
 التي ُاجريت في

 ٢٠٠٥عام 

عمليات التفتيش 
 التي ُاجريت في

 ٢٠٠٦عام 

  عمليات 
 زَمعالتفتيش الم
  ها في إجراؤ
 ٢٠٠٧عام 

  عمليات 
 زَمعالتفتيش الم

  إجراؤها في
  ٢٠٠٨عام 

مرافق المواد الكيميائية 
 11 11 16 16 16 16 ١المدرجة في الجدول 

مرافق المواد الكيميائية 
 42 42 46 42 42 35 ٢المدرجة في الجدول 

مرافق المواد الكيميائية 
 29 29 28 24 22 15 ٣المدرجة في الجدول 

إنتاج المواد مرافق 
 118 118 90 80 70 66 الكيميائية األخرى

مجموع عمليات 
 200 200 180 162 150 132 التفتيش

 من تقديرات الموارد ٢٠٠٨منه برنامج وميزانية عام وترد في الجدول التالي تفاصيل ما يتض ٢١-٤

وع المرافق ب المادة السادسة من االتفاقية بحسب نالمخصَّصة لعمليات التفتيش الُمجراة بموج

 .المعنية

ُمقـَدَّر تكاليف عمليات التفتيش الُمجراة بموجب المادة السادسة من   :٧الجدول 
  االتفاقية بحسب نوع المرافق المعنية

في مرافق إنتاج  المجموع
المواد الكيميائية 

 األخرى

في مرافق مواد 
 ٣الجدول 
 الكيميائية

في مرافق مواد 
 ٢الجدول 
 الكيميائية

واد في مرافق م
 ١الجدول 
 الكيميائية

 عمليات التفتيش

 :نوالمفتش
 عمليات التفتيش 11 42 29 118 200

 أيام المفتشين 194 838 483 140 1 655 2
         
 )باألوروات(التكاليف المتغيرة         

  األبدال/تكاليف األسفار 890 116 354 442 530 311 063 724 837 594 1
 تكاليف شحن المعدات 861 3 558 133 611 4 662 24 692 166
 تكاليف خدمات الترجمة الشفوية 233 13 412 104 189 88 574 152 408 358

 تكاليف سائر التسهيالت  300 3 600 12 700 8 400 35 000 60
 )باألوروات(المجموع  284 137 924 692 030 413 699 936 937 179 2
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 عدد أيام المفتشين لكل عملية تفتيش من العمليات الُمجراة بموجب وقد بيَّن التحليل أن متوسط ٢٢-٤

المادة السادسة من االتفاقية، ومتوسط عدد المفتشين لكل من هذه العمليات، قد تناقص في 

وُيعزى ذلك إلى ما اتخذته األمانة من مبادرات لترشيد االستعانة بالموارد . السنوات األخيرة

فقد زيد عدد عمليات التفتيش المتعاقبة، وقـُلصت .  عمليات التفتيشالمخصَّصة لهذه األنواع من

وُيتوقـَّع أن ُيستَمر خالل عام . أحجام أفرقة التفتيش فيما يخص عددًا متزايدًا من عمليات التفتيش

 على بذل هذه الجهود وغيرها لترشيد االستعانة بالموارد المخصَّصة لعمليات تفتيش ٢٠٠٨

 في تكاليف األسفار المتصلة َ ض الوفورات المتأتية عن ترشيدها الزيادةالصناعة، وأن تعوِّ

 .بعمليات التفتيش المجراة بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية

المزَمع ) وبما في ذلك األهداف وأهم النتائج(وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٢٣-٤

تعلق ببرنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا لعمليات  فيما ي٢٠٠٨االضطالع بها في عام 

 .التفتيش

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–عمليات التفتيش   :٨الجدول 
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

إجراء عمليات تفتيش للتحقق من تدمير 
مخزونات األسلحة الكيميائية وتخزينها 

بموجب المادتين (رافق إنتاجها وحال م
 ).الرابعة والخامسة من االتفاقية

التحقق من آافة أنشطة تدمير عوامل الحرب الكيميائية  •
وذلك بإجراء عمليات تفتيش في )  طن٧ ٨٠٠(خالل السنة 

  .أربع من الدول األطراف الحائزة
التحقق خالل السنة من التقيد بمقتضيات االتفاقية ذات  •

جراء عمليات تفتيش في آل من خمسة من الصلة وذلك بإ
مرافق إنتاج المواد الكيميائية لّما يزل يتعيَّن تدميرها أو 

 .تحويلها، وفي مرفقين منها تم تحويلهما
التحقق خالل السنة من تخزين عوامل الحرب الكيميائية  •

وذلك بإجراء عمليات تفتيش في آل من مرافق تخزين 
 .١٧بالغ عددها األسلحة الكيميائية الباقية ال

إجراء عمليات تفتيش للتيقن من عدم 
آما تقضي به (انتشار األسلحة الكيميائية 
 ).المادة السادسة من االتفاقية

 عملية تفتيش في مواقع متصلة بمواد الجدول ٢٠٠إجراء  •
 ٢، ومواقع متصلة بمواد الجدول )١١( الكيميائية ١

 الكيميائية ٣ل ، ومواقع متصلة بمواد الجدو)٤٢(الكيميائية 
، ومواقع مرافق إلنتاج المواد الكيميائية األخرى )٢٩(
)١١٨.( 

إجراء أخذ العيِّنات وتحليلها في عين المكان في عشرة  •
 . الكيميائية٢مواقع منتقاة من مواقع إنتاج مواد الجدول 



C-12/DEC.4 
Annex 

page 48 
 

  ام العرض الع–الجزء الثاني 

 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة
" تفتيش بالتحدي"القدرة على إجراء 

] تفتيش مستعجل ُمجرى بناء على تشكيك[
ق في حالة ادعاء باستعمال أسلحة تحقي"أو 

 .وفقًا لالتفاقية، والتأهب لذلك" آيميائية

 .استدامة التأهب الالزم وفقًا لإلجراءات واآلجال الُمحدَّدة •
 

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

  

 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :ير األسلحة ومرافق تخزينها وإنتاجهاتفتيش أنشطة تدم •
مهمة تفتيشية في شتى مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في الواليات المتحدة / مناوبة١٥٢إجراء  •

، والدول األطراف الحائزة )١٣(، والهند )٥٣(، واالتحاد الروسي )مناوبة/ مهمة٨١(األمريكية 
 ).٥( األخرى

 مهمة تفتيشية في شتى مرافق ٢٤ إنتاج األسلحة الكيميائية؛ و مهمة تفتيشية في شتى مرافق١١إجراء  •
 مهمة تفتيشية في شتى مواقع األسلحة الكيميائية القديمة ومواقع األسلحة ١٣تخزين األسلحة الكيميائية؛ و

 .الكيميائية الُمخلـَّفة
ات من األسلحة للتحقق الموقعي من تدمير المخزون يومًا من أيام المفتشين ١٨ ٣٨٠توفير ما مجموعه  •

 . يومًا من أيام المفتشين من أجل سائر عمليات التفتيش المتصلة باألسلحة الكيميائية١ ٤٥٦الكيميائية و
فاصيل إضافية بشأن أنشطة التفتيش المتعلقة  ت٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة ل ١ترد في الذيل  •

 .باألسلحة الكيميائية
  :اقع للتيقن من عدم انتشار األسلحة الكيميائيةتفتيش مواقع الصناعة وغيرها من المو

، ومواقع متصلة بمواد )١١( الكيميائية ١ عملية تفتيش لمواقع ذات صلة بمواد الجدول ٢٠٠إجراء  •
، ومرافق متصلة بالمواد )٢٩( الكيميائية ٣، ومواقع متصلة بمواد الجدول )٤٢( الكيميائية ٢الجدول 

 ).١١٨(الكيميائية األخرى 
أخذ العيِّنات وتحليلها في عين المكان في ثمانية مواقع إلى عشرة مواقع منتقاة من بين مواقع إجراء  •

 .٢المواد الكيميائية الُمدرجة في الجدول 
توفير التدريب بغية تكوين واستدامة القدرة والتأهب الالزمين لدعم آل من أهداف برنامج المنظمة فيما يخص 

  :عمليات التفتيش
 . يوم من أيام المفتشين٥٠٠٠يعادل توفير تدريب  •

  : توفير الدعم التقني للدول األعضاء وضمن أمانة المنظمة
ما يعادل زهاء (دعم أنشطة شعبة التحقق وشعبة التعاون الدولي والمساعدة وشعبة العالقات الخارجية  •

 ).  يوم من أيام عمل الموظف الواحد٣٠٠٠
  ٢٠٠٨ل عام المبادرات اإلنفاقية المراد تنفيذها خال

  ) مليون أورو٠٫١٨٠(زيادة االعتمادات المخصَّصة لسّد التكاليف المتصلة بتفتيش تدمير األسلحة الكيميائية 
  ) مليون أورو٠٫٣٦٠(تدريب المفتشين الجدد 

 أوروًا٢٩ ٦٩٣ ٣٩٦ : ٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 
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وتقدَّم تقديرات مالية . األمانة المتصلة بهذا البرنامجوتتولى شعبة هيئة التفتيش توجيه أنشطة  ٢٤-٤

 .٢٠٠٨برنامج وميزانية عام مفصَّلة في بيان ميزانية هذه الشعبة الوارد في الجزء الثالث من 

 التعاون الدولي والمساعدة  :٣البرنامج 

نها إلى إن برنامج التعاون الدولي والمساعدة يهيئ في المقام األول إلجراء األنشطة المرمي م ٢٥-٤

النهوض بتسخير الكيمياء لألغراض السلمية وإلى تيسير قيام الدول األعضاء بتنفيذ التزاماتها 

الوطنية بموجب االتفاقية وإلى مساعدة الدول األعضاء على تنمية القدرة على مواجهة آل 

 .األوضاع التي قد تنجم عن استعمال األسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها

 ستواصل المنظمة تنفيذ عدد من البرامج واألنشطة عمًال على تحقيق أهدافها ٢٠٠٨عام وخالل  ٢٦-٤

المتصلة بالمساعدة والحماية، وبالتنمية االقتصادية والتكنولوجية، وبتنفيذ االتفاقية على الصعيد 

 .الوطني

ة وفي مجال المساعدة والحماية ستواصل األمانة إعداد وتهذيب الوحدات التدريبية الخاص ٢٧-٤

بأشكال التحرك االستجابي المستعجل في شتى اللغات الرسمية للمنظمة، آما ستواصل أعمال 

 المشترك على تقديم المساعدة بغية ٢٠٠٥المتابعة فيما يتعلق بالعبر المستخلصة من تمرين عام 

 .تحسين قدرتها على تنسيق التحرك االستجابي الدولي

 لتشجيع الدول األعضاء على تقديم إفادات عن  الجهود المبذولة٢٠٠٨آما ستستمر في عام  ٢٨-٤

وسُيجرى أيضًا خالل السنة عدد من . برامجها الوطنية الخاصة بالحماية، ولتحليل هذه اإلفادات

حلقات العمل وغيرها من التمارين والدورات التدريبية والزيارات التقييمية بغية مساعدة الدول 

 .األعضاء على إقامة نـُظم للحماية

ال برامج التعاون الدولي يستمر تزايد الطلبات التي تقدمها الدول األعضاء للحصول وفي مج ٢٩-٤

 . على الدعم في إطار شتى البرامج المعنية

وستظل أنشطة دعم التنمية االقتصادية والتكنولوجية من خالل التعاون الدولي تمثل أنشطة هامة  ٣٠-٤

 تنفيذ عدد من البرامج التي توفر ٢٠٠٨وسُيواَصل خالل عام . من أنشطة المنظمة خالل السنة

األمانة من خاللها دعمًا مباشرًا ودعمًا غير مباشر لتنمية المهارات وتبادل المعارف العلمية ذات 

آما سيـُقدَّم الدعم خالل السنة في إطار هذه البرامج لمشاريع البحوث، ودورات التدريب . الصلة

 .في الدول األعضاءالداخلي، ومساعدة المختبرات، وتبادل المعدات 
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وستظل مواصلة دعم تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها الوطنية الُمبيَّنة في المادة السابعة من  ٣١-٤

وفي هذا الشأن . ٢٠٠٨االتفاقية تنفيذًا آامًال وفعاًال تمثـِّل أولوية من أولويات المنظمة في عام 

ائل محدَّدة على صعيد تنفيذ  أنشطة تـُجرى لتقديم الدعم فيما يتعلق بمس٢٠٠٨سيشهد عام 

االتفاقية، مثل التدريب، وسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإعداد اإلعالنات، وتمييز 

األنشطة الخاضعة لإلعالن بموجب المادة السادسة من االتفاقية، وجمع ومراقبة البيانات المتعلقة 

 .خالل عمليات التفتيشبالصادرات والواردات، وتدريب األفرقة التي تضطلع بالمرافقة 

وسيستمر ترآيز أنشطة األمانة على المساعدة التقنية لفرادى الدول األعضاء، وتدريب العاملين  ٣٢-٤

وستـُجرى بالتعاون مع الهيئات الوطنية، ومع . في الهيئات الوطنية، وتيسير تعاون هذه الهيئات

حلقات عمل دون إقليمية الصناعة والرابطات المهنية ذواتـَي الصلة، حلقات عمل إقليمية و

 .ودورات تدريبية وتمارين متخصِّصة

 تترآـَّز على التكفل ٢٠٠٨وستظل جهود األمانة في مجال التعاون الدولي والمساعدة خالل عام  ٣٣-٤

وستعمل األمانة بنشاط . بالتوفيق المناسب بين أنشطتها وبين التمويل بتبرعات الدول األعضاء

 لتسخيرها لشتى أنشطتها في مجال التعاون الدولي ٢٠٠٨في عام على تدبر األموال المتوفـِّرة 

والمساعدة بغية التكفل باالستعانة على أمثل وجه بالمخصَّصات في إطار الميزانية العادية 

 .وبالتبرعات دون اإلضرار بتنفيذ البرامج الهامة

المزَمع االضطالع ) النتائجوبما فيها األهداف وأهم (وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٣٤-٤

 فيما يتعلق بنشاط برنامج المنظمة الُمجرى دعمًا للتعاون الدولي ٢٠٠٨بها خالل عام 

 .والمساعدة

 عرض وجيز ألهداف البرنامج –التعاون الدولي والمساعدة   :٩الجدول 
  وأنشطته
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

 والحماية من األسلحة المساعدة
الكيميائية واستعمالها أو التهديد 

 .باستعمالها

الرد على آافة ما يرد من الدول األعضاء خالل السنة من  •
أو المساعدة من أجل تعزيز القدرة /طلبات المعلومات و
 .الوطنية على الحماية

استدامة حالة التأهب لتقديم المساعدة ألي دولة من الدول  •
 . ساعة طيلة السنة٢٤ون األعضاء في غض

تنجيز اتفاقات ثنائية بشأن المساعدة مع دولة عضو واحدة أو  •
مع دولتين عضوين، أو تلقي تعهد منها أو منهما بتقديم 

 .المساعدة
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 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة
تلقي المزيد من المساهمات في صندوق تبرعات المساعدة  •  

  ).تبرع واحد أو تبرعين(
مساندة الدول األعضاء في تنفيذ 

 .االتفاقية
العمل خالل السنة على نحو نشط من أجل التواصل بين  •

المنظمة والدول األعضاء التي لمَّا يزل يجب عليها تعيين أو 
 ).من مجموع الدول األعضاء% ٥(إنشاء هيئاتها الوطنية 

العمل خالل السنة على نحو نشط من أجل التواصل بين  •
 المنظمة والدول األعضاء التي ليس لديها تشريعات شاملة

 ).من مجموع الدول األعضاء% ٥٩(لتنفيذ االتفاقية 
العمل خالل السنة على نحو نشط من أجل التواصل بين  •

المنظمة والدول األعضاء التي لمَّا يزل يجب عليها أن تعلـِم 
المنظمة بالتدابير التشريعية واإلدارية التي اتخذتها لتنفيذ 

 ).من مجموع الدول األعضاء% ٣٦(االتفاقية 
ين المهارات والقدرات على تسخير تكو

 .الكيمياء لألغراض السلمية
دورات ( حدثًا ٢١سيتم خالل السنة تيسير تنظيم ما ال يقل عن  •

لتعزيز التعاون الدولي ) تدريب وحلقات عمل وحلقات تدارس
  .ألنشطة السلمية في مجال الكيمياءفي ا

 شخصًا في دورات التدريب ٨٠ُيـتوخى أن يشارك أآثر من  •
أو تدعمها /لرامية إلى تنمية المهارات التي تجريها المنظمة وا

 .مشارآة مباشرة وأن ينتفعوا منها خالل السنة
 مشروع بحث ذات صلة ٢٠سُيدعم خالل السنة ما يزيد على  •

 .وسبع دورات تدريب داخلي وخمسة مختبرات
  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول

  ٣ الهدف
  ٤الهدف 
 ٦الهدف 

  

 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
القدرة على تنسيق المساعدة وعلى إيصال وسائلها إلى الدول األعضاء في حالة تعرضها الستعمال األسلحة 

  :الكيميائية أو للتهديد باستعمالها
بر المستخلصة خالل مواصلة تحسين وتحيين إجراءات العمل القياسية وإرشادات العمل باالستناد إلى الع •

 .شتى التمارين الميدانية وحلقات العمل
تنظيم حلقة عمل معنية بالمتابعة، بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، بغية التوصل إلى وضع نهج  •

 .مشترك فيما يتعلق بإيصال وسائل المساعدة
اإلنسانية خالل زيادة التعاون مع منظمات دولية أخرى مثل مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة  •

 .اإليضاحية الختبار إيصال وسائل المساعدة وتقييم تنسيقه/التمارين الميدانية
 .TRIPLEX من تمارين ٢٠٠٨المشارآة في تمرين عام  •
تنظيم دورتين إلى أربع دورات لتدريب فريق تنسيق وتقييم المساعدة بغية استدامة تأهب المنظمة لتلبية  •

 .ن الدول األطرافطلبات المساعدة التي تردها م
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 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
إجراء ثالٍث إلى سٍت من الزيارات التفقدية المتصلة بالمعدات التي تمنحها الدول األطراف بموجب المادة  •

 .العاشرة من االتفاقية، ومواصلة التفاوض إلبرام اتفاق أو اثنين من االتفاقات الثنائية
 التحرك ردًا على استعمال األسلحة الكيميائية توفير المعلومات والتدريب للدول األعضاء تحسينًا لقدرتها على

  :أو التهديد باستعمالها ضدها
مواصلة تطوير وتهذيب الوحدات النسقية التدريبية الخاصة بالتحرك االستجابي المستعجل في حالة  •

 استخدام األسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، في باقي اللغات الرسمية للمنظمة، على أن ُيستهدف
 . ٢٠١٠إنجاز ذلك في عام 

مواصلة تحليل ودراسة اإلفادات بشأن البرامج الوطنية الخاصة بالحماية التي تـُقدَّم إلى األمانة على أساس  •
 .٢٠٠٤ المؤتمر خالل دورته التاسعة في عام اعتمدهااالستعانة باالستمارة ذات الصلة التي 

ن إجراؤها بالنظر إلى ما يرد من الدول األطراف من طلبات القيام بزيارتين إلى أربع زيارات تقييمية يتعيَّ •
توفير المشورة المتخصِّصة بشأن تحسين القدرة الوطنية على التحّرك االستجابي وتحديد االحتياجات إلى 

 .الحماية
 دورة من الدورات الوطنية للتدريب على التحرك االستجابي المستعجل ي عشرةتاثنعقد عشر دورات إلى  •

 .لقائمين بالتحرك االستجابي األول وذلك بناًء على طلبات الدول األطرافخاصة با
 ١١ دورات إلى ٩قيام األمانة على أساس العروض التي تقدمها الدول األطراف بالمشارآة في تنظيم  •

 .دورة من دورات التدريب الدولية المعنية بالمساعدة والحماية
 .بية والمعلومات المراد بها تنمية القدرة على الحمايةغير ذلك من البرامج ومجموعات المواد التدري •

توفير برامج خاصة بالتعاون الدولي رامية إلى تنمية المهارات والقدرات بصورة مباشرة في المجاالت ذات 
  :الصلة بتسخير الكيمياء لألغراض السلمية

يع، ُيرمى منها إلى تكوين  شخصًا لمدة عشرة أساب٢٤توفير دورة من دورات برنامج التدريب المشترك لـ •
القدرات المتعلقة بما يتصل بالصناعة من عناصر االتفاقية، وبما في ذلك صنع المواد الكيميائية والسالمة 

  .في هذا الميدان
تنظيم ثالث دورات لتنمية المهارات في مجال التحليل يشارك في آل منها عشرون شخصًا، ُيرمى منها  •

 .متصلة بتحليل المواد الكيميائيةإلى تيسير تنمية المهارات ال
تدريب أآثر تقّدمًا من (تنظيم دورتين من دورات التدريب الرامية إلى تحسين مهارات المختبرات  •

يشارك في آل منها أربعة أشخاص ) التدريب الموفـَّر في إطار دورات تنمية المهارات في مجال التحليل
 .خالل السنة

التدريب الداخلي لعدد من المتدّربين ال يقل عن سبعة بغية تيسير تبادل تقديم الدعم في إطار برنامج دعم  •
 .المعلومات العلمية والتقنية وتنمية المهارات في المجاالت ذات الصلة بتسخير الكيمياء لألغراض السلمية

 .تيسير تعزيز القدرات التقنية للمختبرات في خمس دول أعضاء •
  :لعلمية والتقنية وتسخير الكيمياء لألغراض السلميةتوفير برامج لدعم تبادل المعلومات ا

سُيدعم في إطاره ما ال يقل (تنفيذ برنامج دعم المؤتمرات بغية تسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية  •
  ). حدثًا١٥عن 

 مشروعًا في مجاالت متصلة ٢٠تقديم الدعم في إطار برنامج دعم مشاريع البحوث لما ال يقل عن  •
 .كيمياء وتسخيرها لألغراض غير المحظورة بموجب االتفاقيةبتطوير ال

 .تقديم الدعم في إطار برنامج تبادل المعدات لمؤسستين من مؤسسات الدول األعضاء •
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 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
حلقة عمل تقنية مشترآة واحدة على /القيام خالل السنة، بالتعاون مع منظمات أخرى، بتنظيم حلقة تدارس •

 .فاقيةاألقل معنية بمواضيع ذات صلة باالت
  :توفير الدعم الضطالع الدول األعضاء بمسؤولياتها الوطنية

تقديم المساعدة التقنية الثنائية على تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني لهيئات وطنية ال يقل عددها  •
 .٢٠عن 

إقليمية تنظيم الملتقى السنوي للهيئات الوطنية واجتماعين إقليميين لهذه الهيئات وأربعة اجتماعات دون  •
 .لها

 .عقد حلقتـَي عمل دون إقليميتين أو إقليميتين معنيتين بإعداد نصوص قوانين تنفيذ االتفاقية •
 .تنظيم أربع حلقات عمل دون إقليمية أو إقليمية خاصة بمسؤولي الجمارك •
 .عقد حلقتـَي تدارس إقليميتين معنيتين بمسائل الصناعة الكيميائية •
 .ل األطراف المعنية بتنظيم ست دورات تدريب متخصِّصة للهيئات الوطنيةالقيام بصورة مشترآة مع الدو •
إجراء ثالث حلقات عمل مختصة تشارك فيها الهيئات الوطنية والبرلمانيون بشأن إقرار التشريعات  •

 .الخاصة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني، المطلوبة بمقتضى المادة السابعة من االتفاقية
لسمات القطرية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني وتحيين البيانات المدرجة استدامة نظام ا •

 .فيه، لكي يظل نظام معلومات تدبرية مالئمًا
 .الشروع في تنفيذ برنامج لتلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا •

 ٢٠٠٨ تنفيذها خالل عام  مواصلةالمبادرات اإلنفاقية المراد
 ) مليون أورو٠٫١٤٠(تقني لتنفيذ الدول األعضاء التزاماتها الوطنية توفير الدعم ال

 من األوروات٥ ٣٩٩ ٠٠١ :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 

وتقدَّم . وتتولى شعبة التعاون الدولي والمساعدة توجيه أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ٣٥-٤

برنامج وثيقة من ية هذه الشعبة الوارد في الجزء الثالث تقديرات مالية مفصَّلة في بيان ميزان

 .٢٠٠٨وميزانية عام 

 دعم هيئتي توجيه المنظمة  :٤البرنامج 

ييسر برنامج دعم هيئتي توجيه المنظمة عقد االجتماعات والجلسات والمشاورات األوسع نطاقًا  ٣٦-٤

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

 .إعدادها والترجمة الشفوية خالل االجتماعات والجلسات

  التقنيوإن برنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا لهيئتي توجيهها يتحدد باالحتياجات إلى الدعم ٣٧-٤

وباإلضافة إلى ذلك توفر األمانة للمنظمة جمعاء بحسب الحالة وبحسب . العام والدعم الرسمي

متوفرة دعمًا في مجال اللغات وفي مجال طبع الوثائق واستنساخها وفي مجال الموارد ال

 .الخدمات الُمقـدَّمة في قاعات االجتماع
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وسيمثل هذا .  مؤتمر االستعراض الثاني٢٠٠٨وتقضي االتفاقية بأن تعقد المنظمة في عام  ٣٨-٤

إنه سُيعقد في . المؤتمر أولوية آبرى فيما يخص المنظمة وفيما يخص أمانة هيئتي توجيهها

 ٠٫٧١٥مرآز مؤتمرات المحفل العالمي على مدى أسبوعين، وُيقدَّر أن تبلغ تكاليفه زهاء 

 .مليون أورو

 على تيسير عقد ٢٠٠٨باإلضافة إلى مؤتمر االستعراض الثاني ستستمر األمانة خالل عام و ٣٩-٤

ة للمؤتمر وثالث اجتماعات هيئتي توجيه المنظمة وأجهزتها الفرعية على نحو فعال، ومنها دور

دورات للمجلس واجتماعان له ودورة للمجلس االستشاري العلمي ودورة للجنة المعنية بتسوية 

 ").لجنة السرية("المنازعات المتصلة بالسرية 

 أيضًا على تقديم اإلرشاد الداخلي بشأن التعامل مع هيئتي ٢٠٠٨وستستمر األمانة في عام  ٤٠-٤

ويتسم هذا .  في مجال اللغات وفي مجال تجهيز الوثائقتوجيه المنظمة، وبما في ذلك الدعم

 .الدعم بأهمية حاسمة في توزيع الوثائق في اآلجال المحدَّدة ووفقًا للمعايير المعمول بها

المزَمع االضطالع ) وبما فيها األهداف وأهم النتائج(وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٤١-٤

 .لق ببرنامج النشاط الُمجرى دعمًا لهيئتي توجيه المنظمة فيما يتع٢٠٠٨بها خالل عام 

 عرض وجيز ألهداف البرنامج –دعم هيئتي توجيه المنظمة   :١٠الجدول 
  وأنشطته

 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها خالل عام  أهداف برنامج المنظمة
تيسير عقد اجتماعات هيئتي توجيه المنظمة 

 .على نحو فعال
مات من الطراز الممتاز في مجال مواصلة توفير خد •

الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وتحرير الوثائق، 
 .وذلك ضمن األمانة وللدول األعضاء

 .من الجلسات في مواعيدها الُمقـرَّرة% ٩٥بدء أعمال  •
عدم حدوث أي تقصير ذي شأن في تدابير دعم اجتماعات  •

 .ودورات هيئتي توجيه المنظمة
ُ  آوُن الخدمات الم • قدَّمة ُمرضية، وبما في ذلك مالءمة

أماآن االجتماعات للمندوبين ووفاؤها بالغرض، وتوزيُع 
الوثائق الجيدة النوعية ذات الصلة في الوقت المناسب، 
واستمراُر اتـّسام خدمات اللغات وخدمات دعم المؤتمرات 

 .بالفعالية
بين مالحظات إيجابية بشأن أعمال استدامة إبداء المندو • .التعاون بين الممثلين لدى المنظمة

 .االجتماعات والدورات
المحيانية والدقة في توفير وتعميم المعلومات دعمًا  •

 .الجتماعات الدول األعضاء، وتسجيل قراراتها
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 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها خالل عام  أهداف برنامج المنظمة
فعالية خدمات الطبع واالستنساخ الموفـَّرة 

  .دعمًا ألنشطة المنظمة
استدامة محدودية متوسط مدة توقف آالت االستنساخ  •

وجودة في شتى وحدات األمانة عن العمل ألسباب الم
 ).أربع ساعات لكل حادث(طارئة 

حظّو الخدمات المعنية بدرجة آبيرة من الرضا لدى  •
  .المنتفعين بها
  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول

 ٧الهدف 
  

 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 ودورة عادية ثالث دورات للمجلس واجتماعين لهي االضطالع بأعمال السكرتاريا لتقديم الدعم المتمثل ف

واحدة للمؤتمر، وتقديم الدعم في مجال اللغات لدورة واحدة لكل من المجلس االستشاري العلمي وللجنة السرية، 
  ):٢٠٠٨المقـَرَّر عقده في عام (ولمؤتمر االستعراض الثاني 

 .أعمال االجتماعات والدورات التي تعقدها هيئتا توجيه المنظمةتسهيل ومساندة إعداد جداول  •
التنسيق واإلعداد فيما يتعلق بأماآن عقد آافة جلسات هيئتي توجيه المنظمة وأجهزتها الفرعية سواء أآانت  •

 .محدَّدة المواعيد مسبقًا أم لم تكن، والتكفل بكون آافة المعدات والخدمات ذات الصلة وافية بالغرض
 آافة الوثائق ذات الصلة باألهداف الرئيسية للمنظمة في اآلجال النظامية، والتكفل في الوقت ذاته توزيع •

بمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئتي توجيه المنظمة، وذلك بتتبع التقدم في إعداد الوثائق 
 .زيعهاالمطلوبة من سائر وحدات المنظمة، وتحرير هذه الوثائق وترجمتها، ثم تو

 .دعم الجلسات الرسمية بتوفير خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لها •
 .إرشاد المندوبين فيما يتعلق باإلجراءات الرسمية الخاصة بالجلسات •

  :توفير المشورة والخدمات لشتى وحدات األمانة فيما يتعلق بالتعامل مع الدول األعضاء
حريرية والترجمة الشفوية في سيرورة إعداد الوثائق لهيئتي توجيه توفير خدمات التحرير والترجمة الت •

 .المنظمة
 .ترجمة سائر الوثائق ذات الصلة لشتى وحدات األمانة •

  :سريعة وفعالة في مجال طبع واستنساخ الوثائق لألمانة وضمن المنظمة تقديم خدمات
واألبيض وباأللوان، بالقطع القياسي توفير مجموعة متنوعة آاملة من خدمات الطبع واالستنساخ باألسود  •

  .للوثائق
إتاحة عدد آاٍف من آالت االستنساخ باألسود واألبيض في أماآن مالئمة في آافة أنحاء محالِّ المنظمة  •

 .وصيانة هذه اآلالت، وذلك بصورة دائمة
 أوروًا٥ ٢٤٠ ٤٢٦ :٢٠٠٨ُمقـَدَّر آلفة أنشطة البرنامج في عام 

وتقدَّم . وجيه المنظمة توجيه أنشطة أمانة المنظمة المتصلة بهذا البرنامجوتتولى أمانة هيئتي ت ٤٢-٤

يزانية أمانة هيئتي توجيه المنظمة الوارد في الجزء الثالث من تقديرات مالية مفصَّلة في بيان م

 .٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة 
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 العالقات الخارجية  :٥البرنامج 

يز دعم المنظمة والتعاون معها وفيما بين الدول األعضاء يهيئ برنامج العالقات الخارجية لتعز ٤٣-٤

فيها على صعيد تنفيذ االتفاقية، وزيادة درجة المشارآة الدولية في أنشطة المنظمة واألحداث 

 .التي تنظمها

ويشتمل ذلك على تعزيز التعاون بين األمانة والدول األطراف والمنظمات الدولية واإلقليمية  ٤٤-٤

قات التعاونية مع الدول غير األطراف في االتفاقية، والتواصل مع وسائل األخرى، وتقوية العال

 .اإلعالم ومنظمات المجتمع األهلي والمؤسسات األآاديمية والبحثية

 أنشطتها على صعيد اإلرشاد الخارجي وستسعى ٢٠٠٨ولهذه الغاية ستواصل األمانة في عام  ٤٥-٤

بما فيها تطبيق خطة العمل الخاصة بعالمية إلى زيادة درجة مشارآة الدول في أنشطة المنظمة و

ويشتمل ذلك على . االتفاقية وآل ما يتصل بذلك من القرارات التي اعتمدتها الدول األطراف

وتشجيع األنشطة ) وبما فيها التبرعات(تشجيع الدول األعضاء على تقديم المساهمات المالية 

 .تفاقيةالدبلـُماسية والثنائية مع الدول غير األطراف في اال

.  دولة ليست أعضاًء في المنظمة١٣ ولم يبق إال ١٨٢لقد غدا عدد الدول األطراف في االتفاقية  ٤٦-٤

، أي ٢٠٠٧وبالنظر إلى أنه ُيدعى في خطة العمل المذآورة إلى تحقيق عالمية االتفاقية في عام 

ول األطراف  إلى زيادة عدد الد٢٠٠٨بعد عشر سنوات من بدء نفاذ االتفاقية، سُيرمى في عام 

في االتفاقية وإلى تعزيز التعاون من خالل األنشطة الثنائية واإلقليمية مع آافة الدول الثالث 

 .عشرة غير األطراف في االتفاقية، بغية تشجيعها على االنضمام إليها

وباإلضافة إلى األحداث التي تـُنظـَّم في إطار ثنائي مع الدول غير األطراف وإلى األنشطة  ٤٧-٤

ع بها بصورة مشترآة مع منظمات إقليمية، ترمي األمانة أيضًا إلى إجراء ما ال يقل المضطلـَ

عن حلقتي عمل متصلتين بعالمية االتفاقية تستهدفان الدول غير األطراف في االتفاقية خالل عام 

وستـُواَصل الجهود الثنائية على هذا الصعيد، وبما فيها زيارات المساعدة للدول غير . ٢٠٠٨

 .اف في االتفاقيةاألطر

وستستمر األمانة على مراقبتها الوثيقة للمستجدات في مجال الحد من األسلحة وعدم انتشارها  ٤٨-٤

ونزعها، وستقوم بانتظام بتقييم آيفية تأثير هذه األمور على الجهود المبذولة من أجل تنفيذ 

 .االتفاقية الفعال
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 بالتحضير لمؤتمر ٢٠٠٨جية في عام آما سُيهتم في إطار األنشطة على صعيد العالقات الخار ٤٩-٤

 . ة عشرة للمؤتمر، ولعقدهمالثاالستعراض الثاني وللدورة الثا

وستعزِّز األمانة األنشطة الرامية إلى تقوية التعاون مع األمم المتحدة ووآاالتها ذات الصلة ومع  ٥٠-٤

). لة على نحو فعالوبما في ذلك تنفيذ االتفاقات التعاونية ذات الص(المنظمات اإلقليمية والدولية 

 .ومن هذه األنشطة تمثيل المنظمة في االجتماعات والدعم المتبادل بحسب اللزوم

وستـُجري األمانة أيضًا أنشطة رامية إلى استدامة صيت المنظمة وصورتها اإليجابيين على  ٥١-٤

الصعيد الدولي، وبما في ذلك تمثيل المنظمة على نحو مالئم في األحداث ذات الصلة التي 

ويضاف إلى ذلك . ٢٠٠٨ظمها جهات أخرى وفي األحداث التي تنظمها المنظمة خالل عام تن

 .أنه سوف يتم تجديد موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت

 تسيير شؤون اتفاق المقر بدون ٢٠٠٨ومن األمور التي تحظى باألولوية فيما يخص عام  ٥٢-٤

ء المؤتمر في دورته الحادية عشرة إنشا(عوائق، مع مراعاة آخر المستجدات بشأن هذه المسألة 

 ).للجنة المعنية بالعالقات مع البلد المضيف

المزَمع ) وبما في ذلك األهداف وأهم النتائج(وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٥٣-٤

 فيما يتعلق ببرنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا للعالقات ٢٠٠٨االضطالع بها خالل عام 

 .الخارجية

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–العالقات الخارجية   :١١جدول ال
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها خالل عام  أهداف برنامج المنظمة

مشارآة الدول وتعاونها فيما يتعلق 
 .باالتفاقية وفي أنشطة المنظمة

  .زيادة عدد الدول األطراف في االتفاقية •
 من ٢االتفاقية الدرجة بلوغ آل الدول غير األطراف في  •

 .المشارآة في أنشطة المنظمة
زيادة عدد الدول غير األطراف في االتفاقية التي تنظر نظرة  •

 .جدية في االنضمام إليها
تعزيز العمل التآزري مع الدول األطراف وتقديم الدعم  •

 .للمنظمة
تقديم الدول األطراف على نحو منتظم تبّرعات من أجل  •

 .برامج المنظمة
 ممثلي الدول األطراف بزيارات منتظمة للمنظمة وقيام قيام •

 .المدير العام بزيارات منتظمة للدول األطراف
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 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها خالل عام  أهداف برنامج المنظمة
التشارك والتعاون مع األمم المتحدة 
والمنظمات اإلقليمية والدولية وبما فيها 
الهيئات المعنية بنزع السالح وعدم 

  .انتشاره

م المتحدة، تعزيز تنفيذ االتفاقات المبرمة بين المنظمة واألم •
واالتحاد األوروبي، واالتحاد األفريقي، وتحسين العالقات مع 

 .سائر المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة
استدامة الصالت مع هيئات األمم المتحدة والنهوض  •

 .باألنشطة المجراة معها دعمًا للعمل باالتفاقية ولعمل المنظمة
ة المجراة دعمًا زيادة أنشطة المنظمات اإلقليمية والدولي •

 .لالتفاقية وللمنظمة
إقامة صالت وارتباط منتظمين بين المنظمة وسائر هيئات  •

نزع السالح وعدم انتشاره مثل منظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية، والوآالة الدولية للطاقة الذرية، ومعهد 
األمم المتحدة لبحوث نزع السالح، وفريق الخبراء المعني 

  .ة األسلحة البيولوجية، إلخباتفاقي
استدامة صيت المنظمة واالتفاقية 
وصورتهما اإليجابيين على الصعيد 

  .الدولي

سيستمر تزايد عدد طلبات المعلومات من المنظمة وعدد  •
زوار موقعها على شبكة اإلنترنيت وعدد اإلشارات اإليجابية 

غير إليها أو إلى االتفاقية في وسائل اإلعالم ولدى المنظمات 
  .الحكومية، وسيتحسن التوزع الجغرافي لكل ذلك

  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
  ٥الهدف 
 ٧الهدف 

  

 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :تنظيم االجتماعات وحلقات التدارس وحلقات العمل

 .ة تستهدفان دوًال غير أطراف فيهادعم ما ال يقل عن حلقتـَي عمل معنيتين بعالمية االتفاقي •
  .مواصلة تنفيذ خطة العمل الخاصة بعالمية االتفاقية •
 .القيام خالل السنة بست مهمات متعلقة بالمساعدة الثنائية اإلطار •

  :تدبر العالقات مع المنظمات الدولية األخرى
لدول األمريكية وغيرها من استدامة وتعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي ومنظمة ا •

 .المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة
  :إعداد وتوزيع المعلومات الموجَّهة إلى عامة الجمهور

  .تدبير وتطوير موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت •
لفيِديو إعداد النشرة ربع السنوية، والمطبوعات الخاصة بمسائل معيَّنة أو بمناطق معيَّنة، وعروض ا •

  .التثقيفية
 .إعداد البيانات الصحفية •
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 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :توفير خدمات المراسم والتأشيرات للمنظمة

 .تنظيم األحداث المراسمية، وبما فيها زيارات المندوبين والشخصيات المرموقة •
توفير التأشيرات وغيرها من وثائق السفر للموظفين والمندوبين، وبما في ذلك ما يلزم منها للمهمات  •

  .ةالتفتيشي
 .توفير المشورة بشأن االمتيازات والحصانات للموظفين والمندوبين •

 أوروًا١ ٨٣٠ ٩٨٠ :٢٠٠٨ُمقـَدَّر آلفة أنشطة البرنامج في عام 

وتقدَّم تقديرات . وتتولى شعبة العالقات الخارجية توجيه أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ٥٤-٤

برنامج وميزانية وثيقة ن الوارد في الجزء الثالث ممالية مفصَّلة في بيان ميزانية هذه الشعبة 

 .٢٠٠٨عام 

 اإلدارة التنفيذية  :٦البرنامج 

يهيئ برنامج اإلدارة التنفيذية لتوفير اإلرشاد االستراتيجي والتوجيه، واإلدارة الفعالة والمساءلة،  ٥٥-٤

صة لدعم والتدبر التنظيمي والقيادة ضمن أمانة المنظمة، وتقديم عدد من الخدمات المتخصِّ

 .أنشطة األمانة األوسع نطاقًا

  اإلشراف الداخلي

إن مكتب اإلشراف الداخلي سيظل، آما فعل في الماضي، يقدم على ضوء عمليات المراجعة  ٥٦-٤

والتدقيق توصيات من الطراز الرفيع دعمًا لإلدارة في العمل لتحديد فرص تحسين تنفيذ البرامج 

 .يهاواألنشطة ومردود األموال المنفقـَة عل

 باعتبارها تحظى بدرجة آبيرة من األولية فيما مكتب اإلشراف الداخليومن األمور التي ميَّزها  ٥٧-٤

 إجراُء مراجعات سديدة االستهداف لتدّبر البرامج وللنظم والسيرورات ٢٠٠٨يخص عام 

ظفين الداخلية لمراقبة الشؤون المالية ومراقبة السرية ومراقبة المعلومات ومراقبة التجهيز بالمو

 .ومراقبة الشراء ومراقبة األمن، بغية التكفل بالنزاهة في أنشطة األمانة

آما إن دعم استدامة نظام تدبر الجودة المعتمد في مختبر المنظمة وفي مكتب اإلشراف الداخلي  ٥٨-٤

يبقى في عداد األمور التي يعتبرها مكتب اإلشراف الداخلي ذات درجة آبرى من األولوية في 

، فكانت له نتائج إيجابية على ٢٠٠١ ُمنح االعتماد المعني ألول مرة في عام وقد. ٢٠٠٨عام 

صعيد تعزيز ثقة الدول األعضاء في قاعدة بيانات التحاليل الخاصة بالمنظمة، وفي نسق اختبار 

آفاءة المختبرات، وفي تناول معدات التفتيش العاملة بالفصل الكروماتـُغرافي الغازي المقترن 

 .في الكتليبالقياس الطي
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 من األمور ذات األولوية خالل مكتب اإلشراف الداخليويبقى التشديد على تدريب العاملين في  ٥٩-٤

وبهذا التدريب، المقترن باتـّباع نهج أفضل على صعيد االستعانة بتقييم المخاطر عند . السنة

برة المهنية لدى إعداد البرنامج السنوي للمراجعة والتدقيق، سُيتكفـَّل باستدامة المهارات والخ

 .العاملين في هذا المكتب

 المشورة القانونية

سيقع على عاتق األمانة خالل السنة عبء إضافي متأت عن استمرار ما تبذله المنظمة من  ٦٠-٤

جهود لدعم الدول األعضاء في تنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية، 

 .تفاقات ثنائية وفقًا للمادة العاشرة منهاواالستراتيجيات الرامية إلى وضع ا

وتفترض األمانة أنه سيظل ُيحتاج إلى تقديم المساعدة القانونية إلى الدول األعضاء خالل عام  ٦١-٤

وستستمر األمانة . ، لكن ُيـتوقع أن يتزايد الطلب فيما يتعلق بمسائل التنفيذ األآثر تعقيدًا٢٠٠٨

تعلقة بإيصال وسائل المساعدة بموجب المادة العاشرة من أيضًا على التفاوض بشأن االتفاقات الم

 . تزايدًا في عدد هذه االتفاقات واتساعًا في نطاقها٢٠٠٨وُيـتوقع أن يشهد عام . االتفاقية

آما إن األمانة ستواصل العمل بصورة يومية على تحديد الموقف القانوني فيما يتعلق بفرادى  ٦٢-٤

 .اإلجراءاتالمسائل وبالشؤون المتصلة بالنهوج و

 المشاريع الخاصة

لقد اتسع نطاق برنامج نشاط المنظمة الُمخطـَّط له فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة اتساعًا آبيرًا  ٦٣-٤

 .بالقياس إلى أنشطته السابقة، وال سيما خالل سنة الذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية

لخاصة بمشارآة المنظمة في الجهود وستواصل األمانة العمل من أجل وضع وتعزيز النهوج ا ٦٤-٤

المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة اإلرهاب واستدامة االتصال والتبادل مع المنظمات 

وستـُجرى هذه األنشطة وفقًا . الدولية والمنظمات اإلقليمية والمنظمات دون اإلقليمية ذات الصلة

لصادرة عن هيئتي توجيه المنظمة، وطبقًا لألهداف المحدَّدة في االتفاقية والقرارات ذات الصلة ا

 .لنهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية

وتواصل األمانة أيضًا دعمها الدوَل األعضاء في تنفيذها قرار المؤتمر بشأن إنشاء مكتب  ٦٥-٤

 .للمنظمة في أفريقيا
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 السرية واألمن

ل بأن تظل البنية  أعملت المنظمة برنامجًا عمليًا الستبدال المعدات بغية التكف٢٠٠٧في عام  ٦٦-٤

 وعام ٢٠٠٥األساسية لمعدات األمن المادي في األمانة، التي تم تجديدها وتفعيلها في عام 

 دون تحميل أي من الميزانيات السنوية المقبلة عبئًا  قادمة، ممكنة الديمومة لسنوات آثيرة٢٠٠٦

كبرى قد ُانجز فإن ولّما آان معظم المشاريع المتصلة بمعدات األمن ال. زائدًا زيادة مفرطة

 يجسِّد انخفاضًا في متطلبات التمويل في هذا ٢٠٠٨الطلب ذا الصلة في إطار ميزانية عام 

المجال، آما يجسِّد الحاجة المستجدة إلى القيام بصيانة النظم المرآـَّبة حديثًا صيانة مناسبة، وإلى 

 . باستعمالهاكلـّفينن الماستمرار حيازة قطع الغيار المالئمة، وإلى مواصلة تدريب العاملي

وفيما يتعلق باألمن المادي أيضًا تحتاج األمانة إلى تمويل إضافي من أجل توفير خدمات األمن  ٦٧-٤

 أورو لتوفير خدمات ٥٥ ٠٠٠فُيطلب مبلغ إضافي مقداره . المادي لمؤتمر االستعراض الثاني

 .راض الثاني يومًا التي سُيعقد خاللها مؤتمر االستع١٢األمن المادي لفترة الـ

 جهود األمانة من أجل إعمال ٢٠٠٨وفيما يتعلق بأمن المعلومات وبالسرية، ستستمر في عام  ٦٨-٤

 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ٢٧٠٠١نظام لتدبر أمن المعلومات باالستناد إلى المعيار 

)ISO 27001) ( سيشتمل على مبادرات مترابطة مع التخطيط ) سابقًا١٧٧٩٩معيارها ،

التسجيل األمني، آما سيشمل بقدر اإلمكان /تمرارية األعمال وقدرات جديدة في مجال التدقيقالس

وستتيح الجهود المبذولة في هذا . اختباَر تدابير مراقبة أمن المعلومات الُمْعَمـلـَة اختبارًا مباشرًا

فوذ إليها على نحو المجال لألمانة التكفل بكون نظم تكنولوجيا المعلومات فيها محمية جيدًا من الن

 .غير مرخـَّص به وستظل تحمي سريةَ  معلومات المنظمة وآمالـَها وتوفَرها

 الصحة والسالمة

 ستستمر األمانة على استدامة مستوياِت وجودِة الدعم الذي ُيـقدَّم حاليًا في مجال ٢٠٠٨في عام  ٦٩-٤

 .الصحة والسالمة في محيٍط يتميز بتزايد الطلب على هذا الصعيد

مر تزايد عبء العمل اإلجمالي في هذا المجال خالل السنة وذلك بسبب تزايد أنشطة وسيست ٧٠-٤

التفتيش، ومعدَّل تبدل الموظفين المتأتي عن النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة، وما ينجم عن ذلك من 

بيد أن األمانة تواصل إعمال تدابير تحقيق النجاعة دون أن . تزايد في الطلب على التدريب

لك أثر على نتائج البرامج ودون أن يفضي إلى زيادة في التكاليف غير المرتبطة يكون لذ

 .بالموظفين
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المزَمع االضطالع ) وبما فيها األهداف وأهم النتائج(وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٧١-٤

 .يذية فيما يتعلق ببرنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا لإلدارة التنف٢٠٠٨بها خالل عام 

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–اإلدارة التنفيذية   :١٢الجدول 
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

إدارة األمانة وقيادتها على نحو فعال دعمًا 
 .للمنظمة

 .تحقيق األمانة لمقادير البرامج ومرامي الميزانية الُمحدَّدة •
 .العالقات على نحو فعالتدبر الموارد و •
.تقديم تقارير تتسم بالشفافية والوضوح إلى الدول األعضاء •

التكفل بسالمة النظم والسيرورات المعمول 
بها في المجال اإلداري وفي مجال السرية 

 .وفي مجال مراقبة األمن

الخلوص في التقرير الذي يوضع إثر المراجعة الخارجية  •
مل مكتب اإلشراف الداخلي إلطار المراقبة الداخلية ولع

 .إلى أنهما ُمرضيان
 تقريرًا ١٢القيام بالتحليل واإلعداد الذي يستلزمه وضع  •

 .داخليًا عن نهوج األمانة وبرامجها خالل السنة
من التوصيات التي يقدمها % ٩٥قبول إدارة األمانة لـ •

مكتب اإلشراف الداخلي في تقاريره خالل السنة أو 
 .سبة من التوصيات المعنيةموافقتها على هذه الن

تحليل المتطلبات القانونية وتدبر شأن 
 .الدعاوى القضائية التي تخص األمانة

 

 .الرد بنجاح على آافة المساءالت القضائية خالل السنة •
إعمال المقتضيات التنظيمية التي ُيقـَّر بها باإلطار النظامي  •

 .لالتفاقية وللمنظمة
ط بالمنظمة وضع مشاريع لرفد الدور المنو

على الصعيد العالمي، وبما في ذلك الجهود 
المبذولة لمكافحة اإلرهاب، وغيرها من 

 .المشاريع الخاصة

  .وضع نهوج للتعاون مع المنظمات األخرى •
تنسيق األنشطة المتصلة بمشارآة المنظمة في الجهود  •

 .المبذولة لمكافحة اإلرهاب

التكفل بأمن مندوبي المنظمة وموظفيها 
 .كاتها ومعلوماتهاوممتل

عدم وقوع انتهاك لإلجراءات المتعلقة باألمن المادي أو  •
  .بأمن المعلومات يفضي إلى انتهاك مقتضيات السرية

عدم وقوع حوادث أمنية منطوية على أذى بدني للموظفين  •
 .أو للمندوبين أو للزوار خالل السنة

التكفل بصحة وسالمة العاملين في األمانة 
 .ي عملهاوالتكفل بهما ف

عدم وقوع حوادث ذات آثار في مجال الصحة والسالمة  •
  .خالل عمليات التفتيش ربما أمكن تفاديها إمكانًا معقوًال

عدم وجود حاالت يوظـَّف فيها أشخاص ال يفون  •
بمقتضيات العمل ألسباب صحية ربما أمكن تفاديها إمكانًا 

 .معقوًال
  :ها في المقام األولاألهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياق

 جميع األهداف 
  

 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :اإلشراف الداخلي على نظم المنظمة وسيروراتها

القيام باستعراضٍ  سديِد االستهداف لنظم وسيرورات المراقبة الداخلية في المجال المالي ومجال السرية  •
 .ن النزاهة في أنشطة األمانةومجال المعلومات ومجال الشراء ومجال األمن بغية ضما

 .متابعة التدابير التصحيحية المتخذة ردًا على ما يفاد به من المسائل وسائر مباعث القلق •
 .استدامة تطبيق نظام تدبر الجودة وتطويره وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي •
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 ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :إسداء المشورة القانونية فيما يتعلق بمسائل معيَّنة

 .الجوانب القانونية ألنشطة األمانةدراسة  •
  .الدفاع عن المنظمة في الدعاوى المرفوعة بحقها أمام المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية •

  :توفير إطار لسرية المعلومات
 .صون أمن استالم المعلومات السرية والمعلومات الحساسة، وأمن تناولها وتخزينها وتجهيزها •
  .ن في األمانة ومساندتهمتدريب العاملي •

  :تحقيق األمن المادي
إعمال قوة حراس األمن ومرآز مراقبة األمن في محاّل المنظمة على مدار الساعة في آل يوم من أيام  •

 .السنة
  .وضع إجراءات وإرشادات خاصة باإلجالء في حاالت الطوارئ •

  :اإلسهام في عمليات التفتيش من ناحية السالمة
 .ية ذات صلة لجميع أفرقة التفتيشعقد جلسات إطالع •
  .تقديم خدمات دعم ذات صلة خالل عمليات التفتيش •

  :التيقن من صحة العاملين في األمانة
 . الموظفين لفحص طبي ُيجرى قبل توظيفه ولفحوص طبية دورية ولفحوص طبية خاصةآل منإخضاع  •
 .النهوض بصحة الموظفين ولياقتهم البدنية •
  .تدقيق وتحقيق فيما يتعلق بالصحة والسالمة المهنيتينإجراء عمليات مراجعة و •

 أوروًا٧ ٥٤١ ١٤٥ :٢٠٠٨ُمقـَدَّر آلفة أنشطة البرنامج في عام 

وتقدَّم . وتتولى مجموعة من مكاتب وفروع مختلفة توجيه أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ٧٢-٤

برنامج وثيقة الجزء الثالث من الواردة في (تقديرات مالية مفصَّلة ضمن البيانات المنفصلة 

ر العام الخاصة بميزانية ديوان المدير العام وميزانية مكتب نائب المدي) ٢٠٠٨وميزانية عام 

وميزانية مكتب اإلشراف الداخلي وميزانية مكتب المستشار القانوني وميزانية مكتب المشاريع 

 على ٦وينطوي الذيل . لسالمةالخاصة وميزانية مكتب السرية واألمن وميزانية فرع الصحة وا

 .بيانٍ  ُمدمج بالمصروفات الُمهيَّـأ لها في الميزانية لبرنامج اإلدارة التنفيذية

 جداول منفصلة تنطوي على عرض وجيز ألهداف برنامج آل من هذه ٧وترد في الذيل  ٧٣-٤

 .المكاتب والفروع وأنشطته

 الشؤون اإلدارية  :٧البرنامج 

ية لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المتخصِّصة لدعم ما يهيئ برنامج الشؤون اإلدار ٧٤-٤

وتنهض شعبة الشؤون اإلدارية . تضطلع به األمانة من أنشطة إدارية وتشغيلية أوسع نطاقًا

بالمسؤولية عن مجاالت هامة تـُعنى بها وحدات شتى في األمانة منها التدبر المالي وصوغ 

لبشرية، والشراء، وتنمية قدرات الموظفين، وخدمات البرامج، والمتطلبات على صعيد الموارد ا

 .المعلومات، وغير ذلك من خدمات الدعم األساسية
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ويرمى من برنامج نشاط المنظمة المتعلق بالشؤون اإلدارية إلى تسهيل تحقيق النجاعة والفعالية  ٧٥-٤

لمعلومات، في شتى وحدات األمانة على صعيد تدبر الموارد المالية والموارد البشرية وموارد ا

وتوفير خدمات الدعم لمختلف الشعب والمكاتب، وتقديم الخدمات في مجال صيانة محالِّ 

 .المنظمة ومعداتها

 سُيرآـَّـز في شتى عناصر برنامج النشاط هذا على عدد من المجاالت ٢٠٠٨وخالل عام  ٧٦-٤

 .الهامة

 الميزانية والتخطيط والشؤون المالية

نة مواصلة التقدم الذي تحقق على طريق تحسين النهوض ، تعتزم األما٢٠٠٨فيما يخص عام  ٧٧-٤

وفي هذا السياق شهد التزام . بأود وضع وتدبر ميزانية المنظمة وإطار اإلفادة المالية فيها

المنظمة بالميزنة على أساس النتائج مزيدًا من الترآيز على التوفيق بين التدبر المالي وصوغ 

مات المحاسبية المتخصِّصة دعمًا التخاذ القرارات في البرامج وعلى توفير المزيد من المعلو

 .٢٠٠٨وسيستمر هذا االتجاه في عام . شتى وحدات المنظمة

آما إن األمانة سترآـِّز قدرًا آبيرًا من العناية على عدة تحديات على صعيد التدبر المالي تواجه  ٧٨-٤

سع نطاقًا على إطار اإلدارة المنظمة فيما يتعلق بالموارد المالية السنوية، وإدخال تحسينات أو

ومن هذه التحديات القيام في الوقت المناسب بتطبيق المعايير . المالية والمحاسبة في المنظمة

 .المحاسبية الدولية الخاصة بالقطاع العام وما يرتبط بها من متطلبات مراجعة الحسابات

 الموارد البشرية

ار تطبيق النهج القاضي بالحد من مدة تظل األمانة تواجه مصاعب آبيرة متأتية عن استمر ٧٩-٤

الخدمة، وبما في ذلك ضرورة مراجعة المناحي واإلجراءات النافذة، وتزايد عدد حاالت حشد 

الموظفين، وارتفاع عدد المعامالت المتصلة بمستحقات الموظفين وتعويضاتهم، وتزايد عدد 

إدماج الموظفين الجدد الطعون وحاالت التظلم، وضرورة التكفل بتحسين فعالية توجيِه و

 .وُاَسرهم، وضرورة مساعدة الموظفين في مرحلة انتقالهم لتولي وظيفة خارج المنظمة

وقد وضعت األمانة نظامًا لتخطيط الموارد البشرية بغية مساعدة مديري وحداتها على تحديد  ٨٠-٤

. ذه الوحداتسبل التكفل باستمرار تنفيذ البرامج إزاء ارتفاع معدَّل تبدل الموظفين في شتى ه

وعلى نحو مشابه صمَّمت األمانة استراتيجية شاملة لتدبر الموارد البشرية بغية استدامة فعالية 

 ستولي األمانة األولوية لتحسين حشد الموظفين وستتخذ المزيد ٢٠٠٨وفي عام . نظام تدبرها
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موظفين وتدبر من التدابير لتحسين السيرورات المتعلقة بالموارد البشرية، وبما فيها حشد ال

 .األداء وتدبر الوظائف

 الشراء وخدمات الدعم

ُاحرز تقدم في جعل سيرورة الشراء أبسط وأآثر شفافية، وفي تناول شواغل المراجعين  ٨١-٤

وتـُبيِّن عمليات التقييم التجاري للعطاءات، عن طريق إجراء . الداخليين والمراجعين الخارجيين

ة تحصل على أفضل مردود من األموال التي تنفقها في استدراج العروض التنافسية، أن األمان

 نظام وقد تحقق تقّدم آخر من أْوُجهـِِه إعماُل الوحدة النسقية الخاصة بالشراء في إطار. الشراء
SMARTStream لكي تـُستعمل داخليًا وإعماُل رآن للشراء في موقع المنظمة على شبكة 

 .تـُبيَّن فيها استدراجات العروض المقبلةاإلنترنيت ينطوي على نشرة خاصة بالعطاءات 

 العمل فيما يتعلق بمشروعين آبيرين في فرع الشراء وخدمات الدعم، ٢٠٠٨وسيستمر في عام  ٨٢-٤

النظام األساسي لجرد "أال وهما نظام أتمتة معاملة األسفار ونظام تدّبر الموجودات المسمى 

ين مزيدًا من الفعالية والمراقبة وسيهيئ إنجاز هذين المشروع). BITS" (وتتبع الممتلكات

 .والمساءلة فيما يخص الخدمات المتعلقة باألسفار وخدمات الدعم في المنظمة

 التدريب وتنمية القدرات

 آلت المسؤولية عن تدريب الموظفين إلى مديري شتى وحدات األمانة وُوزِّعت ٢٠٠٧في عام  ٨٣-٤

 سيظل فرع التدريب وتنمية ٢٠٠٨وفي عام . االعتمادات المخصَّصة له على هذه الوحدات

القدرات يقدم الدعم اإلداري فيما يخص احتياجات األمانة إلى التدريب الداخلي والتدريب 

الخارجي، ويسدي المشورة إلى المديرين والموظفين بشأن فرص التدريب، وينسِّق الحلول 

صة بالتدريب وفعالية التدريبية لشتى وحدات األمانة، ويراقب تطبيق استراتيجيات األمانة الخا

 .هذه االستراتيجيات

 سترآـِّز األمانة على المتطلبات الرئيسية في مجال تنمية القدرات في ٢٠٠٨وخالل عام  ٨٤-٤

ومن أهم المجاالت التي . المنظمة وعلى التدريب الرامي إلى تنمية قدرات آحاد الموظفين

ارة التقنيتين وتحسينهما، والنهوض  استدامة الكفاءة والمه٢٠٠٨سترآـِّز عليها األمانة في عام 

 .بالقدرة التدبرية، والمساعدة على االرتقاء الذاتي واآتساب ما يمكـِّن من التوظف مجدَّدًا

وُيْبِرز تطبيُق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة خدمة الموظفين واألخذ بأسلوب التدبر المرآـَّز على  ٨٥-٤

 .تي تعتري األداء عن طريق التدريب والتثقيف قيام األمانة بسد الثغرات الَ النتائج أهمية
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 خدمات المعلومات

 ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٠٦يرآـَّز في استراتيجية نظم المعلومات فيما يخص الفترة الممتدة من عام  ٨٦-٤

على المبادرات التي تندرج بصورة مباشرة في إطار األهداف الرئيسية للمنظمة وعلى دعم نظم 

 .ةتكنولوجيا المعلومات في المنظم

وستباشر األمانة مشاريع متنوعة لتحسين فعالية عملها، وتدبر المعارف فيها، ونجاعتها  ٨٧-٤

وبما فيه وحدته  (SMARTStreamوتتنوع هذه المشاريع من مواصلة تطوير نظام . المؤسسية

وصوًال إلى تحسين نظام تدبر المراسالت وزيادة فعالية مسك ) النسقية الخاصة بالشراء

 .ونية وقواعد البياناتالسجالت اإللكتر

المزَمع االضطالع ) وبما فيها األهداف وأهم النتائج(وتـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٨٨-٤

 . فيما يتعلق ببرنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا للتسيير اإلداري٢٠٠٨بها في عام 

  ه عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطت–الشؤون اإلدارية   :١٣الجدول 
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

التدبر والعمل على الصعيد المالي لدعم 
أنشطة األمانة األوسع نطاقًا بصورة فعالة 

 .وعلى نحو ناجع

نجاعة األداء المالي، وبما في ذلك إعداد برنامج وميزانية  •
 . لتقديم دعم فعال لعمل المنظمة٢٠٠٩عام 

 .ف المستدام على الموارد الماليةاإلشرا •
المساءلة الخارجية المجراة بصورة شفافة وفي الوقت  •

المناسب، وبما في ذلك مواصلة العمل بأسلوب الميزنة على 
 .أساس النتائج

توفير خدمات الموارد البشرية لدعم أنشطة 
األمانة األوسع نطاقًا بصورة فعالة وعلى 

 .نحو ناجع

  .هج فيما يتعلق بمدة خدمة الموظفيندعم مواصلة تطبيق الن •
حشد موظفين ماهرين للنهوض بأود تبدُّل العاملين في  •

  .األمانة ولدعم أولويات البرامج
إعداد ومراجعة النهوج الخاصة بالقوة العاملة والمستحقات  •

  .للتهيئة لعمل الموظفين الماهرين في محيط تنافسي منتج
بر القوة العاملة وضع وتطبيق نهوج وممارسات محسَّنة لتد •

 .بغية حث أداء الموظفين
االضطالع بالشراء وخدمات الدعم 
لمساندة أنشطة األمانة األوسع نطاقًا 

 .بصورة فعالة وعلى نحو ناجع

احتياز المعدات واللوازم التي تحتاج إليها شتى وحدات  •
األمانة بحيث تؤتي تكاليفـُها المردوَد المتوخى، وبما في ذلك 

  .األسفاربمتعلقة الترتيبات ال
صيانة محالِّ المنظمة ومرافقها ومعداتها بالقدر الكافي لدعم  •

  .أنشطتها
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 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة
تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم لدعم 
أنشطة األمانة األوسع نطاقًا بصورة فعالة 

 .وعلى نحو ناجع

إعداد وتطبيق استراتيجية للتدريب وتنمية القدرات في  •
على صعيد القوة العاملة المنظمة دعمًا الستمرار التحسين 

في األمانة واألولويات المستهَدفة على صعيد تنمية 
 .القدرات

تقديم الدعم وإسداء المشورة على الصعيد اإلداري لمديري  •
 .شتى وحدات األمانة فيما يتعلق بتنمية قدرات الموظفين

توفير خدمات المعلومات دعمًا ألنشطة 
على األمانة األوسع نطاقًا بصورة فعالة و

 .نحو ناجع

تبادل المعارف والمعلومات ضمن األمانة ومع الدول  •
  .األعضاء

تطوير وتطبيق تكنولوجيا جديدة دعمًا لعمل المنظمة  •
  .واألنشطة األخرى

 .حماية البيانات والمعلومات بالدرجات المناسبة •
  :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول

 ٧الهدف 
  

 ٢٠٠٨نشطة األمانة في عام أهم أ
  :تقديم الدعم في مجال الميزانية والتخطيط والشؤون المالية إلى الدول األعضاء وشتى وحدات األمانة

 وفَق ٢٠٠٩تقديم تقارير مالية إلى الدول األعضاء وبما في ذلك اإلفادة بشأن إعداد برنامج وميزانية عام  •
 .مبادئ الميزنة على أساس النتائج

تقديم تقارير ربع سنوية مفصَّلة (المدير العام ومديري البرامج فيما يخص تدبر الموارد المالية مساندة  •
 ).وتقارير شهرية عن حال تنفيذ الميزانية

دفعات (وتحصيل اإليرادات )  معاملة١٩٠٠٠زهاء (إجراء العمليات المالية وبما فيها تسديد المدفوعات  •
 مليون ٣٠تدبر رصيد نقدي يبلغ متوسطه (مالت المصرفية والمعا)  مليون أورو٧٥يبلغ مجموعها 

 ).أورو
  :تقديم خدمات الموارد البشرية لشتى وحدات األمانة

 .لتلبية االحتياجات) ٦٥زهاء (دعم تخطيط القوة العاملة وحشد الموظفين  •
بر األداء، وبحل تقديم خدمات متكاملة على صعيد الموارد البشرية إلى المديرين والموظفين فيما يتعلق بتد •

 .الخالفات والنزاعات، وبحاالت التظلم، وبالقضايا التأديبية
  .إدارة مستحقات وأبدال العاملين في األمانة •

 :االضطالع بالشراء وسائر خدمات الدعم لشتى وحدات األمانة
 ).وبما في ذلك تقديم الدعم للجنة العقود(إدارة مقتضيات الشراء بصورة فعالة  •
 .ي والمساندة فيما يخص المرتفقاتصيانة المبان •
 .تقديم الخدمات المتعلقة بالبنية األساسية والمعدات واللوازم لشتى وحدات األمانة •
  .وخدمات السعاة الخاصين)  بند١٢٠ ٠٠٠زهاء (تقديم خدمات البريد  •

  :تقديم خدمات التدريب وتنمية القدرات لشتى وحدات األمانة
التفتيش في استدامة وزيادة عدد الموظفين المعتَمدين من أجل إجراء شعبة هيئة /مساندة شعبة التحقق •

 .األنشطة المتصلة بالتفتيش
 .تشغيل مكتبة المنظمة بغية توفير المراجع والموارد اإلعالمية للدول األعضاء وللموظفين •
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 ٢٠٠٨نشطة األمانة في عام أهم أ
 وتنمية القدرات توفير الخدمات الرامية إلى تنمية مهارات العاملين في األمانة وفقًا الستراتيجية التدريب •

  .في المنظمة
  :تقديم خدمات المعلومات لشتى وحدات األمانة

 ).من الوقت% ٩٩شبكات رئيسية تعمل لـ(توفير شبكات المعلومات  •
لتطبيق التكنولوجيا الجديدة وتعزيز الدعم على صعيد المعلومات في شتى وحدات إعداد وتدبر مشاريع  •

 ).حو ناجح وفي الوقت المناسبمن المشاريع على ن% ٧٥تنجيز (األمانة 
 ومواصلة إعمال نظام SMARTStreamدعم النظم المتخصِّصة للمعلومات التدبرية، وبما في ذلك نظام  •

  .معلومات التحقق
 أوروًا١٧ ٣٤٣ ١٩٦ :٢٠٠٨ُمقـَّدر آلفة أنشطة البرنامج في عام 

وتقدَّم تقديرات مالية . البرنامجوتتولى شعبة الشؤون اإلدارية توجيه أنشطة األمانة المتصلة بهذا  ٨٩-٤

برنامج وميزانية عام وثيقة مفصَّلة في بيان ميزانية هذه الشعبة الوارد في الجزء الثالث من 

٢٠٠٨. 

 جداول منطوية على عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته فيما يتعلق بكل ٨وترد في الذيل  ٩٠-٤

 .من فروع شعبة الشؤون اإلدارية



C-12/DEC.4 
Annex 
page 69 
 

 العرض العام–الجزء الثاني   

  ٢٠٠٨مهيأ له في ميزانية عام  األداء المالي ال-٥

  أهم األهداف على الصعيد المالي

 حول محور يتمثل في أهداف محدَّدة تعمل المنظمة على ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام يقوم  ١-٥

  .ها في المجال الماليتحقيق

  أهم أهداف المنظمة على الصعيد المالي  :١٤الجدول 
 ٢٠٠٨الل عام المجاالت المراد تحقيق أهم النتائج فيها خ الهدف

تحقيق النجاعة في األداء المالي دعمًا 
  .لعمل المنظمة على نحو فعال

 ٢٠٠٨اإلبقاء على مقدار المصروفات في إطار ميزانية عام  •
  .٢٠٠٧مساويًا لمقدارها في إطار ميزانية 

تخفيض التكاليف العامة الواقعة على عاتق الدول األعضاء بنسبة  •
 االشتراآات السنوية من) ورو مليون أ٠٫٣٠٩% (٠٫٥مقدارها 

  .٢٠٠٧المقرَّرة عن عام 
ة  راسخإدارة الموارد المالية إدارة
  .مةمستدا

زيادة ما تدفعه الدول األعضاء وفاًء بالتزاماتها المالية خالل  •
  .السنة التي تستحق فيها

االستعانة بآليات لتدبر الموارد النقدية للتكفل بعدم تأثير النقص  •
  .دات على تنفيذ البرامج بصورة غير مبرَّرةالمؤقت في اإليرا

الشفافية والمحيانية في المساءلة 
  .الخارجية

مواصلة تطبيق نهج إعداد الميزانية وصوغ البرنامج على أساس  •
  .النتائج

الشفافية والمحيانية والشمول في إفادة المجلس والمؤتمر بالنتائج  •
  .المالية إفادة دورية

الية السنوية ثم تصديُق مراجع الحسابات إنجاز إعداد البيانات الم •
  .الخارجي المستقل عليها

  ٢٠٠٨عرض وجيز لتقديرات ميزانية عام 

 ٧٥ ٠٢٥ ٧٣٤ مبلغًا مقداره ٢٠٠٨ُيـتوقع أن تبلغ المصروفات في إطار الميزانية العادية لعام  ٢-٥

لمدرجة في وينطوي الجدول التالي على عرض وجيز لمقادير المصروفات واإليرادات ا. أوروًا

 .٢٠٠٨ميزانية المنظمة لعام 
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  ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام   :١٥الجدول 
التقديرات  ٢٠٠٨

المسبقة
٢٠٠٩لعام 

الفرق 
 %بالـ

التقديرات  الميزانية 
 السابقة

 ميزانية 
  عام
٢٠٠٧ 

  األرقام 
 الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 
   
 :المصروفات المهيأة لها اعتمادات 

 153 323 36 676 545 37 ١البرامج المندرجة في إطار الباب  676 545 37 986 670 37 %0,3  503 866 37
 752 211 36 075 480 37 ٢البرامج المندرجة في إطار الباب  360 505 37 748 354 37 -%0,4 766 277 37
 905 534 72 751 025 75 مجموع المصروفات 036 051 75 734 025 75 %0,0  269 144 75

    
 :مخصومًا منها اإليرادات المباشرة

 992 345 3 648 635 5 المساهمات في تكاليف التحقق 648 635 5 410 944 5 %5,5 410 944 5
 905 143 1 000 750 الفوائد والمكاسب األخرى 000 750 000 750 %0 000 750

 897 489 4 648 385 6 اإليرادات المباشرةمجموع  648 385 6 410 694 6 %4,8 410 694 6
 601 420 64 103 640 68 االشتراآات السنوية 388 665 68 324 331 68 -%0,5 859 449 68

 من المصادر المباشرة إلى تخفيض ٢٠٠٨ويفضي تزايد مقادير اإليرادات المتأتية في عام  ٣-٥

لتكاليف العامة الواقعة على  في ا) مليون أورو٠٫٣٠٩% (٠٫٥ نسبته ٢٠٠٧بالقياس إلى عام 

عاتق الدول األعضاء بمثابة اشتراآات سنوية مقرَّرة لتمويل برنامج المنظمة وميزانيتها 

 .السنويين

وإن استمرار االنضباط المالي المعمول به خالل السنوات األخيرة في إعداد برنامج المنظمة  ٤-٥

 أقل ٢٠٠٨المقـَرَّرة فيما يخص عام وميزانيتها يفضي في الواقع إلى جعل االشتراآات السنوية 

من مبلغ االشتراآات المقـَرَّرة لتمويل برنامج )  مليون أورو٢٫٣% (٣٫٣بنسبة مقدارها 

وُيْبِرز هذا التخفيُض ما شهدته الفترة المعنية من تحسين لالستراتيجيات . ٢٠٠٥وميزانية عام 

 .ات الشأن ومواجهة تزايد األسعارالمالية المتـّبعة لالهتمام بأولويات البرامج الجديدة ذ

 يكاد يساوي مبلغ ٢٠٠٨وعلى الرغم من أن مقدار المصروفات المتوقـَّع أن تـُتكبد في عام  ٥-٥

 ٢٠٠٨ن برنامج وميزانية عام  فإ٢٠٠٧المصروفات المهيأة لها اعتمادات في ميزانية عام 

ُيضاف إلى ذلك أنه تم بعنايٍة و.  بصورة آاملة لتزايد األسعار المتوقـَّع أن تشهده السنةئانيهي

إسناُد أولويات فيما يخص األموال المتوفـِّرة بغية تلبية متطلبات المبادرات الناشئة في إطار 

البرامج وضمان التمكن من إعمال التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات مع تقليل وقع ذلك على 

 على ٢٠٠٨روفات فيما يخص عام وقد تم بصورة أولية تقدير المص. أنشطة المنظمة الحالية

 أورو للدوالر الواحد من دوالرات الواليات المتحدة ٠٫٧٣٢أساس سعر لصرف العملة مقداره 

 ).مايو/أيارهو سعر الصرف المعمول به رسميًا في األمم المتحدة فيما يخص (األمريكية 
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سد متطلباِت أولوياٍت في  بغية ٢٠٠٨وتــُوفـَّر موارد لمبادرات إنفاقية محدَّدة فيما يخص عام  ٦-٥

 :إطار آحاد البرامج، منها

  ؛) مليون أورو٠٫١٨٠(التحقق من تدمير األسلحة الكيميائية   )أ(

  ؛) مليون أورو٠٫٣٦٠(تنمية مهارات وآفاءات العاملين في شعبة هيئة التفتيش   )ب(

 مليون ٠٫١٤٠(دعم تنفيذ االلتزامات الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية   )ج(

  ؛)أورو

  ؛) مليون أورو٠٫٧٧٢(دعم تنظيم مؤتمر االستعراض الثاني   )د(

  ؛) مليون أورو٠٫١١٧(مواصلة تطبيق نهج المنظمة فيما يتعلق بمدة الخدمة فيها   )هـ(

  ). مليون أورو٠٫٤٠٠(شراء معدات التفتيش   )و(

 أولويات  لتناول٢٠٠٨م برنامج وميزانية عا اإلنفاقية المحدَّدة في  هذه المبادراُتوستمّول ٧-٥

ع أن تشهدها التكاليف األساسية، من خالل  المتوقـَُّ ، والزيادةالتي تم تمييزه البرامج الجديدة

 .تحسين نجاعة العمل وإعادة إسناد األولويات فيما يخص الموارد المتوفـِّرة

أن تفوق التكاليف ونتيجة إلعادة إسناد األولويات هذه فيما يخص الموارد المتوفـِّرة، ُيـتوقع  ٨-٥

 غيرها من ١ من اعتمادات الباب ٢٠٠٨المباشرة ألنشطة التحقق المراد تمويلها في عام 

 ).٢أي التكاليف المموَّلة من اعتمادات الباب (التكاليف التي تتحملها المنظمة فيما يخص السنة 

صَّلة، بيان مفصَّل ، حيث تـُبيَّن تقديرات الميزانية بحسب وجوه التمويل المف٢ويرد في الذيل  ٩-٥

 .٢٠٠٨بمصروفات المنظمة وإيراداتها المدرجة في ميزانية عام 

  ٢٠٠٨تمويل الدول األعضاء لبرنامج وميزانية عام 

إن مجمل مقادير المصروفات المهيأة لها اعتمادات في البرنامج والميزانية السنويين للمنظمة  ١٠-٥

يحدَّد النصيب الذي تتحمله آل دولة عضو منها، ُيموَّل من االشتراآات السنوية المقـَرَّرة التي 

ومنها (مع مراعاة اإليرادات التي تتوقع المنظمة تحصيلها من مصادر مباشرة خالل السنة 

 ).المستردات بصورة مباشرة من تكاليف التحقق من األسلحة الكيميائية

ظمة على الدول ، سيبلغ مجموع االشتراآات السنوية المقـَرَّرة للمن٢٠٠٨وفيما يخص عام  ١١-٥

بالقياس إلى مبلغ % ٠٫٥ما يمثل انخفاضًا نسبته ( أوروًا ٦٨ ٣٣١ ٣٢٤األعضاء الحالية 

 ٢٠٠٨وسيكون جدول أنصبة االشتراآات المطبَّق لعام ). ٢٠٠٧االشتراآات المقـَرَّرة عن عام 
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ن االختالفات متوافقًا مع جدول أنصبة اشتراآات األمم المتحدة بعد تعديله لكي تؤخذ فيه بالحسبا

 .في العضوية بين األمم المتحدة والمنظمة

 على معظم الدول األعضاء ستنخفض ٢٠٠٨آما إن االشتراآات السنوية المستحقة عن عام  ١٢-٥

انخفاضاًً آبيرًا يتأتى عن التوزيع االستثنائي لمبلغ الفائض النقدي النهائي الذي حققته المنظمة 

 وقد تم تحديد المبلغ النهائي لهذا الفائض النقدي عن . مليون أورو٨٫٨، البالغ ٢٠٠٥عن عام 

، وهو يتكون إلى حد آبير من إيرادات حصَّلتها المنظمة في ٢٠٠٦ في نهاية عام ٢٠٠٥عام 

 .  استحق دفعها على الدول األعضاء في السنوات السابقة٢٠٠٦عام 

 استثنائية، والذي  الموزَّع بصورة٢٠٠٥ومن المهم مالحظة أن هذا الفائض النقدي عن عام  ١٣-٥

، ال يمثل في حد ذاته تخفيضاًً في ٢٠٠٨من االشتراآات السنوية المقـَرَّرة عن عام % ١٣يعادل 

لكنه سُيحتسب إلى حد بعيد فيما يخص معظم الدول األعضاء بمثابة مبالغ . االشتراآات السنوية

 يفضي إلى تخفيض  احتسابًا٢٠٠٨تـُخصم من االشتراآات السنوية المستحقة عليها عن عام 

 .٢٠٠٨المبالغ الجديدة المطلوب منها دفعها تسديدًا الشتراآاتها السنوية عن عام 

 أن المنظمة ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام وُيـفترض في تحديد مقادير المصروفات المهيأ لها  ١٤-٥

 . لها على الدول األعضاءستـَُحصِّل في الوقت المناسب آافة المبالغ المستحقة

 ٢٠٠٨فات المهيأ لها في ميزانية عام المصرو

 ٧٥ ٠٢٥ ٧٣٤ مبلغًا مقداره ٢٠٠٨يبلغ مجمل مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ١٥-٥

 .عن تقديراتها السابقة% ٠٫٠٣ هذا أقل بنسبة ٢٠٠٨وإن مبلغ مصروفات عام . أوروًا

وبما فيها الجهود  ( الجهود المبذولة٢٠٠٨وتجسِّد هذه التقديرات فيما يخص ميزانية عام  ١٦-٥

للتكفل بإبقاء مقادير المصروفات ضمن حدود ) ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٦المبذولة في عام 

االعتمادات السابقة، وذلك على الرغم من إدراج زيادات ذات شأن في أنشطة البرامج ومن 

 .ارتفاع األسعار

 وبما في ذلك تأثر ويبيِّن الرسم البياني التالي مقادير مصروفات المنظمة في الفترة السابقة ١٧-٥

أي (مقادير المصروفات خالل السنوات األخيرة بالتمويل المهيأ له فعًال في الميزانية العادية 

وُيستند في التقديرات فيما يخص عام ). اإليرادات المحصَّلة بحلول نهاية السنة المستحقة عنها

 .ما على الترتيب إلى مبالغ اعتمادات الميزانية الُمقـَّرة لكل منه٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧



C-12/DEC.4 
Annex 
page 73 
 

 العرض العام–الجزء الثاني   

 ٢٠٠١ مقادير المصروفات من الميزانية العادية للسنوات  :١الرسم البياني 
  ٢٠٠٨إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الحدَّ مرة أخرى من ٢٠٠٦وقد استتبع مقدار اإليرادات التي حصَّلتها المنظمة فعًال عن عام  ١٨-٥

وفي هذا السياق ). َصل في السنوات األخيرةآما َح(مقدار المصروفات المتكَبدة عن السنة 

 ضمن حدود ُمقـَدَّر اإليرادات ٢٠٠٦اتـُّخذت تدابير إلبقاء مقدار المصروفات عن عام 

، وللتأآد من آون آل ما قد يتحقق للمنظمة من )والموارد المتوفـِّرة للطوارئ القصيرة األجل(

ٍ  في مقادير التكاليف عن  من٢٠٠٦مكاسب فعلية، متأتية عما قد يطرأ خالل عام   تدن

األرقام الختامية للسنة حدد ت حين تعضاء الدول األإلى دََّرمستوياتها المتوقـَّعة، متوفرًا لكي يـُ

 .نهائيةالمالية بصورة 

 ما ٢٠٠٨تقديرات برنامج وميزانية عام ويترتب على أهم المعطيات المستنـَد إليها في وضع  ١٩-٥

 :يلي

 من االفتراضات المتعلقة باألسعار ٢٠٠٧رنامج وميزانية عام ن ما ُاخذ به في بأ  )أ(

مع ما يستتبعه ذلك من ( سيتحقق بوجه عام ٢٠٠٧والتكاليف النظامية فيما يخص عام 

 ؛)٢٠٠٨أثر مناظر على ُمقـَدَّرات ميزانية عام 

 أورو للدوالر الواحد من دوالرات ٠٫٧٣٢ سيبلغ ٢٠٠٨أن سعر صرف العملة لعام   )ب(

 يات المتحدة األمريكية؛الوال
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أن مقادير رواتب موظفي الفئة الفنية وموظفي فئة الخدمات العامة ستزداد في عام   )ج(

 ؛ %١٫٠ زيادة يبلغ أثرها عن السنة برمتها ٢٠٠٨

أن مبالغ أجور موظفي الفئة الفنية المأخوذ بها في حساب المعاش التقاعدي ستزداد في   )د(

 ؛%١٫٢٥عن السنة برمتها  زيادة يبلغ أثرها ٢٠٠٨عام 

أن تكاليف البرامج الدولية وسائر التكاليف غير المرتبطة بالموظفين ستشهد زيادة متأتية   )هـ(

% ٤٫٧٥ ما نسبته ٢٠٠٨عن ارتفاع األسعار بسبب التضخم النقدي يبلغ أثرها عن عام 

 .على الترتيب% ٢٫٠و

، ٢٠٠٨ في الميزانية فيما يخص عام وتبيَّن في الجدول التالي مصروفات المنظمة المهيأ لها ٢٠-٥

 .بحسب أهم وجوه التمويل

   بحسب أهم وجوه التمويل٢٠٠٨مصروفات الميزانية العادية لعام   :١٦الجدول 
التقديرات ٢٠٠٨

المسبقة
٢٠٠٩لعام 

الفرق 
 %بالـ

التقديرات  الميزانية 
 السابقة

  ميزانية  
  عام
٢٠٠٧ 

  األرقام 
 الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 
 422 978 51 725 712 54 تكاليف الموظفين 175 453 54 835 045 54 -%0,7 389 893 53
 856 423 4 991 836 4 تكاليف السفر 991 836 4 647 357 4 -%9,9 647 727 4
 902 920 3 892 244 4 تكاليف الخدمات التعاقدية 642 346 4 688 982 4 %14,6 395 996 4
تكاليف حلقات العمل وحلقات 887 046 3 257 166 3 %3,9 257 166 3

 التدارس واالجتماعات
3 046 887 3 259 915 

 تكاليفهما-تكاليف األثاث والعتاد  173 562 132 460 -%18,2 390 562
 التشغيلية

562 173 550 066 

 449 541 6 754 745 6 التكاليف التشغيلية العامة 754 745 6 065 030 7 %4,2 329 731 6
التكاليف المندرجة في عداد رأس 412 059 1 110 983 -%7,2 863 066 1

 المال
876 327 1 860 295 

 905 534 72 751 025 75 مجموع المصروفات 036 051 75 734 025 75 %0,0 269 144 75

، بالقياس إلى تقديراتها ٢٠٠٨وإن آافة الفروق في مجمل تقديرات مصروفات المنظمة لعام  ٢١-٥

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو تدابير رامية إلى تحقيق ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام ي السابقة، تبيَّن ف

 .٢٠٠٨ زيادة في األسعار ُيتوقع أن يشهدها عام وفورات أو

 ستمثل زهاء ثالثة أرباع مصروفات المنظمة المهيأ لها ٢٠٠٨ويقدَّر أن تكاليف الموظفين لعام  ٢٢-٥

، في حين ينخفض ٢٠٠٨حدَّدتا المدة فيما يخص عام وتـُطلب وظيفتان جديدتان م. في الميزانية

 .فيما يخصه عدد الوظائف المشغولة بعقود مساعدة مؤقتة

 فتزيد زيادة نسبتها ٢٠٠٨أما التكاليف التشغيلية غير المرتبطة بالموظفين فيما يخص عام  ٢٣-٥

 .عن المخصَّصات لها في ميزانية السنة السابقة% ٣٫٣
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 بنية االعتمادات

ويبيِّن .  لتمويل برامج النشاطعامةات شتى وحدات أمانة المنظمة في سبعة بنود تندرج مصروف ٢٤-٥

 باالستناد إلى تقديرات الميزانية فيما يخص ٢٠٠٨الرسم البياني التالي توزع المصروفات لعام 

 .آًال من برامج التمويل

 بحسب ٢٠٠٨توزع المصروفات من الميزانية العادية لعام   :٢الرسم البياني 
 )بالنسبة المئوية من المجموع(ج التمويل برام

  

  

  

  

  

  

  

 . وفقًا لالتفاقية"بابين" في سنة المنظمة آل لمصروفات اعتمادات الميزانية العادية درجوتن ٢٥-٥

طة التحقق التي المترتبة على أنشالمباشرة  التكاليفلتمويل  ١الباب في إطار  وتهيئ االعتمادات ٢٦-٥

 التمويل لسائر برامج ٢ويوفـَّر في إطار الباب . ات التفتيشعملي ذلك بما فيو ،األمانةجريها ت

األنشطة الهامة التي تضطلع بها األمانة آل عام من أجل المنظمة، وبما فيها البرامج الدولية، 

ودعم اللقاءات التي تتخذ الدول األعضاء قراراتها في إطارها، واألعمال التسييرية واإلدارية 

 .ة أنشطة األمانةالمضطلـَع بها دعمًا لكاف

ويرد في الجدول التالي تفصيل تقديرات مصروفات الميزانية المهيأ لها في الميزانية العادية  ٢٧-٥

 . بحسب برامج التمويل٢٠٠٨للمنظمة لعام 

  

التعاون الدولي والمساعدة

%7,2

الشؤون اإلدارية
%23,1

اإلدارة التنفيذية
%10,1

العالقات الخارجية
%2,4

دعم هيئتي توجيه المنظمة
%7,0 

عمليات التفتيش

%39,0

 التحقق
%11,2
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  بحسب برامج التمويل ٢٠٠٨مصروفات الميزانية العادية لعام   :١٧الجدول 
التقديرات ٢٠٠٨

المسبقة
٢٠٠٩لعام 

الفرق 
 %بالـ

التقديرات  الميزانية
  السابقة

  ميزانية 
  عام 
٢٠٠٧ 

األرقام 
 الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 
  :١المصروفات في إطار الباب    

 441 733 8 857 496 8 التحقق: ١البرنامج  857 496 8 590 377 8 -%1,4 245 152 8
 712 589 27 819 048 29 عمليات التفتيش: ٢البرنامج  819 048 29 396 693 29 %0,8  258 714 29
 153 323 36 676 545 37 ١المجموع للباب  676 545 37 986 670 37 %0,3  503 866 37

   :٢المصروفات في إطار الباب     
 349 093 5 448 184 5 التعاون الدولي والمساعدة: ٣البرنامج  733 209 5 001 399 5 %3,6  001 359 5
 507 393 4 172 510 4 دعم هيئتي توجيه المنظمة: ٤البرنامج  172 510 4 426 240 5 %16,2  980 548 4
 920 804 1 060 905 1 العالقات الخارجية: ٥البرنامج  060 905 1 980 830 1 -%3,9 980 830 1
 563 008 7 946 392 7 اإلدارة التنفيذية: ٦البرنامج  946 392 7 145 541 7 %2,0  181 518 7

 413 911 17 448 487 18 الشؤون اإلدارية: ٧البرنامج  448 487 18 196 343 17 -%6,2 624 020 18
 752 211 36 075 480 37 ٢المجموع للباب  360 505 37 748 354 37 -%0,4 766 277 37
 905 534 72 751 025 75 مجموع المصروفات 036 051 75 734 025 75 %0,0  269 144 75

 اعةالنجتحسين الوفورات وأوجه 

 ترآيزًا آبيرًا على تحقيق الوفورات وتحسين ٢٠٠٨ُيرآـَّز في برنامج المنظمة وميزانيتها لعام  ٢٨-٥

النجاعة على صعيد التكاليف في شتى وحدات األمانة للتكفل بالعمل على نحو ناجع التكاليف 

 .وبتخصيص األموال المتوفـِّرة لألنشطة ذات األولوية فيما يخص السنة

ار برنامج وميزانية تهيئ االستراتيجية المتعلقة بالميزانية المأخوذ بها في إطوفي هذا السياق  ٢٩-٥

 لتمويلٍ  يراد به التكفُل بتناول أولويات البرامج الجديدة وسدُّ آل ما يترتب على ٢٠٠٨عام 

 من خالل تحقيق ٢٠٠٨وسيتسنى ذلك في عام . التزايد المتوقـَّع في األسعار والتكاليف النظامية

وتحسينات في النجاعة بالقياس إلى تقديرات الميزانية الحالية دون مجاوزة مقادير وفورات 

 .٢٠٠٧المصروفات التي خصِّصت لها اعتمادات فيما يخص عام 

 التدابير الهامة لتحقيق  عدد منما بحيث يتجسَّد فيه٢٠٠٨وعليه فقد ُاعد برنامج وميزانية عام  ٣٠-٥

 التي ُوضعت مسبقًا وُادرجت في ٢٠٠٨الخاصة بعام وفورات بالقياس إلى التقديرات السابقة 

 .٢٠٠٧برنامج وميزانية عام 
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 مليون أورو في عام ٠٠٨٫٠وفورات مقدارها  (المعداتالحتياز  الحساب الخاص مبلغتجديد 

٢٠٠٨( 

 الذي تطول الوقل ًاحسبلمنظمة تا معدات لمخزن الحساب الخاص عضاءنشأت الدول األأ ٣١-٥

قد تم في آل من و. التحققغيرها من معدات صة ومتخصِّال التفتيش  معداتيستلزمه احتيازها

لرد  الميزانية العادية في إطار مليون أورو ٠٫٢٥٠مقداره تخصيص اعتماد السنوات السابقة 

 . هذا الحساباألموال التي تؤخذ من

دفعه  مليون أورو ت٠٫٢٥٠ مبلغ مقداره ٢٠٠٨ويندرج في إطار التقديرات السابقة الخاصة بعام  ٣٢-٥

لهذا الصندوق شعبة التحقق من الميزانية العادية بغية استدامة توفر األموال من أجل شراء 

وذلك ( جزئيًا ٢٠٠٧وقد خصِّصت أموال لهذا الغرض في عام . معدات التحقق المتخصِّصة

 .ألن األرصدة المتجمعة في هذا الحساب آانت آافية) بمثابة تدبير لتحقيق وفورات

، بالقياس إلى تقديراته السابقة، ) مليون أورو٠٫٠٨٠ (٢٠٠٨ تـَُحقـَّق في عام وُيهيأ بوفورات ٣٣-٥

مبلٌغ تعوَّض به التكاليف المترتبة على تزايد األنشطة على صعيد التحقق والتفتيش فيما يخص 

 .السنة

 وفورات(تخفيض ُمقـَدَّر المساهمات التي تدفع للمحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية 

 )٢٠٠٨ مليون أورو في عام ٠٫٠٤٥مقدارها 

 بدأ تنفيذ مبادرة على صعيد الميزانية تتمثل في توفير اعتماد محدَّد آل عام ٢٠٠٦في عام  ٣٤-٥

للمنظمة لتحمل المساهمات المطلوبة من األمانة لقاء إمكانية االحتكام إلى المحكمة اإلدارية 

 .التابعة لمنظمة العمل الدولية

 هذه المساهمات التي تـُدفع للمحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية ولئن آانت تكاليف ٣٥-٥

 مليون أورو، فقد خـُفـِّض هذا المبلغ على ضوء ٠٫١٥٠تبلغ بحسب تقديراتها األولية 

 . في السنوات األخيرةالبابالمصروفات المتكبَّدة من هذا 

 تخفيض تكاليف األجور المتأتي عن تبدل الموظفين

من خدمات  مناسبًاقدرًا تطلب فيتاجية نإلى صعيد الع الموظفين بعض االضطراب بدلتيسبب  ٣٦-٥

لكنه . والتخطيط لمواجهة ذلك، آما يستلزم تدريبًا مناسبًا من أجل تنمية القدراتلموارد البشرية ا

 يكونون مانةاألفي أن العاملين الذين تنتهي خدمتهم  تتأتى من  للمنظمةمالية مكاسب علىينطوي 

 .ساري عليهم الالرواتب العالوة السادسة في جدول درجةد بلغوا في المتوسط ق
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 ٥٠من جراء النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة موظفون يناهز عددهم الـ في األمانةترك الخدمة يو ٣٧-٥

تقابل عادة أدنى درجة في جدول (قل أات قستحم الحديثي التعييندفع للموظفين ـُتو في السنة،

 . محلهمنوـّحلي الموظفين الذين حقات مستمن) الرواتب

التي ف اليتكالنخفاض في بعض اال عن  يسفر حتمًا على هذا النحولموظفينآما إن تبدل ا ٣٨-٥

أي أنها، بعبارة (عند شغل الوظائف المرخَّص بها التي تغدو بذلك شاغرة لمنظمة تتحملها ا

وقد  ). يكن هناك موظف يشغلهاأخرى، ال تتكبد المستحقات من األجور المتعلقة بالوظيفة إذا لم

حققت األمانة في المتوسط معدًَّال لشغل الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها بموظفين بعقود 

لكن جميع هذه الوظائف يتسم بأهمية حاسمة . منها، على الدوام% ٩٠محدَّدة المدة يبلغ زهاء 

 .٢٠٠٨لمبيَّن في برنامج وميزانية عام فيما يخص تمكن األمانة من أن تحقق طيلة السنة األداَء ا

في حشد الموظفين " التأخر"وفي هذا السياق اعتمدت األمانة عدة تدابير للتقليل من هذا  ٣٩-٥

الالزمين، وستعمد في معظم األحيان إلى شغل الوظائف الشاغرة باالستعانة بموظفين مؤقتين 

وظائف الشاغرة من بين الوظائف المتمثل في شغل ال" الترقيعي"وإن هذا الحل . عند االقتضاء

المحدَّدة المدة بعاملين مؤقتين، يذهب بقسط آبير من آل ما قد يتأتى عن شغور الوظائف المعنية 

لكن ثمة مستحقات عدة، من مستحقات . من تخفيضات في التكاليف الواقعة على عاتق المنظمة

دَّد المدة، ال يستحق دفعها للعاملين األجور غير المرتبطة بالرواتب التي تـُدفع للموظفين بعقد مح

 .المؤقتين الذين قد ُيستعاض بهم عنهم على هذا النحو

 مليون ١٫١٨٠ تخفيضات في التكاليف يزيد مجموعها على ٢٠٠٨د برنامج وميزانية عام ويجسِّ ٤٠-٥

 :ومن ذلك. ورو متأتية عن تبدل الموظفينأ

التعيين أقل من ُمقـَدَّراتها السابقة ذات ما يتأتى عن آون مقادير أجور الموظفين الحديثي   )أ(

  ؛) مليون أورو٠٫٢٠٠وفورات إضافية يقارب مبلغها (الصلة المدرجة في الميزانية 

وفورات ( أقل ٢٠٠٨آون مقادير أجور الموظفين الجدد المتوقـَّع دفعها خالل عام   )ب(

  ؛) مليون أورو٠٫٥٠٠يقارب مقدارها 

تي عن شغور بعض الوظائف لفترٍة ما الذي قد يحدث في انخفاض تكاليف األجور المتأ  )ج(

 مليون أورو ضمن شعبة هيئة ٠٫١٨٠وفورات يقارب مقدارها (الواقع خالل السنة 

  ). مليون أورو ضمن شعبة الشؤون اإلدارية٠٫٣٠٠التفتيش ووفورات مقدارها 
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دَّر تكاليف أجور  فيما يتعلق بُمقـ٢٠٠٨َوقد ُاخذت هذه التخفيضات بالحسبان فيما يخص عام  ٤١-٥

الموظفين من الفئة الفنية، لكن لم يؤخذ بها فيما يتعلق بتكاليف الموظفين من فئة الخدمات العامة 

 ).الذين يتبدلون بمعدَّل سنوي أقل بكثير من معدَّل تبدل الموظفين من الفئة الفنية(

 تخصيص الموارد المتوفـِّرة بحسب األولويات

 على تدابير للتكفل بترآيز مقادير األموال المتوفـِّرة ٢٠٠٨ة عام داد برنامج وميزانياشتمل إع ٤٢-٥

وقد استتبع ذلك تخفيضات في . لى مجاالت النشاط ذات األولوية فيما يخص السنةللمنظمة ع

 .٢٠٠٨بعض المجاالت في شتى وحدات األمانة بالقياس إلى التقديرات السابقة الخاصة بعام 

ي السنوات األخيرة ترآيزًا أساسيًا على النجاعة المثبتة في تحقيق فقد رآـَّزت المنظمة وأمانتها ف ٤٣-٥

وفي . أهداف البرامج وعلى الخيارات المتمثلة في تخصيص الموارد المتوفـِّرة ألهم األولويات

 مستلزمات أولويات البرامج الجديدة ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٦هذا الصدد َوفـَّر برنامج وميزانية عام 

 ).بالقيمة االسمية(لك أي زيادة في المصروفات الهامة دون أن يتطلب ذ

وبمواصلة الجهود في األمانة لتمييز وتحقيق وفورات حقيقية عن طريق تحسين النجاعة،  ٤٤-٥

وتحديد مجاالت ذات درجة أدنى من األولوية على صعيد اإلنفاق، تتوفر للمنظمة فرص إضافية 

وُيشار في هذا الصدد إلى أن أداء . لويةلتسخير األموال المتوفـِّرة لمجاالت اإلنفاق ذات األو

) إذ حوفظ به على تنفيذ البرامج على النحو المتوقـَّع (٢٠٠٦األمانة على صعيد اإلنفاق في عام 

وفر أساسًا راسخًا لتمييز عدة مجاالت تم فيها تحويل ما آتته التخفيضات في مقادير التمويل 

 .٢٠٠٨عام السابقة لتخصيصه ألنشطة ذات أولوية فيما يخص 

وباإلضافة إلى ذلك أوليت عناية خاصة لمجاالت إنفاق المنظمة الذي نـُهض بأوده عادة خالل  ٤٥-٥

السنوات األخيرة باالستعانة بالتبرعات، ال باالستعانة أيضًا باالعتمادات المتوفـِّرة في إطار 

رة االستشارية آما إنه تم تخفيض االعتمادات المخصَّصة لسد تكاليف الخب. الميزانية العادية

 ٠٫١٨٢وفورات مقدارها ( بالمتطلبات العامة على صعيد اإلنفاق الوفاء بغية ٢٠٠٨خالل عام 

 ).مليون أورو

وقد اتسم هذا النهج العام في مجال تحقيق الوفورات، بالقياس إلى التقديرات السابقة الخاصة بعام  ٤٦-٥

ظمة المتعلقة بالميزانية المأخوذ بها ، بأهمية أساسية للتكفل بإمكان تطبيق استراتيجية المن٢٠٠٨

قية وقد هيأت هذه الوفورات أمواًال من أجل المبادرات اإلنفا. ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام 

، ومواجهة تزايد األسعار ٢٠٠٨الرامية إلى تلبية أولويات البرامج الجديدة فيما يخص عام 
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يادة في مجمل التكاليف بالقياس إلى المعمول بها والتكاليف النظامية، دون أن يستتبع ذلك ز

 .٢٠٠٧المصروفات المهيأة لها اعتمادات فيما يخص عام 

ولكن لم تطبَّق على وجوه التمويل فيما يخص عددًا من أنشطة األمانة الرئيسية الهامة  ٤٧-٥

 وبين مقادير اإلنفاق الفعلية ٢٠٠٨التخفيضاُت الرامية إلى المطابقة بين تقديرات ميزانية عام 

ويشمل ذلك االعتمادات المخصَّصة ). ٢٠٠٦ األداء على صعيد اإلنفاق فيما يخص عام أي(

لكافة الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها، وعمليات التفتيش المتعلقة باألسلحة الكيميائية، 

تكوين القدرات، ومساندة الهيئات (وعمليات تفتيش الصناعة، وحلقات العمل الدولية والمساعدة 

 .، وتكاليف تبدل الموظفين)طنية، وتنمية القدرة على الحمايةالو

وقد تمت أيضًا تسوية جميع مبالغ التمويل المطاَبقِة مع مقادير اإلنفاق الفعلي وذلك للتهيئة  ٤٨-٥

 .٢٠٠٨بصورة آاملة لما يترتب على تزايد األسعار المتوقـَّع حتى غاية عام 

 استمرار تحقيق الوفورات

 من تدابير تحقيق الوفورات الهامة التي طبِّقت خالل السنوات األخيرة في تظل المنظمة تستفيد ٤٩-٥

 .األمانة

لتلبية )  مليون أورو٠٫٩٢٠( لمبادرات إنفاقية هامة ٢٠٠٧فقد ُهيئ في برنامج وميزانية عام  ٥٠-٥

أولويات البرامج الجديدة، ولسد تزايد النفقات المتأتية عن النمو المعتاد في األسعار المعمول بها 

والتكاليف النظامية، وذلك دون مجاوزة مقادير المصروفات السابقة المهيأة لها اعتمادات بالقيمة 

 .االسمية

 واستـُمر على ٢٠٠٦وإن الفضل في التمكن من ذلك يعود جزئيًا إلى عدٍد مما نـُـفذ في عام  ٥١-٥

 تخفيضات في فما تم في السنوات األخيرة من.  من تدابير تحقيق الوفورات٢٠٠٧تنفيذه في عام 

حجم أفرقة التفتيش التي تزور مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في الواليات المتحدة األمريكية 

أفضى دون غيره إلى تخفيض يقارب مقداره األربعين في عدد المفتشين الذين آانت األمانة لوال 

مقيمين في "ن ويضاف إلى ذلك أن االستعانة بمفتشي. ذلك ستحتاج إليهم على مدى سنة آاملة

بدًال من الترتيبات المعتادة للتوظيف لمدة (ُيستخدمون في إطار عقود خدمات خاصة " أوطانهم

 . مفتشًا١٥ مليون أورو فيما يخص ٠٫٦وفرت للمنظمة زهاء ) محدَّدة، المعمول بها في األمانة
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 لشعبة التحقق،  دراسة إمكانية دمج مخزن المعدات، التابع حاليًا٢٠٠٧وستبدأ األمانة في عام  ٥٢-٥

وقد يمكن تحقيق وفورات عن طريق . بفرع العمليات والتخطيط التابع لشعبة هيئة التفتيش

 .تحسين النجاعة، إمكانًا يتوقف على نتائج الدراسة المعنية

 تخصيص األموال المتوفـِّرة لمجاالت ليتسنى ٢٠٠٨آما إن تدابير تحقيق الوفورات في عام  ٥٣-٥

ال سيما في شعبة التحقق وشعبة الشؤون اإلدارية، ستمثل أيضًا مواصلًة اإلنفاق ذات األولوية، و

 .للجهود المبذولة في السنوات األخيرة لألخذ بمتطلبات اإلنفاق الفعلية في شتى وحدات األمانة

 ٢٠٠٨اإليرادات المتوقـَّعة لعام 

ا يخص السنة إلى  لتمويل مصروفاتها المهيأ لها في الميزانية فيم٢٠٠٨تحتاج المنظمة في عام  ٥٤-٥

مصادر الالت من  المحصَّ من هذه اإليراداتفلتأوت.  مليون أورو٧٥٫٠إيرادات يبلغ مجموعها 

من مجموع % ٩١٫١ (السنوية االشتراآات : السنويلمنظمةاتمويل لالرئيسية الثالثة 

 بصون  الدول األعضاءوالمستردات بصورة مباشرة من تكاليف التحقق من قيام ،)داتايراإل

 المودعة في الحسابات المحوزات وفوائد ،%)٧٫٩ (هائية ومرافقاميي الكتدمير األسلحةو

 .%)١٫٠(المصرفية 

ويرد في الجدول التالي تفصيل اإليرادات المتوقـَّع حصول المنظمة عليها فيما يخص عام  ٥٥-٥

 . من آل من المصادر الرئيسية٢٠٠٨

  ٢٠٠٨دات الميزانية العادية لعام ايرإ  :١٨الجدول 
لتقديراتا ٢٠٠٨

المسبقة
٢٠٠٩لعام 

الفرق 
  %بالـ

التقديرات  الميزانية
 السابقة

  ميزانية  
  عام
٢٠٠٧ 

األرقام 
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 
 

 601 420 64 103 640 68 االشتراآات السنوية 388 665 68 324 671 67 -%0,5 859 449 68
 992 345 3 648 635 5 همات في تكاليف التحققالمسا 648 635 5 410 604 6 %5,5  410 944 5

 905 143 1 000 750 الفوائد وغيرها من المكاسب 000 750 000 750 %0,0  000 750
 498 910 68 751 025 75 مجموع اإليرادات 036 051 75 734 025 75 %0,0  269 144 75

د التمويل لمواجهة  ألي طوارئ على صعي٢٠٠٨وال ُيهيأ في إطار تقديرات إيرادات عام  ٥٦-٥

حاالت التأخر ذي الشأن في تحصيل اإليرادات المستحقة للمنظمة على الدول األعضاء خالل 

 .السنة

مبلغ االعتمادات السنوية التي يقرها المؤتمر لسد المصروفات في آل عام  من أنرغم ال وعلى ٥٧-٥

اإلنفاق قادير  مإن فة خالل السن المنظمةللمصروفات التي يمكن أن تتكبدها ى أقصًاحديمثـِّل 
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في (المالية المعنية  السنة عن من الدول األعضاء  فعًالةل المحصَّاألموال بلغ بممحكومة عمليًا

 .)غضون أجل يتسنى به للمنظمة استخدام هذه األموال

 مليون ٦٨٫٧ ت زهاءيرادات بلغإ  بحلول نهاية السنةلت المنظمة حصَّ،٢٠٠٦ عام ففيما يخص ٥٨-٥

خالل عام % ٩٦مقابل  ( مليون أورو٧٥٫٦لغ ابقدار ميزانيتها الُمقـَّر الممن %) ٩١(أورو 

ويمكن أن ُيِضّر مثل هذا االنخفاض في مقدار المحصَّالت من اإليرادات بتوفير ). ٢٠٠٥

 .الموارد الالزمة للبرامج على النحو الذي تخطـِّط له األمانة

لتالي مبلَغ اإليرادات المحصَّـلة فعًال عن يبيِّن الرسم البياني ا وفيما يخص السنوات األخيرة، ٥٩-٥

السنة المستحقة التسديد فيها بحلول نهايتها، وبما في ذلك العالقة التناسبية بين االشتراآات 

السنوية واإليرادات من المصادر المباشرة، التي يتكون منها مجموع إيرادات المنظمة عن 

 المبيَّنة فيه فتستند إلى مبالغ الميزانيات ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧أما التقديرات الخاصة بعام . السنة

 .الُمقّرة

المحصَّالت من إيرادات الميزانية العادية عن السنوات   :٣الرسم البياني 
  ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠١

  

  

  

  

  

  

 

  

 لدول األعضاءا  التي تدفعهااالشتراآات السنوية

 ٦٨ ٣٣١ ٣٢٤ا  تستلزم اشتراآات سنوية مقداره٢٠٠٨إن تقديرات ميزانية المنظمة لعام  ٦٠-٥

. أوروًا مقرَّرة للمنظمة على الدول األعضاء لتمويل المصروفات المقدَّر أن تـُتكبد خالل السنة

 .٢٠٠٧بالقياس إلى عام %) ٠٫٥( مليون أورو ٠٫٣٠٩ويمثل ذلك تخفيضًا بمقدار 

  

50,000 

55,000 

60,000 

65,000 

70,000 

75,000 

80,000 

2001 2002 2003
  

2004 2005 2006 2007 2008 

 مجموع اإليرادات االشتراآات السنوية
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سنوات األخيرة ويبيِّن الرسم البياني التالي مقادير االشتراآات السنوية المقـَرَّرة للمنظمة خالل ال ٦١-٥

عن آل من هذه السنوات ومقادير اإليرادات المحصَّـلة فعًال عن السنة المستحقة فيها بحلول 

ويرد في هذا الرسم البياني بيان داللي الطابع بمقدار اإليرادات المحصَّلة عن عام . نهايتها

 هذا الصعيد  على افتراض أن يستمر فيهما األداء التناسبي الذي تحقق على٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧

 .٢٠٠٦خالل عام 

 ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠١مقادير االشتراآات السنوية عن السنوات   :٤الرسم البياني 

  

  

  

  

  

  

  
  
وتحدِّد المنظمة االشتراآات المقـَرَّرة باألوروات وتعتمد جدول أنصبة االشتراآات السنوية  ٦٢-٥

عد تعديله تعديًال طفيفًا ب(الخاصة بها انطالقًا من الجدول المناظر المطبَّق في األمم المتحدة 

 ).لمراعاة الفروق في العضوية بين األمم المتحدة والمنظمة

 تحييَن جدول ٢٠٠٧على اشتراآاتها السنوية لعام ) وبالتالي المنظمة(وطبَّقت األمم المتحدة  ٦٣-٥

ولم يكن للتعديالت المعنية . أنصبة االشتراآات الخاص بها الذي ُيجرى مرة آل ثالث سنوات

لة على جدول أنصبة االشتراآات أثر مباشر على المبلغ اإلجمالي لالشتراآات السنوية المدخـَ

المقـَرَّرة للمنظمة، لكن آانت له تبعات على توزيع هذا المبلغ بمثابة أنصبة اشتراآات مستحقة 

 .على فرادى الدول األعضاء

 االشتراآات لعام وبصورة مماثلة سيؤتي تزايد عدد أعضاء المنظمة منذ تطبيق جدول أنصبة ٦٤-٥

 المستحقة على فرادى ٢٠٠٨ تخفيضًا طفيفًا في أنصبة االشتراآات المقـَرَّرة عن عام ٢٠٠٧

 .الدول األعضاء

  

50,000 

55,000 

60,000 

65,000 

70,000 

75,000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

الُمحصَّالت االتجاه الحالي على صعيد التحصيل أنصبة االشتراآات
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  اإليرادات المباشرة

. العادية اآلتية من مصادر مباشرة موردًا مهمًا لتمويل المنظمة السنويميزانية تمثل إيرادات ال ٦٥-٥

ى حد بعيد في الفوائد المكتسبة عن المحوزات النقدية، وآلَّ عام تتمثل هذه اإليرادات إل

والمساهمات في تكاليف التحقق المستحقة على الدول األعضاء ذات الصلة بمثابة مستَرّدات 

 مباشرة من التكاليف التي تتحملها المنظمة للتحقق من قيام هذه الدول األعضاء بصون وتدمير

 .هائية ومرافقامييسلحة الكألمخزونات ا

 بمثابة مساهمات في تكاليف ٢٠٠٨ مليون أورو في عام ٥٫٩٤٤تتوقع المنظمة أن تحصِّل و ٦٦-٥

فلّما آانت المساهمات المعنية تمثل مستَرّدات من التكاليف ذات الصلة التي تتحملها . التحقق

ً  نسبتها ٢٠٠٨فيما يخص عام ] المقدَّر[المنظمة فقد زيد مبلغها  لتهيئة ما يسد % ٥٫٥ زيادة

وبما فيها تزايد تكاليف الرواتب وتكاليف السفر ذات الصلة  (٢٠٠٨دََّر التكاليف في عام ُمقـَ

 .)المتأتي عن الزيادات في األسعار

 ٢٠٠٧ فيبقى آما آان في عام ٢٠٠٨أما ُمـَقـدَُّر المبلغ األساسي إليرادات الفائدة عن عام  ٦٧-٥

ألرصدة النقدية التي ُيتوقـَّع أن ويتأتى هذا المقدار عن متوسط مبلغ ا).  مليون أورو٠٫٧٥٠(

وبما فيها الفوائض النقدية المحوزة عن السنوات  (٢٠٠٨تحوزها المنظمة على مدى عام 

 .وتزايد أسعار الفائدة) السابقة

  تحصيل المتأخرات

سنة  التلكة عن م آانت هناك متأخرات من االشتراآات المستحقة للمنظ٢٠٠٦عام نهاية في  ٦٨-٥

 المشمولة بجدول أنصبة طـراف في االتـفاقيةولة من الـدول األد ٧١ األقل على على

 متأخرات االشتراآات مجموعوآان .  دولًة١٧٥  البـالغ عـددهااالشتراآات المقـَرَّرة المعنية،

 مليون أورو ٥٫٦، مقابل  مليـون أورو٩٫٣ على الدول األعضاء يبلغ لمنظمةلالسنوية المستحقة 

 .ةقالسابسنة في نهاية الفقط 

وإن الفوائض النقدية السنوية التي تحوزها المنظمة تتكون إلى حد آبير مما يتأخر تلقـّيه من  ٦٩-٥

اشتراآات سنوية أو (المستحقات على الدول األعضاء بمثابة إيرادات عن سنوات سابقة 

فكل المبالغ الُمحصَّـلة من الدولة العضو يجب أن تستخدم في ). مستَرّدات من تكاليف التفتيش

 .لمقام األول لتسديد أقدم ديونها المندرجة في عداد هذا النوع من إيرادات السنوات السابقةا
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 مليون أورو مما حصَّلته المنظمة خالل ١٫٦ومن آثار بلوغ المتأخرات هذه المبالَغ أن ما مقداره  ٧٠-٥

لسابقة  بمثابة اشتراآات تعيَّن في الواقع تقييده في عداد االشتراآات عن السنوات ا٢٠٠٦عام 

 بدًال من استخدامه ٢٠٠٥المسدَّدة تسديدًا متأخرًا، فُادرج في عداد الفائض النقدي عن عام 

 .٢٠٠٦بصورة مباشرة لتمويل المصروفات الُمهيَّـأ لتكبدها خالل عام 

، يندرج في عداد االشتراآات السنوية المقـَرَّرة عنها مبلغ يزيد على ٢٠٠٧وفيما يخص سنة  ٧١-٥

 دولة عضوًا عليها حاليًا متأخراٌت ذاُت مقدار وِقَدم يجعالن من ٥٢إنما يخص  مليون أورو ١٫٢

الممكن أن يتعذر على المنظمة أن تستخدم في عملها خالل السنة المعنية ما تسدِّده هذه الدول 

إذ أن من شأن هذه الدفعات أن تـُردَّ إلى دول (األعضاء من دفعات تعادل اشتراآاتها السنوية 

 ).ى بمثابة جزء من الفائض النقديأعضاء أخر

األخذ بخطط الدفع بالتقسيط على عدة سنوات "وقد أقّر المؤتمر في دورته الحادية عشرة  ٧٢-٥

باعتبارها آلية لتشجيع الدول األطراف التي عليها متأخرات من الُسلف المستحقة لصندوق رأس 

ات عليها وتسديد آافة المال العامل أو من االشتراآات السنوية على تسوية دفع المستحق

 ).٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٧ بتاريخ C-11/DEC.5" (المتأخرات المعنية

وبصرف النظر عن معدَّل تحصيل االشتراآات السنوية في آخر السنة التي تستحق عنها، يمكن  ٧٣-٥

أيضًا أن يكون للتأخر في تسديدها في غضون السنة المعنية أثر على قيام األمانة على النحو 

 .مخطـَّط له بتوفير الموارد للبرامج الهامة خالل السنةال

، بلغ ما لم ُيَحصَّـل إال في ربعه التقويمي األخير من االشتراآات ٢٠٠٥وفيما يخص عام  ٧٤-٥

، ٢٠٠٦وفيما يخص عام . السنوية التي حصَّلتها المنظمة عنه زهاء ثـُلـُث المحصَّالت المعنية

ول زهاء ثـُلـُثـَي مقدار االشتراآات السنوية المستحقة حصَّلت المنظمة بحلول نهاية نصفه األ

على الدول األعضاء من " ُوزِّع" مليون أورو ٤٫٥يندرج في عداد ذلك مبلغ يقارب (عنه 

 آان قد ُحصِّل من ٢٠٠٧ مايو/أياروفي نهاية ). ٢٠٠٣الفائض النقدي النهائي عن عام 

 . عن نصفها ما يزيد قليًال٢٠٠٧االشتراآات السنوية عن عام 

 ٢٠٠٨المعطيات المستـَند إليها في وضع تقديرات ميزانية عام 

يؤخذ بافتراضات فيما يخص المعطيات المستنـَد إليها في وضع تقديرات الميزانية للتكفل بأن  ٧٥-٥

التي ُيرجَّح أن تتكبدها المنظمة في السنة المالية دقيَق المراعاة في البرنامج " األسعاُر"تـُراعى 

لمقادير االعتمادات المهيأة " القوة الشرائية"فمن شأن المنظمة أن تواجه انخفاضًا في . يةوالميزان

، إذا آانت "القيمة الحقيقية"لسد مصروفاتها، أو أن يتعيَّن عليها استهداف تحقيق وفورات بـ
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تقديرات مصروفاتها ال تهيئ بصورة آاملة للتغيرات المتوقـَّع أن تطرأ على مقادير األسعار 

 ).وبما في ذلك التغيرات في رواتب الموظفين وسائر مستحقاتهم(الحالية 

 التي ُادرجت في برنامج وميزانية عام ٢٠٠٨وقد استـُند في التقديرات السابقة الخاصة بعام  ٧٦-٥

 وذلك إلتاحة المقارنة بتقديرات ٢٠٠٧ إلى االفتراضات المتعلقة باألسعار الخاصة بعام ٢٠٠٧

 . قـَّرة الُم٢٠٠٧ميزانية عام 

 طـُبِّقت بوجه عام ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام وعند وضع تقديرات الميزانية الٌمْدَرجة  ٧٧-٥

 فيما يخص آًال ٢٠٠٨قديرات السابقة الخاصة بعام معطيات مؤشرات األسعار العامة على الت

ه وتستوعب المنظمة، ضمن حدود المبالغ المعنية المأخوذ في حسابها بهذ. من وجوه التمويل

المؤشرات على نحو عام، ما قد يطرأ خالل السنة من حاالت االرتفاع المعقول في آحاد األسعار 

 .ذات الصلة

أهم حساب آل من المستـَند إليه في  ساساألقائمة يبيَّن فيها  الوثيقةلهذه  ٣الذيل في  وترد ٧٨-٥

ها في ذلك فيما يخص عام المأخوذ بسعار ة للمنظمة والزيادة المتوقـَّعة في األاليرات المدََّقُمال

إلى أقرب قد قـُرِّب بيان آل من معطيات تقدير التكاليف بحسب المؤشرات ذات الصلة و .٢٠٠٨

 .ربع في المئة

  ٢٠٠٨ارتفاع األسعار المتوقـَّع فيما يخص عام 

لى ع% ٢٫٠ُيتوقـَّع حاليًا أن ترتفع أسعار السلع االستهالآية في االتحاد األوروبي ارتفاعًا نسبته  ٧٩-٥

 رواتب زيادة في مقادير ٢٠٠٦وبالنظر إلى أنه هيئ ألن تـُمنـَح في عام . ٢٠٠٨مدى عام 

الموظفين من الفئة الفنية متصلة بكلفة المعيشة تـُحسب على أساس األسعار المعمول بها في 

 في أواسط عام الرواتب، وأنه تـُتوقـَّع بالتالي زيادة في ٢٠٠٦أبريل /مدينة الهاي خالل نيسان

 برمته ٢٠٠٧المعنية فيما يخص عام  الرواتب، فإنه ُيقدَّر أن يكون لذلك أثر على مبالغ ٢٠٠٧

يتمثل في زيادة ) ٢٠٠٦المأخوذ بها في حساب تقديرات عام  الرواتببالقياس إلى مقادير (

على مقادير الرواتب المفترض حاليًا أن يكون معموًال بها بحلول نهاية عام % ١٫٠نسبتها 

٢٠٠٦. 

حيث ستطرأ (الموظفين من فئة الخدمات العامة فيمكن على أساس مماثل  رواتبأما فيما يخص  ٨٠-٥

أن ُيتوقـَّع على نحو معقول أن تـُزاَد مقاديرها ) ٢٠٠٧سبتمبر /زيادة عليها اعتبارًا من أيلول

يًا في المأخوذ بها حال الرواتببالقياس إلى مقادير هذه % ١٫٠زيادة تبلغ نسبتها عن العام برمته 

 .٢٠٠٦تقديرات الميزانية الحالية المفترض أن تتحقق بنهاية عام 
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أي زيادات تفوق (في الرواتب " حقيقية"آما يمكن أن يكون لما تمنحه األمم المتحدة من زيادات  ٨١-٥

أثر على مقادير الرواتب التي تدفعها المنظمة ) ما يستتبعه االرتفاع المعتاد في تكاليف المعيشة

وُيفتَرض حاليًا في برنامج المنظمة وميزانيتها لعام . لموظفيها من الفئة الفنية ٢٠٠٨في عام 

 .٢٠٠٨زيادات حقيقية خالل عام   أنه لن تطرأ على مقادير هذه الرواتب٢٠٠٨

 االفتراضات اآلنفة الذآر فيما يخص مقادير ٢٠٠٨وتطبَّـق في تقديرات ميزانية المنظمة لعام  ٨٢-٥

على أساس أعداد  (٢٠٠٨وظائف في المنظمة فيما يخص عام آحاد الرواتب على فرادى ال

وبهذا النهج يؤَخذ بالسمات الفردية لكل من الموظفين ). الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها

 .الحاليين وبأثرها على المستحقات الواجبة الدفع للموظف المعني على وجه التحديد

طة بالموظفين، تبلغ نسبة متوسط تزايد األسعار وفيما يتعلق بمصروفات المنظمة غير المرتب ٨٣-٥

وبتطبيق . بحسب توقعات صندوق النقد الدولي% ٢٫٠ في منطقة األورو ٢٠٠٨على مدى عام 

معدَّل التضخم في منطقة األورو على هذا النحو يؤخذ بصورة تقريبية بأثر التزام المنظمة 

أي ما تتكبده المنظمة من زيادة (مي باستدراج العروض الحتياز السلع والخدمات على نطاق عال

 ).في األسعار بمقادير مختلفة عن الزيادة المتكبَّدة في هولندا فقط

وعند تحيين تقديرات مصروفات السنة فيما يخص البرامج الدولية، ُاخذ بمعدل التضخم المقدَّر  ٨٤-٥

ب أحدث بحس% ٤٫٧٥البالغ " األسواق الناشئة والبلدان النامية" في ٢٠٠٨أن يشهده عام 

 يراعى بهذا النهج آون ٢٠٠٧فعلى غرار برنامج وميزانية عام . تقديرات صندوق النقد الدولي

على هذا الصعيد في البلدان النامية التي تنظـِّم فيها أحداثاًً سديدة تكاليف معظم الالمنظمة تتكبد 

 ).حلقات عمل، ومؤتمرات، وغيرها من االجتماعات(االستهداف 

  ٢٠٠٨ة فيما يخص عام أسعار صرف العمل

آافة العاملين في األمانة تعاَمل آل شهر على نحو موحَّد إلى حد آبير  رواتبلئن آانت مقادير  ٨٥-٥

لدفعها في الهاي، وبما في ذلك ما يتأتى عن فروق أسعار الصرف بين األورو ودوالر الواليات 

وروات لحساب صندوق التي تدفع باأل(المتحدة األمريكية، فإن مستحقات الضمان االجتماعي 

، وتعويضات الوفاة والعجز التي تدفع لموظفي أمانة المنظمة من الفئة )االدخار االحتياطي

الفنية، تـُحسب باالستناد المباشر إلى مقادير األجور المأخوذ بها في حساب معاشات التقاعد 

ال تطبَّـق على (مريكية  بها في األمم المتحدة التي تحدَّد بدوالرات الواليات المتحدة األالمعمول

 ).مقادير هذه المستحقات تسوية متعلقة بفروق أسعار صرف العملة
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وفي هذا السياق تتعرض المنظمة بصورة مباشرة لتقلبات أسعار صرف العملة فيما يخص  ٨٦-٥

 مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية ٨٫٤مستحقات للموظفين تعادل زهاء 

من مجمل مبلغ الميزانية محسوبًا على % ٨ مليون أورو، أي زهاء ٦٫٢زهاء (تـُدفع سنويًا 

 ).٢٠٠٨ملة المأخوذ به في برنامج وميزانية عام أساس سعر صرف الع

ويهيئ أحدث سعر لصرف العملة صادرٍ  بيانـُه عن األمم المتحدة مؤشرًا إلى متوسط أسعار  ٨٧-٥

إن سعر صرف العملة الرسمي (صرف العملة المرجَّح أن يسري على السنة المالية التالية 

 أورو للدوالر الواحد من ٠٫٧٣٢ يبلغ ٢٠٠٧ مايو/أيارالمعمول به في األمم المتحدة فيما يخص 

 ).دوالرات الواليات المتحدة األمريكية

 بتطبيق سعر صرف العملة ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام مالية الواردة وقد ُاعدت التقديرات ال ٨٨-٥

وسيعاد النظر في سعر صرف . مايو/أياراآلنف الذآر المعمول به في األمم المتحدة فيما يخص 

 . ٢٠٠٨خرى قبل أن تقّر الدول األعضاء برنامج وميزانية عام العملة مرة أ

ما يطرأ على مقادير التكاليف من تغّيرات  ستتابع األمانة عن آثٍب تعرَضها ل٢٠٠٧وفي عام  ٨٩-٥

بالقياس إلى سعر صرفها المطبَّـق في تقدير التكاليف (متأتية عن تقلبات أسعار صرف العملة 

وقد بلغ متوسط سعر صرف . وستستوعب هذه التغيرات، )٢٠٠٧في برنامج وميزانية عام 

 أورو للدوالر الواحد من دوالرات الواليات ٠٫٧٥٢العملة فيما يخص النصف األول من السنة 

 .٢٠٠٧ الذي طـُـبِّـق في تقديرات ميزانية عام ٠٫٧٩٧المتحدة األمريكية، مقابل السعر البالغ 

 ضوء علىأن ينظر، "ه العاشرة من المجلس وفي هذا السياق أيضًا طلب المؤتمر في دورت ٩٠-٥

رته االستثنائية األولى الستعراض سير العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية تشديد المؤتمر في دو

على ضرورة مواصلة رصد وتحسين تطبيق آليات المنظمة المتصلة بالميزانية وآلياتها المالية 

مخاطر المتأتية عن تقلبات أسعار الصرف لمواآبة تطورها، في إمكانيات وضع آلية لتدبر ال

" على المدى الطويل، بغية تقديم توصية في هذا الشأن إلى المؤتمر في دورته الحادية عشرة

)C-10/DEC.5 ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٨ بتاريخ.( 

  بيان المخاطر المالية

 ٢٠٠٨وميزانية عام امج نبريظل  ،الميزانيةعلى صعيد لتخطيط لطار إ في آلِّ الحال عليهآما  ٩١-٥

لتنفيذ برامج  الية توفير الموارد المتؤثر علىف الية المالسنةثناء أ قد تبرز  على أخطارينمنطوي

 .لمنظمةا
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ل التالي بيان عام بأهم المخاطر المالية التي تتعيَّن مراقبتها عن آثب خالل عام ويرد في الجدو ٩٢-٥

٢٠٠٨.  

  ٢٠٠٨ام عفيما يخص  الية المالمخاطربيان   :١٩الجدول 
  المسألة  رــالخط

 ارتفاعًا يزيد على سعارارتفاع األ
بما في ذلك و ارتفاعها المتوقـَّع،

  . النظاميةالتكاليف

بمقدار  تهانسب تزيد ٢٠٠٨ سنة ى على مدزيادٍةمن شأن  •
تب وارلها فيما يخص  هيَّـأالم% ١٫٠الـ نسبة على %١٫٠

 التكاليف أن تفضي إلى زيادة في الفنيةالفئة الموظفين من 
 . مليون أورو٠٫٣ تقارب

ومن شأن زيادة على مدى السنة تزيد نسبتها بمقدار  •
المتوقـَّعة لزيادة األسعار في % ٢٫٠على نسبة الـ% ١٫٠

معظم التكاليف غير المرتبطة بالموظفين أن تفضي إلى زيادة 
  . مليون أورو٠٫٢في التكاليف تقارب 

من دوالرات الواليات دوالر ليون م ٨٫٤ ما يعادل ثمة •  .سعر صرف العملة
سعر مهيَّـأ لها بستحقات الموظفين ممن المتحدة األمريكية 

الواحد من دوالرات  أورو للدوالر ٠٫٧٣٢يبلغ صرف 
  .الواليات المتحدة األمريكية

في سعر صرف دوالر % ١٠ تهازيادة نسبفمن شأن  •
 ٠٫٨٠٥ليبلغ ( السنة ى على مدةاألمريكيالواليات المتحدة 

  . مليون أورو٠٫٦ زهاءكلف المنظمة أن ت) أورو
دها الدول  المبالغ التي تسدِّورودتأخر 

  .األعضاء
تدين للمنظمة  ٢٠٠٦  عامآانت الدول األعضاء في نهاية •

تمثل  مليون أورو ٩٫٣ منه ، مليون أورو١١٫٨مقداره  مبلغب
تمثل مساهمات في  مليون أورو ٢٫٥شتراآات سنوية وا

 .تكاليف التحقق
والحال أن المتأخرات المستحقة عن فترة تسبق بما يزيد على  •

 مليون ١٫٢ما يمثل (سنة تقويمية آاملة السنةَ  التي تسدَّد فيها 
أورو من االشتراآات السنوية المستحقة على الدول األعضاء 

يجب أن ) ٢٠٠٧التي آانت في هذا الوضع في بداية عام 
ستخدامها لتمويل عمل على الدول األعضاء وال يجوز اتوزَّع 
  .المنظمة

 المحصَّلة المبالُغوال يمكن أن تـُستخدم لتمويل عمل المنظمة  •
 لسنة تقرُّر استحقاقها إال الية التالسنةمن الدول األعضاء في 

لتدبر  بالمقدار الذي يكون قد تم بشأنه آما يجب إعمال آليات
دية نقص مؤقت في السيولة النق لمواجهة ية محدودةنقدمبالغ 

  .خالل سنة تقرُّر استحقاق المتأخرات المعنية
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  المسألة  رــالخط
 مليون ٣٫٦ مبلغًا مقداره ٢٠٠٦ عام  النقدي عنفائضيبلغ ال •  .٢٠٠٦الفائض النقدي لعام 

تزايدًا  ٢٠٠٧عام يتزايد على مدى نتظر أن ُيأورو حاليًا، و
 الدول األعضاء يتأتى جزئيًا عن تحصيل متأخرات على

  .٢٠٠٧عما قبل عام مستحقة 
 على نشاط تتوقف مقادير المساهمات في تكاليف التحقق •  .المساهمات في تكاليف التحقق

  .خالل السنةه ؤجرا إالتفتيش المزَمع
 تتحملها المنظمة قد يظل يتعيَّن أن "ثابتة " تكاليفوهناك عدة •

  .قدَّرة في بادئ األمرالتفتيش المأنشطة على أساس 
ستحقات للموظفين تبلغ م ٢٠٠٦نهاية عام بحلول تجمعت  •  .الديون غير المهيأ لتسديدها

  .ينالي مليون أورو يجب دفعها للموظفين الح١٢٫٣
والمبالغ االحتياطية  ةالتمويل السنويوال ُيهيأ في إطار مقادير  •

لكل ما يتعيَّن تكبده آل سنة من لمنظمة دى اعة لالمتجمِّ
  . المتجمِّعةستحقات الموظفينتكاليف م
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  عاملون في أمانتها المنظمة وال-٦

  أهم األهداف على الصعيد التنظيمي

 على دة أهداف محدَّةعدمحور يتمثل في  حول ٢٠٠٨ لعام تها برنامج المنظمة وميزانييقوم ١-٦

  .الصعيد التنظيمي

  المنظمة على الصعيد التنظيميأهداف أهم   :٢٠الجدول 
  ٢٠٠٨ أهم النتائج المزَمع تحقيقها خالل عام  الهدف

شتى وحدات  لتخطيط الموارد البشرية في إطارتـطبيق  •  .ط الموارد البشرية تخطيتطوير
  .مانةاأل

سيرورات حشد الموظفين وإعمالهم تحسين 
  .ئهمداأ وتدبر

 البرامج من  في نطاقلمبادراتالتجديد التنظيمي وادعم  •
 مهرة عاملين القوة العاملة وتوظيف  قدراتخالل تنمية

  ). الموظفينبدلت في سياق  موظفًا٦٥أآثر من (
  .إعمال نظام محسَّن لتدّبر وتقييم األداء •

الموظفين األساسي  نظام يينمراجعة وتح
 بتسيير والتعاميم الخاصة ونظامهم اإلداري

  .همشؤون

ه وشروطالتوظيف مماثلة ألحكامه أحكام جعل شروط و •
  . الموحَّدنظام األمم المتحدةفي  المعمول بها

دة خدمة الموظفين  النهج فيما يتعلق بمتطبيق
  .على نحو فعال

المحشودين حشدًا عالمي  مانةبع موظفي األ ُستبديل •
  .النطاق

على شواغل لتلبية الزيادة خدمات الموارد البشرية  •
  .الصعيد التنظيمي

لقد أعملت األمانة في السنوات األخيرة عدة تدابير بغية التكفل بترآيز مواردها البشرية ترآيزًا  ٢-٦

ومن تدابير تحسين النجاعة في هذا المجال ترشيد .  على أولويات برامج المنظمةفعاًال وناجعًا

االستعانة بالموارد المخصَّصة للنشاط التفتيشي، وبما فيه تقليص أحجام أفرقة التفتيش حيثما 

 .أمكن ذلك

آما إن مواصلة تطبيق النهج القاضي بالحد من مدة خدمة العاملين في األمانة تهيئ للمنظمة  ٣-٦

ولئن آانت هذه المبادرة تهيئ لتجديد القوة العاملة في . صًا سانحة وتـُرتـِّب عليها مهامَّ جسيمةفر

 على بذل الجهود الرامية إلى ٢٠٠٨األمانة على نحو متوازن فيجب أن ُيواظـَب خالل عام 

ليه من التكفل بأن يتيح تطبيق النهج المعني أفضل توازن بين ما يؤتيه من منافع وما يترتـَّب ع

 .آثار على استدامة القدرة الحالية
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وفي سياق هذه المتطلبات وتبدل الموظفين اإللزامي يجب أن تتمتع المنظمة بالقدرة على اجتذاب  ٤-٦

مهنيين أآفاء للعمل في أمانتها وعلى االحتفاظ بهم إذا ُاريد لهذه األمانة أن تنجح في النهوض 

إعمال عدد من التدابير الهامة في األمانة بغية  ٢٠٠٦وقد تم في عام . بالمهام المنوطة بها

تحسين نتائج نشاطها المتمثل في حشد الموظفين واالرتقاء بنهجها فيما يتعلق بالموظفين وتنمية 

 على إعمال هذه التدابير وستـُكـَمَّل بمبادرات أخرى حيثما ٢٠٠٨وسُيستـَمر في عام . قدراتهم

 .أمكن ذلك

 تنظيم أمانة المنظمة

. مكاتب رئيسيةة عب وعدلى ست ُشعية م أمانة المنظمة من الناحية التنظيمسؤوليات تتوزع ٥-٦

 تغييرات تطرأ عليهولم . ٤ الذيل في  الوارد البيانيالرسم في الي التنظيمي الحها هيكلويبيَّن

 .٢٠٠٧ عام خاللهامة 

  ٢٠٠٨التجهيز بالموظفين في عام 

 من الترتيبات المناسبة للوظيفة المراد شغلها وفي يتم توظيف العاملين في األمانة في إطار عدد ٦-٦

 .اإلطار التنظيمي ذي الصلة

آما إن األمانة . ويعيَّن الموظفون بعقود محدَّدة المدة بحسب ما يرخـَّص به لألمانة من وظائف ٧-٦

والعقود " المساعدة المؤقتة"تستعين بموظفين مؤقتين وفَق عدة ترتيبات مختلفة، منها عقود 

 ".عقود الخدمات الخاصة"و" المدةالقصيرة "

 تسوية وضع وظائف مشغولة بصفة مؤقتة منذ زمن طويل

. هناك عدد من الوظائف القائمة حاليًا في األمانة يؤديها موظفون معيَّنون بعقود مساعدة مؤقتة ٨-٦

وقد تم تدارس آل منها من حيث أهميتها في تنفيذ البرامج وما إذا آان ُيرجَّح أن تظل الحاجة 

 .يها قائمة في ثالث السنوات القادمة على األقلإل

نذ زمن طويل في إطار برنامج وميزانية ثالث من هذه الوظائف القائمة م" ُسوِّي وضع"وقد  ٩-٦

وفي . ها من الوظائف المحدَّدة المدة باعتبارها وظائف مرخـَّصًا بام بإدراجها فيه٢٠٠٨عام 

ن صافي األثر المترتب على ذلك يتمثل في حين تتم تسوية وضع الوظائف الثالث المعنية فإ

، ألنه تم الترتيب ٢٠٠٨وظيفتين إضافيتين فقط من الوظائف المحدَّدة المدة في برنامج وميزانية 

وظيفة (ضمن شعبة الشؤون اإلدارية للنهوض داخليًا بأود واحدة من هذه الوظائف الثالث 

 ).الكاتب المعني بتجهيز المعلومات
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 ائف الالزمة التي ُسوِّي وضعهاالوظ  :٢١الجدول 
 الوظيفة تصنيفها المكتب المعنيان/الشعبة

 المشاريعب مختصموظف مسؤول  ٣-ف شعبة التعاون الدولي والمساعدة
 آاتب معني بتدّبر الموجودات ٤-خ ع شعبة الشؤون اإلدارية
 آاتب معني بتجهيز المعلومات ٤-خ ع شعبة الشؤون اإلدارية

وظيفة المسؤول المختص بالمشاريع (يف اثنتين من الوظائف الثالث اآلنفة الذآر وستـُموَّل تكال ١٠-٦

المساعدة "بنقل االعتمادات التي تخصها من بند ) ووظيفة الكاتب المعني بتدّبر الموجودات

أما ". تكاليف الموظفين العامة"وبند " الرواتب"الذي آانت تـُدرج فيه سابقًا إلى بند " المؤقتة

" الرواتب"تب المعني بتجهيز المعلومات فستـُموَّل تكاليفها من البندين الحاليين وظيفة الكا

 .في إطار ميزانية شعبة الشؤون اإلدارية" تكاليف الموظفين العامة"و

وسُيحَشد من يشغلون هذه الوظائف المسّواة الوضع حديثًا وفَق ممارسات المنظمة المعتادة في  ١١-٦

 . لمدة أولية مقدارها ثالث سنواتهذا المجال، وسُيعيَّنون بعقود

  الموظفون بعقود محدَّدة المدة

وتبيَّن في .  بيان مفصَّل بالوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها ألمانة المنظمة٥يرد في الذيل  ١٢-٦

هذا الذيل الوظائف المحدَّدة المدة المعروضة على نحو وجيز في الجدول التالي وذلك فيما يخص 

 .األمانة وآل مكتب من مكاتبها الرئيسيةآل شعبة من شعب 

  بيان وجيز بأعداد موظفي األمانة المعيَّنين بعقود محدَّدة المدة  :٢٢الجدول 
النسبة المئوية من 

 المجموع
  عدد الوظائف 

 ٢٠٠٨لعام 
عدد الوظائف لعام 

٢٠٠٧ 
  رتبة 
 الوظيفة

  وما فوقها٢-مد 11 11 %2
 ١-مد 14 14 %3
 ٥-ف 47 47 %9

 ٤-ف 146 146 %28
 ٣-ف 105 106 %20

 ٢-ف 21 21 %4
 ٧-خ ع 9 9 %2
 ٦-خ ع 29 29 %5

 ٥-خ ع 83 83 %16
 ٤-خ ع 24 25 %5
 ٣-خ ع 32 32 %6

 مجموع الوظائف 521 523 %100
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وآما يظهر في الرسم البياني التالي، ُيموَّل من االعتمادات المخصَّصة للمنظمة في إطار  ١٣-٦

 وظيفة محدَّدة ١٧٣من الوظائف المحدَّدة المدة، وبما في ذلك ) ٢٧٩% (٥٣ زهاء ١ الباب

  .المدة من وظائف المفتشين

عام  الموظفون المعيَّنون بعقود محدَّدة المدة فيما يخص  :٥الرسم البياني 
  )النسبة المئوية من المجموع( بحسب برامج التمويل ٢٠٠٨

  

 في مقادير المصروفات الُمْدَرجة في اليف هذه الوظائف المرخـَّص بها تؤخذ بالحسبانإن تك ١٤-٦

تجدر مالحظة أن بضعة موظفين بعقود محدَّدة المدة يتقاضون  (٢٠٠٨برنامج وميزانية عام 

 ). أعلى من الراتب المرتبط بالوظيفة المعنية المرخـَّص بهارواتب

  الموظفون المؤقتون

 .بعقود مؤقتةثمة عدد من الوظائف في األمانة يشغلها موظفون معيَّنون عن عمد  ١٥-٦

وإثر دراسة شاملة للوظائف المشغولة بصفة مؤقتة في شتى وحدات األمانة وتسوية وضع  ١٦-٦

الوظائف اآلنفة الذآر، تم تخفيض عدد الوظائف التي آان يشغلها موظفون مؤقتون في شتى 

 . وحدات المنظمة

 

.14% التحقق

.39% عمليات التفتيش

التعاون الدولي والمساعدة
%3.4 

دعم هيئتي توجيه المنظمة
%7.3 

 العالقات الخارجية
%3. 

اإلدارة التنفيذية
%14.

 

18.2% الشؤون اإلدارية
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روًا  أو١ ٠٦٢ ٣٣٩ اعتمادات مقدارها ٢٠٠٨طار برنامج وميزانية عام وتخصَّص في إ ١٧-٦

بالقياس إلى االعتمادات المخصَّصة لهذا % ٤٫٢للوظائف المؤقتة، ما يمثل انخفاضًا نسبته 

وُيضاف إلى ذلك أن عدد الوظائف المؤقتة الالزمة انخفض . ٢٠٠٧الغرض فيما يخص عام 

 .٢٠٠٧ بالقياس إلى عام ٣بمقدار 

 من ٢٠٠٨ج وميزانية عام وقد ُوضعت تقديرات تكاليف الوظائف المؤقتة الُمْدَرجة في برنام ١٨-٦

ي تدارس المخصَّصات المحدَّدة المهيأ لها لهذا الغرض في عام خالل سيرورة وافية تمثلت ف

أي بتدابير تمويلية (، ومتطلبات التوظيف المؤقت المرتبطة بمبادرات إنفاقية معيَّنة ٢٠٠٧

 .٢٠٠٨لتلبية أولويات البرامج الجديدة فيما يخص عام ) جديدة

فيما يخص عام إلى الوظائف المؤقتة  مانةاألبيان وجيز باحتياجات   :٢٣الجدول 
٢٠٠٨ 

   المعنيانالمكتب/الشعبة  رتبتها  الوظيفة
  شعبة التعاون الدولي والمساعدة  )x٣ (٤-خ ع  مساعدون معنيون بالمشاريع

  شعبة التعاون الدولي والمساعدة  )x٢ (٢-ف  مسؤوالن قانونيان
  أمانة هيئتي توجيه المنظمة  )x٢ (٣-خ ع  واالستنساخُمَشغـِّالن ألجهزة الطبع 

  أمانة هيئتي توجيه المنظمة  ال ينطبق  )مخصَّص عام(دعم المؤتمرات 
  ديوان المدير العام  ٤-خ ع  مساعد معني بالشؤون اإلدارية
  ديوان المدير العام  ٥-خ ع  مساعد معني بالشؤون اإلدارية

   المشاريع الخاصةمكتب  ٣-ف  مسؤول معني بالمشاريع الخاصة
  مكتب المستشار القانوني  ٦-خ ع  مساعد معني بالشؤون القانونية
  شعبة الشؤون اإلدارية  ٣-ف  مسؤول معني بحشد الموظفين
  شعبة الشؤون اإلدارية  ٤-خ ع  آاتب معني بحشد الموظفين

  شعبة الشؤون اإلدارية  ٢-ف  مسؤول مساعد معني بالميزانية
   الشؤون اإلداريةشعبة  ٣-ف  محلـِّل أعمال

  شعبة الشؤون اإلدارية  )٢ x (٤-خ ع  آاتبان معنيان بخدمات الدعم

 لشتى ٢٠٠٨وُيستنـَد بقدر المستطاع في تحديد المخصَّصات التمويلية المعنية فيما يخص عام  ١٩-٦

وحدات األمانة إلى وظائف قابلة للتمييز ذات بنية معيَّنة يراد شغلها بموظفين مؤقتين خالل 

وُيشغـَل بعض هذه الوظائف .  بدًال من تخصيص اعتمادات عامة من أجل الطوارئالسنة،

بصورة مؤقتة ال بسبب الطبيعة المؤقتة للوظيفة المعنية بل بالنظر إلى إمكان أن يطرأ على مر 

 .الوقت تعديل على المهارات أو المشاريع المرتبطة بها
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ت، ُحِسَبت رواتب الموظفين المؤقتين وعند حساب ما تستلزمه الوظائف المؤقتة من اعتمادا ٢٠-٦

باالستناد إلى جداول رواتب مماثلة " عقود المساعدة المؤقتة"المعيَّنين في األمانة في إطار 

آما إن الموظفين المؤقتين . لجداول الرواتب المطبَّقة فيما يتعلق بالموظفين بعقود محدَّدة المدة

 بالرواتب، عدا أبداَل اإلعالة واإلعاناِت المعنيين يتقاضون مستحقات مماثلة غير مرتبطة

مع العلم (المتعلقةَ  باإليجار وِمنـََح التعليم وتعويَض تكاليف السفر في إطار إجازة زيارة الوطن 

بأن الموظفين بعقود محدَّدة المدة من فئة الخدمات العامة ال يحق لهم آذلك تقاضي المستحقات 

 ).الثالثة األخيرة الذآر

المتمثـِّل في شغلها عند اللزوم " الترقيع"ذلك تتكبد األمانة تكاليف متأتية عن وبمعزل عن  ٢١-٦

وظائف محدَّدة المدة بموظفين مؤقتين للفترة الفاصلة بين مغادرة الموظفين المنتهية خدمتهم 

وفي الماضي آانت تكاليف هذا الحل . وحشد موظفين جدد بعقود محدَّدة المدة ليحلوا محلهم

َسدُّ في األمانة باالستعانة باالعتمادات المتوفـِّرة الخاصة بالوظائف المحدَّدة المدة التي الترقيعي تـُ

 .ُيستعان بموظفين مؤقتين لشغلها

آما إن المنظمة طبقت ترتيبًا إلجراء عمليات تفتيش مرافق تدمير األسلحة الكيميائية باالستعانة  ٢٢-٦

الء المفتشين الذين يوظـَّفون مؤقتًا بموجب وإن االستعانة بهؤ". مقيمين في أوطانهم"بمفتشين 

تتيح للمنظمة تحقيق وفورات ذات شأن في رواتب الموظفين بعقود " عقود خدمات خاصة"

 .محدَّدة المدة المقيمين في الهاي وسائر مستحقاتهم ذات الصلة

م  مليون أورو لشعبة هيئة التفتيش لكي توظـِّف في عا١٫١٦٣وقد خـُصِّص اعتماد مقداره  ٢٣-٦

 . من هؤالء المفتشين المتعاقدين في المتوسط على مدى السنة٢٠ زهاء ٢٠٠٨

  مستحقات أجور الموظفين

تستقي المنظمة نظام مستحقات موظفيها، وبما فيه المعدَّالت الواجبة التطبيق، من النظام الذي  ٢٤-٦

لموظفي " يةالعاد"وفي هذا السياق تتألف مستحقات األجور ). في الهاي(تطبِّقه األمم المتحدة 

 .األمانة المعيَّنين بعقود محدَّدة المدة من عدة عناصر رئيسية

وتـُقدَّر تكاليف الموظفين باالستناد إلى العدد اإلجمالي للوظائف المحدَّدة المدة المزَمع شغلها فيما  ٢٥-٦

وتـُؤخذ في ذلك بالحسبان رتبة الوظيفة، مع مراعاة الرتبة الفعلية لشاغل آل . يخص السنة

 .ة مرخـَّص بهاوظيف
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وتـُبيَّن في الجدول التالي التكاليف المتوقـَّعة لمختلف عناصر األجور العادية للموظفين بعقود  ٢٦-٦

 .٢٠٠٨ت في برنامج وميزانية عام محدَّدة المدة، التي ُادرَج

التي تتحمَّلها `ف مستحقات أجور الموظفين بعقود محدَّدة المدة تكالي  :٢٤لجدول ا
  )ورواتبآالف األ(المنظمة 

 المستحقات
  ميزانية 

 ٢٠٠٧عام 
  ميزانية 

 ٢٠٠٨عام 
 635 35 447 35 الرواتب

التي تـُدفع لحساب صندوق االدخار (أبدال الضمان االجتماعي 
 )االحتياطي

7 466 7 301 

 010 1 066 1 تعويضات العناية الطبية
 945 964 تعويضات الوفاة والعجز

 946 144 1 بدل اإلعالة
 191 235 الخاصة باإليجاراإلعانة 

 183 2 278 2 منحة التعليم
 526 637 إجازة زيارة الوطن

 737 48 237 49 مجموع مستحقات أجور الموظفين
    

 523 521 عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخَّص بها
متوسط آلفة الموظف الواحد من الموظفين المعيَّنين بعقود محدَّدة 

 93,2 94,5 المدة

برنامج وثيقة من فيما يرد ض" تكاليف موظفين عامة"و" رواتب"ظهر هذه التكاليف بمثابة وت ٢٧-٦

  .٢٠٠٨ام  من البيانات التفصيلية للمصروفات المهيأ لها في ميزانية ع٢٠٠٨وميزانية عام 
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  المقدِّمة-٧

 البيانات المفصَّلة بالمصروفات ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة ن لث متعَرض في الجزء الثا ١-٧

 ).أي آل من ُشعبها ومكاتبها(حدات التنظيمية في األمانة المهيأ لها في الميزانية لكل من الو

وتسهم آل من هذه الوحدات التنظيمية في البرامج واألنشطة المتوخى من األمانة جمعاء تنفيذها  ٢-٧

 وترد في الجزء الثاني من هذه الوثيقة التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بأهداف .٢٠٠٨خالل عام 

 وما يرتبط بذلك من األنشطة التي تزمع ٢٠٠٨البرامج والنتائج المزَمع تحقيقها خالل عام 

 .األمانة القيام بها
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  شعبة التحقق
  :أهم العناصر

ـُجرى بموجب المادتين الرابعة والخامسة من  عملية تفتيش متعلقة باألسلحة الكيميائية ت٢١٨سيخطـّط لـ  •
 .االتفاقية، وسيقدَّم الدعم لهذه العمليات

 عملية تفتيش تـُجرى بموجب ٢٠٠ بانتقاء المواقع لتفتيشها وبالتخطيط دعمًا لـ٢٠٠٨سُيضطلـَع خالل عام  •
 .المادة السادسة من االتفاقية

 نظام معلومات التحقق عامًال بحلول نهاية عام ُيتوخى أن يغدو القسم الخاص باألسلحة الكيميائية من •
٢٠٠٨. 

 .سيستديم مختبر المنظمة اعتماده طيلة السنة وسُيجري اختبارين من اختبارات آفاءة المختبرات •
 على إجراء التحليل والتخطيط فيما يتعلق بإمكانية إنشاء مرفق مختبري جديد ٢٠٠٨سُيستمر خالل عام  •

 .للتحليل الطبي الحيوي
 أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ٨ ٤٩٦ ٨٥٧مقابل (أوروًا  ٨ ٣٧٧ ٥٩٠: ٢٠٠٨ية الشعبة لعام ميزان •

 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٨ ٧٣٣ ٤٤١ و٢٠٠٧
 .٧٥سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للشعبة ثابتًا عند : الموظفون •

 الهدف

األول المسؤولية عن االضطالع باألنشطة المجراة تتولى شعبة التحقق ضمن األمانة في المقام  ٣-٧

دعمًا للتحقق من نزع السالح الكيميائي ومن عدم انتشاره من خالل تطبيق التدابير ذات الصلة 

 .المنصوص عليها في االتفاقية

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

ويرد في . رنامج المنظمة الخاص بالتحققتتولى شعبة التحقق توجيه أنشطة األمانة المتعلقة بب ٤-٧

 شرُح وتفصيُل أهداف هذا البرنامج ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة من الجزء الثاني 

 .وأنشطته

وستواصل شعبة التحقق أيضًا دعم أنشطة شعبة التعاون الدولي والمساعدة وشعبة العالقات  ٥-٧

ت به أنشطتـَهما في السنوات األخيرة  وذلك بنفس المقدار الذي ساند٢٠٠٨الخارجية خالل عام 

 ). يوم من أيام عمل الشخص الواحد٦٠٠ما يعادل (

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٦-٧

مثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير  ب٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .تمحدَّدة لتحقيق وفورا

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٧-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 



C-12/DEC.4 
Annex 
page 103 
 

  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة لى النحو المبيَّن في الجزء الثاني من ع (٢٠٠٨يخص عام 

أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد 

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

 ٢٠٠٨صروفات المهيأ لها في ميزانية عام  الم–شعبة التحقق   :٢٥لجدول ا
  بحسب وجوه التمويل

التقديرات ٢٠٠٨
المسبقة

٢٠٠٨لعام 
الفرق 
 الميزانية  %بالـ

التقديرات 
 وجه التمويل  السابقة

 ميزانية 
  عام
٢٠٠٧ 

األرقام 
الختامية 

٢٠٠٦لعام 
  :تكاليف الموظفين

 611 897 4 743 164 5 رواتبال 743 164 5 384 219 5 %1,1  384 219 5
 293 593 1 887 854 1 تكاليف الموظفين العامة 887 854 1 779 744 1 -%5,9 779 744 1

- %100,0-  - 343 8 تكاليف العمل اإلضافي 343 8 -
- %100,0-  407 75 800 80 تكاليف الخبراء االستشاريين 800 80 -
 054 140 000 125 تكاليف الموظفين المؤقتين - -  -

 365 706 6 773 233 7 مجموع تكاليف الموظفين 773 108 7 163 964 6 -%2,0 163 964 6
    :تكاليف السفر    

95 009 %8,2- 95 009 103 495 
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 922 118 495 103 الرسمية
 922 118 495 103 مجموع تكاليف السفر 495 103 009 95 -%8,2 009 95

    :تكاليف الخدمات التعاقدية    
 - 471 77 تكاليف التدريب 471 77 724 69 -%10,0 724 69

 556 392 570 392 تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 570 392 541 202 -%48,4 541 202
 556 392 041 470 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 041 470 265 272 -%42,1 265 272

    :نفقات التشغيلية العامةال    
 555 364 1 تكاليف الضيافة وسائر األنشطة المراسمية 364 1 391 1 %2,0  391 1
 555 364 1 مجموع النفقات التشغيلية العامة 364 1 391 1 %2,0  391 1

351 470 %7,0- 326 815 351 470 

 –تكاليف معدات التفتيش وصيانتها ولوازمها 
  : ةتكاليفها التشغيلي

 870 495 470 351 تكاليف صيانة معدات التفتيش

351 470 %7,0- 326 815 351 470 
مجموع تكاليف معدات التفتيش وصيانتها 

 870 495 470 351  تكاليفها التشغيلية-ولوازمها 
 268 714 7 144 160 8 مجموع التكاليف الجارية 144 035 8 643 659 7 -%4,7 299 684 7

 –ت التفتيش وصيانتها ولوازمها تكاليف معدا
  :تكاليفها المندرجة في عداد رأس المال

 173 019 1 713 336 تكاليف احتياز معدات التفتيش 713 461 947 717 %55,5 947 467

467 947 %55,5 717 947 461 713 

مجموع تكاليف معدات التفتيش وصيانتها 
 تكاليفها المندرجة في عداد –ولوازمها 
 173 019 1  713 336 مالرأس ال

467 947 %55,5 717 947 461 713 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد رأس 

 173 019 1 713 336 المال
 441 733 8 857 496 8 مجموع التكاليف 857 496 8 590 377 8 -%1,4 245 152 8



C-12/DEC.4 
Annex 

page 104 
 

  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 شعبة هيئة التفتيش
  :أهم العناصر

 عملية من عمليات التفتيش بموجب المادة السادسة من ٢٠٠ستـُجري شعبة هيئة التفتيش خالل السنة  •
االتفاقية، يرآـَّز في إطارها بصورة خاصة على زيادة عدد عمليات تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية 

 .األخرى
 إجراء أخِذ العينات وتحليِلها في عين المكان في ثمانية مرافق إلى عشرة من مرافق ٢٠٠٨سيستمر عام  •

 .٢ الكيميائية المدرجة في الجدول المواد
بناء على المشاورات مع الدول األطراف الحائزة أسلحة آيميائية ُيتوقع أن يزداد عدد أيام المفتشين  •

 %.٧ زيادة نسبتها ٢٠٠٨المقضية في مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في عام 
ية الرامية إلى تلبية أولويات البرنامج فيما سُيعمل على تقليل األثر المالي المترتب على المبادرات اإلنفاق •

 .، وذلك بمواصلة الجهود لترشيد تخصيص الموارد لفرادى المهمات التفتيشية٢٠٠٨يخص عام 
 أوروًا هيئ لها في ميزانية ٢٩ ٠٤٨ ٨١٩مقابل ( أوروًا ٢٩ ٢٩٣ ٣٩٦: ٢٠٠٨ميزانية الشعبة في عام  •

 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٢٧ ٥٨٩ ٧١٢ و٢٠٠٧عام 
 .٢٠٤سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها لشعبة هيئة التفتيش ثابتًا عند : الموظفون •

 الهدف

تتولى شعبة هيئة التفتيش في المقام األول شؤون عمليات التفتيش المجراة للتحقق من نزع الدول  ٨-٧

تيقن من عدم استخدام مواقع وال) أسلحتها الكيميائية والمرافق المرتبطة بها(األعضاء سالحها 

 .اإلنتاج الكيميائي األخرى ألغراض محظورة بموجب االتفاقية

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

تتولى شعبة هيئة التفتيش توجيه أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج المنظمة الخاص بعمليات  ٩-٧

 شرُح وتفصيُل أهداف ٢٠٠٨نامج وميزانية عام بروثيقة من ويرد في الجزء الثاني . التفتيش

 .هذا البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ١٠-٧

اقية أو بمثابة تدابير  بمثابة مبادرات إنف٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تـُبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ١١-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة  في الجزء الثاني من على النحو المبيَّن (٢٠٠٨يخص عام 

أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد 

 .نفاق المرتبط بأنشطة المنظمةالمتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإل
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يأ لها في ميزانية عام  المصروفات المه–شعبة هيئة التفتيش   :٢٦لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

التقديرات ٢٠٠٨
المسبقة

٢٠٠٩لعام 
الفرق 
 الميزانية  %بالـ

التقديرات 
 وجه التمويل  السابقة

  ميزانية
  عام
٢٠٠٧ 

األرقام 
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

15 507 625  %0,0 15 507 625 15 507 234 
 :تكاليف الموظفين

 364 963 14 234 507 15 الرواتب
 341 322 6 940 436 6 تكاليف الموظفين العامة 940 436 6 625 272 6 -%2,6 625 272 6

 122 86 484 60 تكاليف العمل اإلضافي 484 60 089 61 %1,0  089 61
 827 371 21 659 004 22 مجموع تكاليف الموظفين 659 004 22 339 841 21 -%0,7 339 841 21

            

4 220 759 %9,9- 3 850 759 4 274 621 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة بعمليات 

 435 756 3 621 274 4 التفتيش

9 676 %8,2- 9 676 10 540 
تكاليف األسفار المتصلة 
 415 38 540 10 باالجتماعات الرسمية

 850 794 3 161 285 4 مجموع تكاليف السفر 161 285 4 435 860 3 -%9,9 435 230 4
           

485 145 %100< 634 283 310 145 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 448 315 145 310  تكاليف التدريب
 438 846 263 046 1 الشفوية/تكاليف الترجمة التحريرية 263 046 1 294 274 1 %21,8  294 274 1
 910 866 126 900  تكاليف المفتشين 126 900 390 163 1 %29,2  390 363 1
 796 028 2 533 256 2 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 533 256 2 967 071 3 %36,1  828 122 3

         

2 128  %2,0 2 128 2 086 

  :النفقات التشغيلية العامة
تكاليف الضيافة وغيرها من األنشطة 

 157 086 2 المراسمية
 450 336 397 466  والشحنتكاليف اإلرسال 397 466 224 450 -%3,5 224 450
 429 53 160 28 سائر النفقات التشغيلية العامة 160 28 363 61 >%100 363 61

 036 390 642 496 مجموع النفقات التشغيلية العامة 642 496 715 513 %3,4  715 513
           

5 940  %2,0 5 940 5 824 

تكاليف معدات التفتيش وصيانتها 
  : يفها التشغيلية تكال–ولوازمها 

 203 4 824 5 تكاليف اللوازم والمواد

5 940  %2,0 5 940 5 824 

مجموع تكاليف معدات التفتيش 
 تكاليفها -وصيانتها ولوازمها 

 203 4  824 5 التشغيلية
         

 712 589 27 819 048 29 مجموع التكاليف الجارية 819 048 29 396 293 29 %0,8  258 714 29
           

 712 589 27 819 048 29 مجموع التكاليف 819 048 29 396 293 29 %0,8  258 714 29
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  شعبة التعاون الدولي والمساعدة
  :أهم العناصر

تمثل مساعدة الدول األعضاء التي لّما يزل يتعيَّن عليها تنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب المادة السابعة من  •
آبيرة من األولوية ومن اإللحاح من بين األنشطة التي يجب االضطالع بها في االتفاقية نشاطًا ذا درجة 

 . على صعيد التعاون الدولي٢٠٠٨عام 
ستنفـَّذ خالل السنة مجموعة متنوعة من البرامج المرمي منها إلى دعم تكوين القدرات، وتبادل المعلومات  •

 .ة بموجب االتفاقيةالعلمية والتقنية، واستخدام الكيمياء في مجاالت غير محظور
 تنجيز وإعمال عدة تدابير رامية إلى تحسين مساعدة وحماية الدول األعضاء التي ٢٠٠٨سيشهد عام  •

تتعرض الستخدام األسلحة الكيمائية أو للتهديد باستخدامها، وبما في ذلك العمل على إعمال نتائج تمرين 
 . المشترك على تقديم المساعدة٢٠٠٥عام 

 أوروًا هيئ لها في ميزانية ٥ ١٨٤ ٤٤٨مقابل ( من األوروات ٥ ٣٩٩ ٠٠١: ٢٠٠٨عام ميزانية الشعبة ل •
 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٥ ٠٩٣ ٣٤٩ و٢٠٠٧عام 

سيزداد عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها لشعبة التعاون الدولي والمساعدة زيادة : الموظفون •
 .١٨  فيصبحمقدارها وظيفة واحدة

 الهدف

تهيئ شعبة التعاون الدولي والمساعدة لألنشطة الرامية إلى النهوض بتسخير الكيمياء لألغراض  ١٢-٧

السلمية، وبتيسير إعمال الدول األعضاء للتدابير الالزمة لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني، 

ها وبتنمية القدرات على تنسيق وسائل المساعدة وإيصالها إلى الدول األطراف في حالة تعرض

 .الستخدام األسلحة الكيميائية أو للتهديد باستخدامها

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

تتولى شعبة التعاون الدولي والمساعدة توجيه أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج المنظمة الخاص  ١٣-٧

 شرُح ٢٠٠٨ميزانية عام برنامج ووثيقة ي من ويرد في الجزء الثان. بالتعاون الدولي والمساعدة

 .وتفصيُل أهداف هذا البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ١٤-٧

بمثابة تدابير  بمثابة مبادرات إنفاقية أو ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ١٥-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة ء الثاني من على النحو المبيَّن في الجز (٢٠٠٨يخص عام 
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد أو

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة

في المهيأ لها  المصروفات –شعبة التعاون الدولي والمساعدة   :٢٧لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٨ميزانية عام 

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 التمويلوجه  ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

1 232 829 1 317 256 
 :تكاليف الموظفين

 669 395 1 6,0%  669 395 1 256 317 1 الرواتب
 263 486 -10,9% 263 486 674 545 تكاليف الموظفين العامة 674 545 318 404

 -   - 257 6 تكاليف العمل اإلضافي 257 6 285 10
 500 136 >100% 500 276 000 125 تكاليف الموظفين المؤقتين 550 259 578 239

 433 018 2 %8,2 433 158 2 187 994 1 مجموع تكاليف الموظفين 737 128 2 010 887 1
          

15 783 36 528 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 533 33 -8,2% 533 33 528 36 الرسمية
 533 33 -8,2% 533 33 528 36 مجموع تكاليف السفر 528 36 783 15

           

7 128 19 759 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 745 119 -83,8% 745 19 509 121  لتدريبتكاليف ا
 041 34 2,0%  041 34 374 33  الشفوية/تكاليف الترجمة التحريرية 374 33 624

 786 153 -65,3% 786 53 883 154 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 133 53 752 7
        

954 511 909 761 

تكاليف حلقات العمل وحلقات 
  :التدارس واالجتماعات

 975 952 4,8%  975 952 761 909 تكاليف دعم الهيئات الوطنية
 816 915 4,8%  816 915 287 874 تكاليف تكوين القدرات 287 874 951 986
 458 745 4,8%  458 745 655 711 تكاليف تنمية القدرة على الحماية 655 711 100 885
 708 478 2,0%  708 478 322 469 تكاليف برنامج التدريب المشترك 322 469 431 338

3 164 993 2 965 025 
مجموع تكاليف حلقات العمل 
 958 092 3 4,3%  958 092 3 025 965 2 وحلقات التدارس واالجتماعات

        

3 195 1 025 

  :النفقات التشغيلية العامة
تكاليف الضيافة وسائر األنشطة 

 046 1 2,0%  046 1 025 1 المراسمية
 046 1 2,0%  046 1 025 1 مجموع النفقات التشغيلية العامة 025 1 195 3

         

 755 299 5 3,7%  755 339 5 648 151 5 مجموع التكاليف الجارية 448 184 5 733 078 5
          

1 880 - 

 تكاليفهما -تكاليف األثاث والعتاد 
  : المندرجة في عداد رأس المال
 -  - - سوبيينتكاليف العتاد والبرامج الحا

 247 59 2,0%  247 59 085 58 سائر تكاليف األثاث والعتاد - 736 12

14 616 - 

 -مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس 

 247 59 2,0%  247 59 085 58 المال
        

14 616 - 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد 

 247 59 2,0%  247 59 085 58  رأس المال
            

 001 359 5 3,6%  001 399 5 733 209 5  مجموع التكاليف 448 184 5 349 093 5
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  أمانة هيئتي توجيه المنظمة
  :أهم العناصر

ٌ عادية واحدة للمؤتمر ومؤتمُر ثالُث دورات للمجلس واجتماعان له ٢٠٠٨ستـُدَعُم خالل عام  •  ودورة
 دعم على صعيد اللغات الجتماع واحد للجنة السرية ٢٠٠٨دَُّم خالل عام آما سُيَق(االستعراض الثاني 

 ).واجتماع واحد للمجلس االستشاري العلمي
سيشمل الدعم المقدَّم إلى هيئتي توجيه المنظمة إعداَد جداول أعمال الدورات واالجتماعات وتقاريرها  •

ها وتوزيَعها، آما سيشمل توفير الترجمة وأماآن انعقادها، وتحريَر الوثائق الرسمية وترجمتـَها وطبَع
 .الشفوية للدورات واالجتماعات

 أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ٤ ٥١٠ ١٧٢مقابل ( أوروًا ٥ ٢٤٠ ٤٢٦: ٢٠٠٨ميزانية الشعبة لعام  •
، لكن هذا الرقم يشمل تكاليف متصلة بمؤتمر )٢٠٠٦ أوروات ُانفقت في عام ٤ ٣٩٣ ٥٠٧ و٢٠٠٧

 .ياالستعراض الثان
 .٣٨سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للشعبة ثابتًا عند : الموظفون •

 الهدف

تقوم أمانة هيئتي توجيه المنظمة بتيسير االجتماعات والمشاورات األوسع نطاقًا بين الدول  ١٦-٧

ت األعضاء ومع أمانة المنظمة، وبما في ذلك تنسيق إعداد الوثائق الرسمية وترجمتها، وخدما

 .الترجمة الشفوية للجلسات الرسمية

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

تتولى أمانة هيئتي توجيه المنظمة توجيه أنشطة أمانة المنظمة فيما يتعلق ببرنامج المنظمة  ١٧-٧

 ٢٠٠٨ي من برنامج وميزانية عام ويرد في الجزء الثان. الخاص بتقديم الدعم لهيئتي توجيهها

 . وتفصيُل أهداف هذا البرنامج وأنشطتهشرُح

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ١٨-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 . لتحقيق وفوراتمحدَّدة

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ١٩-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨امج وميزانية عام برنوثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

من حدود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ض

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

في ميزانية  المصروفات المهيأ لها –أمانة هيئتي توجيه المنظمة   :٢٨لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٨ عام

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 التمويلوجه  ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية  السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

2 334 069 2 467 738 
 :تكاليف الموظفين

 422 473 2 0,2%  422 473 2 738 467 2 الرواتب
 660 882 2,2%  660 882 523 863 تكاليف الموظفين العامة 523 863 743 794

 817 19 -32,1% 817 19 199 29 تكاليف العمل اإلضافي 199 29 200 19
 000 149 8,4%  446 161 000 149 تكاليف الموظفين المؤقتين 000 149 612 144

 900 524 3 0,8%  346 537 3 460 509 3 مجموع تكاليف الموظفين 460 509 3 624 292 3
           

3 651 8 026 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 368 7 -8,2% 368 7 026 8 الرسمية
 368 7 -8,2% 368 7 026 8 مجموع تكاليف السفر 026 8 651 3

           

 - 37 016 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 314 33 -10,0% 314 33 016 37  تكاليف التدريب
 150 370 81,1%  150 645 177 356  الشفوية/تكاليف الترجمة التحريرية 177 356 535 333
 464 403 72,6%  464 678 193 393 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 193 393 535 333

             

232 595 234 517 
  :النفقات التشغيلية العامة

 191 242 >100% 191 646 517 234 إيجار المحال
 012 370 1,7%  012 370 952 363  إيجار المعدات 952 363 412 530

690 1 025 
تكاليف الضيافة وسائر األنشطة 

 046 1 2,0%  046 1 025 1  المراسمية
 249 613 69,7%  249 017 1 494 599 مجموع النفقات التشغيلية العامة 494 599 697 763

             

 980 548 4 16,2%  426 240 5 172 510 4 مجموع التكاليف الجارية 172 510 4 507 393 4
             

 980 548 4 16,2%  426 240 5 172 510 4  مجموع التكاليف 172 510 4 507 393 4
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  شعبة العالقات الخارجية
  :أهم العناصر

 إلى المنظمة مع تزايد الترآيز في سيواَصل خالل السنة بذل الجهود من أجل تحقيق عالمية االنضمام •
 .األنشطة ذات الصلة على الدول األقل رغبة في االنضمام إلى االتفاقية

سيجدَّد موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت تجديدًا واسع النطاق لتحيين التكنولوجيا المطبَّقة فيه وضمان  •
 .االنتفاع به للجهات المهتمة باألمر

 أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ١ ٩٠٥ ٠٦٠مقابل ( أوروًا ١ ٨٣٠ ٩٨٠: ٢٠٠٨ميزانية الشعبة لعام  •
 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ١ ٨٠٤ ٩٢٠ و٢٠٠٧

 .١٨سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للشعبة ثابتًا عند : الموظفون •

 الهدف

لتعاون معها في تنفيذ االتفاقية ترمي شعبة العالقات الخارجية إلى تعزيز دعم المنظمة وتعزيز ا ٢٠-٧

 .واالرتقاء بمستوى المشارآة الدولية في أنشطة المنظمة واألحداث التي تنظمها

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

تتولى شعبة العالقات الخارجية توجيه أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج المنظمة الخاص  ٢١-٧

 شرُح ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة ن رد في الجزء الثاني موي. بالعالقات الخارجية

 .وتفصيُل أهداف هذا البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٢٢-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨ عام تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٢٣-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨عام يخص 

انية ضمن حدود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميز

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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 المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –العالقات الخارجية شعبة   :٢٩لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 التمويلوجه  ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

1 139 557 1 177 919 
 :تكاليف الموظفين

 815 204 1 2,3%  815 204 1 919 177 1 لرواتبا
 562 369 -14,1% 562 369 188 430 تكاليف الموظفين العامة 188 430 066 319

 --100,0% - 215 5 تكاليف العمل اإلضافي 215 5 975 4
 377 574 1 -2,4% 377 574 1 322 613 1 مجموع تكاليف الموظفين 322 613 1 598 463 1

             

89 532 60 880 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 888 55 -8,2% 888 55 880 60 الرسمية
 532 1 2,0%  532 1 502 1  تكاليف سائر األسفار 502 1 638 12

 419 57 -8,0% 419 57 382 62 مجموع تكاليف السفر 382 62 170 102
            

 - 17 669 
  :مات التعاقديةتكاليف الخد

 902 15 -10,0% 902 15 669 17  تكاليف التدريب
 773 66 -7,9% 773 66 463 72  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 463 72 890 85
 674 82 -8,3% 674 82 132 90 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 132 90 890 85

             

94 922 81 862 

 تكاليف حلقات العمل وحلقات
  :التدارس واالجتماعات

تكاليف سائر حلقات العمل وحلقات 
 299 73 -10,5% 299 73 862 81  التدارس واالجتماعات

94 922 81 862 
مجموع تكاليف حلقات العمل 
 299 73 -10,5% 299 73 862 81 وحلقات التدارس واالجتماعات

              

58 340 57 362 

  :النفقات التشغيلية العامة
ف الضيافة وسائر األنشطة تكالي

 209 43 -24,7% 209 43 362 57 المراسمية
 209 43 -24,7% 209 43 362 57 مجموع النفقات التشغيلية العامة 362 57 340 58

             

 980 830 1 -3,9% 980 830 1 060 905 1 مجموع التكاليف الجارية 060 905 1 920 804 1
             

 980 830 1 -3,9% 980 830 1 060 905 1  مجموع التكاليف 060 905 1 920 804 1
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  ديوان المدير العام

 الهدف

يتولى المدير العام المسؤولية عن مجمل أداء األمانة، وبما فيه تحقيقها األهداف التي تتوخاها  ٢٤-٧

في شتى أجزاء ج البرامج وأنشطة األمانة التي يرتكز عليها تحقيقها، المبيَّنة نتائ(منها المنظمة 

 ).٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة 

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٢٥-٧

ر  بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابي٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٢٦-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

إلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر ا

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

عام  المصروفات المهيأ لها في ميزانية –ديوان المدير العام   :٣٠لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية
  عام
  التمويلوجه ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

383 800 387 339 
 :تكاليف الموظفين

 346 412 6,5%  346 412 339 387 الرواتب
 018 184 11,6%  018 184 929 164 اليف الموظفين العامةتك 929 164 740 273

 448 16 -47,4% 448 16 285 31 تكاليف العمل اإلضافي 285 31 152 13
 020 103 2,0%  020 103 000 101  تكاليف الخبراء االستشاريين 000 101 419 121

 500 96 >100% 500 96 000 48 تكاليف الموظفين المؤقتين 000 48 914 49
 593 26 2,0%  593 26 071 26  سائر تكاليف الموظفين 071 26 500 12

 924 838 10,6%  924 838 624 758 مجموع تكاليف الموظفين 624 758 525 854
             

192 495 157 272 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 376 144 -8,2% 376 144 272 157 الرسمية
 376 144 -8,2% 376 144 272 157 مجموع تكاليف السفر 272 157 495 192

            

 - 5 810 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 229 5 -10,0% 229 5 810 5  تكاليف التدريب
 130 56 2,0%  130 56 029 55  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 029 55 068 54
 359 61 0,9%  359 61 839 60 ت التعاقديةمجموع تكاليف الخدما 839 60 068 54

             

7 955 17 209 

  :النفقات التشغيلية العامة
تكاليف الضيافة وسائر األنشطة 

 393 9 -45,4% 393 9 209 17 المراسمية
 393 9 -45,4% 393 9 209 17 مجموع النفقات التشغيلية العامة 209 17 955 7

            

 051 054 1 6,0%  051 054 1 944 993 مجموع التكاليف الجارية 944 993 043 109 1
          

 051 054 1 6,0%  051 054 1 944 993  مجموع التكاليف 944 993 043 109 1
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  مكتب نائب المدير العام

 الهدف

   يقوم مكتب نائب المدير العام بمساندة المدير العام في توليه القيادة وممارسته المسؤولية ٢٧-٧

نتائج البرامج (عن مجمل أداء األمانة، وبما فيه تحقيقها األهداف التي تتوخاها منها المنظمة 

برنامج وميزانية عام وثيقة اء وأنشطة األمانة التي يرتكز عليها تحقيقها، المبيَّنة في شتى أجز

٢٠٠٨.( 

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨نظمة المهيأ لها في ميزانية عام إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات الم ٢٨-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٢٩-٧

لحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما ا

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

دود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن ح

 .فرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمةالمتو
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب نائب المدير العام   :٣١لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

 ميزانية 
  عام
  التمويلوجه ٢٠٠٧

التقديرات 
الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩عام ل

362 574 424 403 
 :تكاليف الموظفين

 803 435 2,7%  803 435 403 424 الرواتب
 464 120 -7,7% 464 120 573 130 تكاليف الموظفين العامة 573 130 190 100

 - -100,0% - 215 5 تكاليف العمل اإلضافي 215 5 349
 267 556 -0,7% 267 556 191 560 مجموع تكاليف الموظفين 191 560 113 463

             

63 946 55 866 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 285 51 -8,2% 285 51 866 55 الرسمية
 285 51 -8,2% 285 51 866 55 مجموع تكاليف السفر 866 55 946 63

            

 - 6 366 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 729 5 -10,0% 729 5 366 6  تكاليف التدريب
 729 5 -10,0% 729 5 366 6 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 366 6 -
             

 281 613 -1,5% 281 613 423 622 مجموع التكاليف الجارية 423 622 059 527
            

 281 613 -1,5% 281 613 423 622  يفمجموع التكال 423 622 059 527
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  مكتب اإلشراف الداخلي
  :أهم العناصر

 . تقريرًا داخليًا١٢ُيزِمع مكتب اإلشراف الداخلي أن يصدر خالل السنة  •
سُيْعَمل لكي ُيستدام خالل السنة االعتماُد الرسمي ألنشطة معيَّنة، في مختبر المنظمة وفي مكتب اإلشراف  •

 .الداخلي
 ٢٠٠٧ أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ٨٥٧ ٢٤٩مقابل ( أوروًا ٨٤١ ١٢٦: ٢٠٠٨تب لعام ميزانية المك •

 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٨١٧ ٨٩٩و
 .٨سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للمكتب ثابتًا عند : الموظفون •

  

 الهدف

 للدول األعضاء وللمدير العام إلى يتولى مكتب اإلشراف الداخلي المسؤولية عن توفير ما يضمن ٣٠-٧

َ  الضوابط المعمول بها ضمن األمانة في المجال المالي ومجال السرية  ٍ  سالمة حٍد معقول

 .واألمن، وفعاليةَ  هذه الضوابط، والتقيَُّد بها

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

يئتي توجيه المنظمة في إسهامهما في برنامج يقوم مكتب اإلشراف الداخلي بدعم المدير العام وه ٣١-٧

برنامج وميزانية عام وثيقة  من ٧ل ويرد في الجزء الثاني والذي. اإلدارة التنفيذية للمنظمة

 . شرُح وتفصيُل أهداف هذا البرنامج وأنشطته٢٠٠٨

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨ا في ميزانية عام إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ له ٣٢-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٣٣-٧

 تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما الحاليين، أو عن

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد 

 . بأنشطة المنظمةات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبطالمتوفرة في شتى وحد
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

عام  المصروفات المهيأ لها في ميزانية –مكتب اإلشراف الداخلي   :٣٢لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

 ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

ديرات التق
 الميزانية  السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

581 257 579 804 
 :تكاليف الموظفين

 251 591 2,0%  251 591 804 579 الرواتب
 482 215 -9,9% 482 215 119 239 تكاليف الموظفين العامة 119 239 147 216
 733 806 -1,5% 733 806 923 818 مجموع تكاليف الموظفين 923 818 404 797

             

9 450 14 006 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 857 12 -8,2% 857 12 006 14 الرسمية
 857 12 -8,2% 857 12 006 14 مجموع تكاليف السفر 006 14 450 9

            

 - 8 697 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 480 9 9,0%  480 9 697 8  تكاليف التدريب
 057 12 -22,8% 057 12 623 15  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 623 15 045 11
 536 21 -11,4% 536 21 320 24 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 320 24 045 11

             

 126 841 -1,9% 126 841 249 857 مجموع التكاليف الجارية 249 857 899 817
            

 126 841 -1,9% 126 841 249 857  جموع التكاليفم 249 857 899 817
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  مكتب المستشار القانوني
  :أهم العناصر

سيظل مكتب المستشار القانوني خالل السنة يؤدي دورًا هامًا في مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ  •
 .التزاماتها الوطنية بموجب المادة السابعة من االتفاقية

 تزايد في إنجاز االتفاقات الثنائية الُمَعّدة بموجب المادة العاشرة من  من٢٠٠٨سيستلزم ما سيشهده عام  •
 .االتفاقية دعمًا من المستشار القانوني في وضع هذه االتفاقات

 أوروات هيئ لها في ميزانية عام ١ ١٤٧ ٣٠٨مقابل ( أوروًا ١ ١٩٦ ١٥٦: ٢٠٠٨ميزانية المكتب لعام  •
 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ١ ١١٠ ١٩٥ و٢٠٠٧

 .٩سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للمكتب ثابتًا عند : الموظفون •
  

 الهدف

يتولى مكتب المستشار القانوني المسؤولية عن دعم المنظمة والمدير العام فيما يتعلق بالشؤون  ٣٤-٧

 .القانونية دعمًا وجيهًا يأتي في الوقت المناسب ويمكن التعويل عليه

 ٢٠٠٨شطة المزَمع االضطالع بها في عام مقادير األن

. يسهم مكتب المستشار القانوني في أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج اإلدارة التنفيذية للمنظمة ٣٥-٧

 شرُح وتفصيُل أهداف ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة من  ٧ويرد في الجزء الثاني والذيل 

 .هذا البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨عام توفير الموارد المالية ل

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٣٦-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

ي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التال ٣٧-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

مالي على الميزانية ضمن حدود الموارد  اإلجأو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

ميزانية عام   المصروفات المهيأ لها في–مكتب المستشار القانوني   :٣٣لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  امع

 وجه التمويل ٢٠٠٧
التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

725 128 718 587 
 :تكاليف الموظفين

 459 724 0,8%  459 724 587 718 الرواتب
 222 351 10,5%  222 351 930 317 تكاليف الموظفين العامة 930 317 469 340

 500 56  500 56 - الموظفين المؤقتينتكاليف  - - 
181 132 1 9,2%  181 132 5171 036 1 مجموع تكاليف الموظفين 517 036 1 597 065 1

            

15 186 18 012 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة 
 535 16 -8,2% 535 16 012 18 باالجتماعات الرسمية

 535 16 -8,2% 535 16 012 18 فرمجموع تكاليف الس 012 18 186 15
           

 - 10 779 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 701 9 -10,0% 701 9 779 10  تكاليف التدريب
 740 37 -54,0% 740 37 000 82  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 000 82 412 29
 441 47 -48,9% 441 47 779 92 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 779 92 412 29

             
156 196 1 4,3%  156 196 3081 147 1 مجموع التكاليف الجارية 308 147 1 195 110 1

            
156 196 1 4,3%  156 196 3081 147 1  مجموع التكاليف 308 147 1 195 110 1
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  مكتب المشاريع الخاصة
  :أهم العناصر

 تنسيق مساندة األمانة إلسهام المنظمة في مكافحة ٢٠٠٨ل عام سيواصل مكتب المشاريع الخاصة خال •
 .اإلرهاب

سيؤدي مكتب المشاريع الخاصة دورًا في إطار مشارآة المنظمة في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي  •
 .في ميدان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

 .رسها إنشاء مكتب للمنظمة في أفريقياسيساند مكتب المشاريع الخاصة أيضًا الدول األعضاء في تدا •
 ٢٠٠٧ أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ٣٢٥ ٣٧٥مقابل ( أوروًا ٣١٦ ٢٢٢: ٢٠٠٨ميزانية المكتب لعام  •

 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٣٢٠ ٥٩٧و
 .٢سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للمكتب ثابتًا عند : الموظفون •

  

 الهدف

 مكتب المشاريع الخاصة المسؤولية عن التنسيق مع آافة وحدات األمانة المعنية لتعزيز يتولى ٣٨-٧

إسهام المنظمة في الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب على الصعيد العالمي والجهود المبذولة 

 .على الصعيد العالمي من أجل ضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

 ٢٠٠٨الع بها في عام مقادير األنشطة المزَمع االضط

. يسهم مكتب المشاريع الخاصة في أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج اإلدارة التنفيذية للمنظمة ٣٩-٧

 شرُح وتفصيُل أهداف ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة من  ٧ويرد في الجزء الثاني والذيل 

 .هذا البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨ارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام إن آل الفو ٤٠-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

ل تقديرات تكاليف الموظفين أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعدي ٤١-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

انية ضمن حدود الموارد مالي على الميزأو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلج

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –مكتب المشاريع الخاصة   :٣٤لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
  التمويلوجه ٢٠٠٧

التقديرات 
الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

149 444 164 965 
 :تكاليف الموظفين

 364 167 1,5%  364 167 965 164 الرواتب
 535 50 0,1%  535 50 491 50 تكاليف الموظفين العامة 491 50 375 54

 - -100,0% - 564 1 تكاليف العمل اإلضافي 564 1 375 2
 194 84 2,0%  194 84 543 82 تكاليف الموظفين المؤقتين 543 82 174 86

 093 302 0,8%  093 302 564 299 مجموع تكاليف الموظفين 564 299 368 292
           

28 229 23 337 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة 
 902 11 -49,0% 902 11 337 23 باالجتماعات الرسمية

 902 11 -49,0% 902 11 337 23 مجموع تكاليف السفر 337 23 229 28
          

 - 2 474 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 227 2 -10,0% 227 2 474 2  تكاليف التدريب
 227 2 -10,0% 227 2 474 2 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 474 2 -
          

 222 316 -2,8% 222 316 375 325 ف الجاريةمجموع التكالي 375 325 597 320
            

 222 316 -2,8% 222 316 375 325  مجموع التكاليف 375 325 597 320
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  مكتب السرية واألمن
  :أهم العناصر

 الجهود التي يديرها مكتب السرية واألمن إلعمال ٢٠٠٨على صعيد أمن المعلومات ستستمر في عام  •
 ISO( للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ١٧٧٩٩لومات قائم على تطبيق المعيار نظام لتدبر أمن المع

التسجيل /، يشمل مبادرات مرتبطة بالتخطيط الستمرارية العمل وبقدرات جديدة في مجال التدقيق)17799
 .األمني

 في األمانة إثر المبادرات التي اتـُّخذت في السنوات األخيرة لالرتقاء بتشكيلة تجهيزات األمن المادي •
 ترآيزًا أآبر على التدريب وتحسين ٢٠٠٨واالستعاضة عن عناصرها بعناصر جديدة، سيرآـَّز في عام 
 .الكفاءات وعلى تنفيذ برنامج راسخ لصيانة المعدات واستبدالها

 أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ٢ ٥٢٣ ٦١٤مقابل ( أوروًا ٢ ٦٢١ ٨٢١: ٢٠٠٨ميزانية المكتب لعام  •
 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٢ ٣٧٠ ٦٢٩ و٢٠٠٧

 .٣٧سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للمكتب ثابتًا عند : الموظفون •

 الهدف

يتولى مكتب السرية واألمن المسؤولية عن صون سرية المعلومات التي تتناولها األمانة والتكفل  ٤٢-٧

 يقومون بأسفار رسمية إعدادًا مناسبًا حيال بأمن محالِّ المنظمة وعن إعداد العاملين الذين

 .األخطار األمنية المحتملة

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

ويرد . يسهم مكتب السرية واألمن في أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج اإلدارة التنفيذية للمنظمة ٤٣-٧

 شرُح وتفصيُل أهداف هذا ٢٠٠٨ة عام  برنامج وميزاني وثيقةمن ٧في الجزء الثاني والذيل 

 .البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٤٤-٧

 تدابير  بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٤٥-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة ني من على النحو المبيَّن في الجزء الثا (٢٠٠٨يخص عام 

انية ضمن حدود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي على الميز

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

انية عام  المصروفات المهيأ لها في ميز–مكتب السرية واألمن   :٣٥لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
  التمويلوجه ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

1 503 696 1 648 314 
 :تكاليف الموظفين

951 679 1 1,9%  951 679 1 314 648 1 الرواتب
 217 593 0,9%  217 593 772 587 تكاليف الموظفين العامة 772 587 095 514

 530 82 97,9%  530 82 713 41 تكاليف العمل اإلضافي 713 41 191 81
699 355 2 3,4%  699 355 2 799 277 2 مجموع تكاليف الموظفين 799 277 2 982 098 2

             

39 567 43 662 

  :تكاليف السفر
ف األسفار المتصلة تكالي

 082 40 -8,2% 082 40 662 43 باالجتماعات الرسمية
 082 40 -8,2% 082 40 662 43 مجموع تكاليف السفر 662 43 567 39

            

 - 24 725 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 252 22 -10,0% 252 22 725 24  تكاليف التدريب
 218 79 75,6%  508 134 581 76  تكاليف األمن 581 76 887 73
 470 101 54,7%  760 156 306 101 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 306 101 887 73

        

1 318 5 141 
  :النفقات التشغيلية العامة

 243 5 2,0%  243 5 141 5  استئجار المعدات
 436 33 2,0%  436 33 781 32  صيانة المعدات 781 32 644 31
 191 15-100,0% - 191 15  اللوازم والمواد 191 15 898 11
 871 53 -27,2% 680 38 113 53 مجموع النفقات التشغيلية العامة 113 53 860 44

        

122 551 2 4,7%  221 591 2 879 475 2 مجموع التكاليف الجارية 879 475 2 296 257 2
          

113 333 47 735 

ليفهما  تكا–تكاليف األثاث والعتاد 
  :المندرجة في عداد رأس المال
 735 47 -35,9% 600 30 735 47  تكاليف سائر األثاث والعتاد

113 333 47 735 

 –مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس 

 735 47 -35,9% 600 30 735 47 المال
           

113 333 47 735 
مجموع التكاليف المندرجة في 

 735 47 -35,9% 600 30 735 47 عداد رأس المال
            

857 598 2 3,9%  821 621 2 614 523 2  مجموع التكاليف 614 523 2 629 370 2
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  فرع الصحة والسالمة
  :أهم العناصر

 استمرار الدعم الحثيث للوفاء بمقتضيات الصحة والسالمة في األمانة، وبما في ذلك ٢٠٠٨سيشهد عام  •
 .ريب وتوجيه الموظفين الجدد في سياق تبدل الموظفين وتزايد االحتياجات إلى مساندة عمليات التفتيشتد

تم التعويض عن تزايد التكاليف المتصلة بتبدل الموظفين وبعبء العمل من خالل تحسين النجاعة في  •
صَّصات الميزانية االستعانة بالخدمات الطبية والصيدالنية الخارجية، ما أفضى إلى نمو صفري في مخ

 .للمصروفات غير المرتبطة بالموظفين
 ٢٠٠٧ أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ٩٢٣ ٠٣٤مقابل ( أوروًا ٨٩٨ ٤٨٧: ٢٠٠٨ميزانية الفرع لعام  •

 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ٧٥٣ ١٤١و
 .٩سيبقى عدد الوظائف المحدَّدة المدة المرخـَّص بها للفرع ثابتًا عند : الموظفون •

 الهدف

يتولى فرع الصحة والسالمة المسؤولية عن التكفل بتحديد معايير الصحة والسالمة فيما يتعلق  ٤٦-٧

 .بأنشطة المنظمة وبالوفاء بهذه المعايير

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

.  للمنظمةيسهم فرع الصحة والسالمة في أنشطة األمانة فيما يتعلق ببرنامج اإلدارة التنفيذية ٤٧-٧

 شرُح وتفصيُل أهداف هذا ٢٠٠٨من برنامج وميزانية عام  ٧ويرد في الجزء الثاني والذيل 

 .البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٤٨-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام تقديراتها السابقة، تبيَّن في 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٤٩-٧

ـَّعة فيما الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوق

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

لى الميزانية ضمن حدود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلجمالي ع

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –فرع الصحة والسالمة   :٣٦جدول لا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

  ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
  التمويلوجه ٢٠٠٧

التقديرات 
الميزانية  السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

517 190 616 082 
 :فينتكاليف الموظ

 415 620 0,7%  415 620 082 616 الرواتب
 043 184 -13,3% 043 184 169 212 تكاليف الموظفين العامة 169 212 797 140
 459 804 -2,9% 459 804 251 828 مجموع تكاليف الموظفين 251 828 987 657

             

9 471 8 952 

  :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة 

 218 8 -8,2% 218 8 952 8 ت الرسميةباالجتماعا
 218 8 -8,2% 218 8 952 8 مجموع تكاليف السفر 952 8 471 9

            

21 370 9 241 
  :تكاليف الخدمات التعاقدية

 789 12 38,4%  789 12 241 9  تكاليف التدريب
 864 40 -9,3% 864 40 062 45  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 062 45 115 32
 652 53 -2 ,1% 652 53 304 54 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 304 54 485 53

            

2 361 7 359 
  :النفقات التشغيلية العامة
 507 7 2,0%  507 7 359 7  تكاليف صيانة المعدات

 828 21 2,0%  828 21 400 21  تكاليف اللوازم والمواد 400 21 924 23
 335 29 2,0%  335 29 759 28   النفقات التشغيلية العامةمجموع 759 28 285 26

 664 895 -2,7% 664 895 266 920 مجموع التكاليف الجارية 266 920 228 747
       

5 913 2 768 

  -تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس 

  :المال
 823 2 2,0%  823 2 768 2  سائر تكاليف األثاث والعتاد

5 913 2 768 

   -مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس 

 823 2 2,0%  823 2 768 2 المال
            

5 913 2 768 
مجموع التكاليف المندرجة في 

 823 2 2,0%  823 2 768 2 عداد رأس المال
            

 487 898 -2,7% 487 898 034 923  مجموع التكاليف 034 923 141 753
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

  شعبة الشؤون اإلدارية
  :أهم العناصر

ستواصل شعبة الشؤون اإلدارية النهوض بأود تطبيق النهج القاضي بالحد من مدة خدمة العاملين في  •
 .األمانة

 .ستواَصل الجهود لتحسين ترآيز األمانة على التخطيط والتدبر على أساس النتائج المنشودة •
 .دابير لتحسين النهوض بأود الشراء في األمانة، وبما في ذلك مقتضيات السفر بت٢٠٠٨سيؤخذ خالل عام  •
 أوروًا هيئ لها في ميزانية عام ١٨ ٤٨٧ ٤٤٨مقابل ( أوروًا ١٧ ٣٤٣ ١٩٦: ٢٠٠٨ميزانية الشعبة لعام  •

 ).٢٠٠٦ أوروًا ُانفقت في عام ١٧ ٩١١ ٤١٣ و٢٠٠٧
 .٩٦ فيصبح ة واحدةرخـَّص بها للشعبة بمقدار وظيفسيزداد عدد الوظائف المحدَّدة المدة الم: الموظفون •

 الهدف

تتألف شعبة الشؤون اإلدارية من عدة وحدات مختلفة منخرطة في توفير خدمات دعم هامة  ٥٠-٧

 .للتسيير ولألنشطة الجارية في شتى وحدات األمانة

 ٢٠٠٨مقادير األنشطة المزَمع االضطالع بها في عام 

عمل األمانة وفي تسييرها من خالل أنشطة برنامج المنظمة تسهم شعبة الشؤون اإلدارية في  ٥١-٧

برنامج وميزانية عام وثيقة من  ٨ويرد في الجزء الثاني والذيل . الخاص بالشؤون اإلدارية

 شرُح وتفصيُل أهداف هذا البرنامج وأنشطته، وبما في ذلك أهداف وأنشطة آل من شتى ٢٠٠٨

 .مكوِّناته

 ٢٠٠٨توفير الموارد المالية لعام 

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٥٢-٧

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨تقديراتها السابقة، تبيَّن في برنامج وميزانية عام 

 .محدَّدة لتحقيق وفورات

 ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول التالي فهي ٥٣-٧

الحاليين، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما 

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من  (٢٠٠٨يخص عام 

ود الموارد مالي على الميزانية ضمن حدأو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإلج

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام –شعبة الشؤون اإلدارية   :٣٧لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

 األرقام ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
  وجه التمويل ٢٠٠٧

لتقديرات 
 الميزانية السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

4 886 629 5 272 492 
 :تكاليف الموظفين

 829 202 5 -1,3% 829 202 5 492 272 5 الرواتب
 205 647 1 -15,7% 205 647 1 890 954 1 تكاليف الموظفين العامة 890 954 1 155 437 1
 000 600 3 3,3%  000 600 3 374 483 3 تكاليف تبدل الموظفين 374 483 3 994 637 3

 500 50 -52,1% 500 50 326 105 تكاليف العمل اإلضافي 326 105 301 85
 - -100,0% - 000 101 تكاليف الخبراء االستشاريين 000 101 999 126
 099 387 -12,6% 099 387 246 445 تكاليف الموظفين المؤقتين 246 445 806 522
 190 286 2,0%  190 286 578 280 سائر تكاليف الموظفين 578 280 138 330

822 173 11 -4,0% 822 173 11 906 642 11 مجموع تكاليف الموظفين 906 642 11 022 027 11
             

30 136 20 294 

 :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة 

 630 18 -8,2% 630 18 294 20 ميةباالجتماعات الرس
 630 18 -8,2% 630 18 294 20 مجموع تكاليف السفر 294 20 136 30

             

465 542 79 087 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 171 114 23,6%  764 97 087 79 تكاليف التدريب
 788 347 -34,7% 244 227 788 347 تكاليف خدمات تجهيز البيانات 788 347 331 324

 002 206 -29,5% 817 149 596 212 تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 596 212 603 60
 961 667 -25,7% 826 474 472 639مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 472 639 476 850

             

3 127 813 3 187 009 
 :النفقات التشغيلية العامة

 475 193 3 0,2%  475 193 3 009 187 3 إيجار المحال
 139 118 1 -3,3% 139 118 1 215 156 1 تكاليف الصيانة والمرتفقات 215 156 1 536 038 1

 659 2 2,0%  659 2 607 2 إيجار المعدات 607 2 018 8
 591 51 2,0%  591 51 579 50 تكاليف صيانة المعدات 579 50 099 46

 230 573 1,1%  230 573 990 566 تكاليف االتصاالت 990 566 321 465

4 127 4 589 
تكاليف الضيافة وسائر األنشطة 

 681 4 2,0%  681 4 589 4 المراسمية
 230 125 -2,0% 230 125 774 127 تكاليف التأمين 774 127 003 127
 198 348 -25,6% 126 258 064 347 تكاليف اللوازم والمواد 064 347 987 360

 917 48 2,0%  917 48 958 47  النفقات التشغيلية العامةسائر  958 47 622 68
 120 466 5 -2,1% 048 376 5 786 490 5 مجموع النفقات التشغيلية العامة 786 490 5 526 246 5

7 040 5 004 

  تكاليفهما–تكاليف األثاث والعتاد 
 :التشغيلية

 104 5 2,0%  104 5 004 5 تكاليف األثاث والعتاد المكتبيين
 875 199 -38,8% 273 122 875 199تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين 875 199 953 42

49 993 204 879 
 –مجموع تكاليف األثاث والعتاد 

 979 204 -37,8% 377 127 879 204 تكاليفهما التشغيلية
           

512 531 17 -4,6% 702 170 17 337 998 17 مجموع التكاليف الجارية 337 998 17 153 204 17
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 األرقام ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
  وجه التمويل ٢٠٠٧

لتقديرات 
 الميزانية السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 
        

135 758 166 237 

 تكاليفهما –تكاليف األثاث والعتاد 
 :المندرجة في عداد رأس المال
 237 166 -47,1% 961 87 237 166 تكاليف األثاث والعتاد المكتبيين

 875 322 -73,8% 533 84 875 322تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين 875 322 502 571

707 260 489 112 

 –مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس

 112 489 -64,7% 494 172 112 489 المال

707 260 489 112 
مجموع التكاليف المندرجة في 

 112 489 -64,7% 494 172 112 489 عداد رأس المال
             

624 020 18 -6,2% 196 343 17 448 487 18 مجموع التكاليف 448 487 18 413 911 17

 المصروفات المهيأ لها في –مكتب مدير شعبة الشؤون اإلدارية   :٣٨لجدول ا
    بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨ عام ميزانية

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
انية الميز  السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

262 723 283 124 
 تكاليف الموظفين

 817 258 -8,6% 817 258 124 283 الرواتب
 696 85 -27,3% 696 85 858 117 تكاليف الموظفين العامة 858 117 908 74

 - -0 ,100% - 043 1 تكاليف العمل اإلضافي 043 1 -
 - -100,0% - 000 101 تكاليف الخبراء االستشاريين 000 101 999 126
 513 344 -31,5% 513 344 025 503 مجموع تكاليف الموظفين 025 503 630 464

           

30 136 20 294 

 :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 630 18 -8,2% 630 18 294 20 الرسمية
 630 18 -8,2% 630 18 294 20 مجموع تكاليف السفر 294 20 136 30

           

 - 4 247 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 822 3 -10,0% 822 3 247 4 تكاليف التدريب
 822 3 -10,0% 822 3 247 4 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 247 4 -

4 127 4 589 

 :النفقات التشغيلية العامة
تكاليف الضيافة وسائر األنشطة 

 681 4 2,0%  681 4 589 4 المراسمية
 681 4 2,0%  681 4 589 4 مجموع النفقات التشغيلية العامة 589 4  127 4

         ,   

 646 371 -30,2% 646 371 155 532 مجموع التكاليف الجارية 155 532 893 498
             

 646 371 -30,2% 646 371 155 532 مجموع التكاليف 155 532 893 498
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

 المصروفات المهيأ لها -ية والتخطيط والشؤون المالية فرع الميزان  :٣٩لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٨في ميزانية عام 

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

948 137 1 068 460 
 :موظفينتكاليف ال
 431 006 1 -5,8% 431 006 1 460 068 1 الرواتب

 443 320 -13,3% 443 320 541 369 تكاليف الموظفين العامة 541 369 463 318
 --100,0% - 257 6 تكاليف العمل اإلضافي 257 6 102 3

 626 68 2,0%  626 68 280 67 تكاليف الموظفين المؤقتين 280 67 496 101
 500 395 1 -7,7% 500 395 1 538 511 1 مجموع تكاليف الموظفين 538 511 1 198 371 1

             

- 16 027 
 تكاليف الخدمات التعاقدية

 424 14 -10,0% 424 14 027 16 تكاليف التدريب
 424 14 -10,0% 424 14 027 16 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 027 16 -
            

52 955 46 933 
 :لنفقات التشغيلية العامةا

 871 47 2,0%  871 47 933 46 النفقات التشغيلية العامة
 871 47 2,0%  871 47 933 46 مجموع النفقات التشغيلية العامة 933 46 955 52

             

 796 457 1 -7,4% 796 457 1 497 574 1 مجموع التكاليف الجارية 497 574 1 153 424 1
             

 796 457 1 -7,4% 796 457 1 497 574 1 مجموع التكاليف 497 574 1 153 424 1

عام  المصروفات المهيأ لها في ميزانية -فرع الموارد البشرية   :٤٠لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 التمويلوجه  ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

901 616 948 637 
 :تكاليف الموظفين

 970 946 -0,2% 970 946 637 948 الرواتب
 029 282 -24,6% 029 282 212 374 تكاليف الموظفين العامة 212 374 800 221

 000 600 3 3,3%  000 600 3 374 483 3  تكاليف تبدل الموظفين 374 483 3 994 637 3
 - -100,0% - 171 4 تكاليف العمل اإلضافي 171 4 250 16

 973 126 2,0%  973 126 483 124 تكاليف الموظفين المؤقتين 483 124 944 175
 190 286 2,0%  190 286 578 280  سائر تكاليف الموظفين 578 280 138 330

 161 242 5 0,5%  161 242 5 454 215 5 مجموع تكاليف الموظفين 454 215 5 742 283 5
         ,   

 - 14 230 
 تكاليف الخدمات التعاقدية

 807 12 -10,0% 807 12 230 14 تكاليف التدريب
 326 134 -41,8% 142 78 326 134  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 326 134 603 60

        

60 603 148 556 
مجموع تكاليف الخدمات 

 133 147 -38,8% 949 90 556 148 التعاقدية
       

 294 389 5 -0,6% 110 333 5 010 364 5 مجموع التكاليف الجارية 010 364 5 345 344 5

5 344 345 5 364 010 
  

 294 389 5 -0,6% 110 333 5 010 364 5 مجموع التكاليف
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  بيانات ميزانيات الُشعب -لث الجزء الثا

ية  المصروفات المهيأ لها في ميزان–فرع الشراء وخدمات الدعم   :٤١لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨عام 

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

1 118 053 1 138 805 
 تكاليف الموظفين

 012 167 1 2,5%  012 167 1 805 138 1 الرواتب
 517 347 -17,9% 517 347 143 423 تكاليف الموظفين العامة 143 423 085 299
 500 50 -39,5% 500 50 426 83 تكاليف العمل اإلضافي 426 83 287 58

 500 106 -17,4% 500 106 000 129 تكاليف الموظفين المؤقتين 000 129 070 156
 529 671 1 -5,8% 529 671 1 374 774 1 مجموع تكاليف الموظفين 374 774 1 495 631 1

             

- 17 082 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 374 15 -10,0% 374 15 082 17 تكاليف التدريب

- 17 082 
مجموع تكاليف الخدمات 

 374 15 -10,0% 374 15 082 17 التعاقدية
           

3 127 813 3 187 009 
 :النفقات التشغيلية العامة

 475 193 3 0,2%  475 193 3 009 187 3 لإيجار المحا
 139 118 1 -3,3% 139 118 1 215 156 1  تكاليف الصيانة والمرتفقات 215 156 1 536 038 1

 659 2 2,0%  659 2 607 2  إيجار المعدات 607 2 018 8
 680 88 -3,5% 680 88 941 91  تكاليف االتصاالت 941 91 286 92

 230 125 -2,0% 230 125 774 127  لتأمينتكاليف ا 774 127 003 127
 654 155 -30,8% 767 107 654 155  تكاليف اللوازم والمواد 654 155 218 170
 046 1 2,0%  046 1 025 1  سائر النفقات التشغيلية العامة 025 1 667 15

4 579 541 4 722 226 
مجموع النفقات التشغيلية 

 884 684 4 -1,8% 997 636 4 226 722 4 العامة
       

7 040 5 004 

 –تكاليف األثاث والعتاد 
 :تكاليفهما التشغيلية

 104 5 2,0%  104 5 004 5تكاليف األثاث والعتاد المكتبيين

7 040 5 004 
  مجموع تكاليف األثاث 

 104 5 2,0%  104 5 004 5  تكاليفهما التشغيلية–والعتاد 
              

 891 376 6 -2,9% 004 329 6 686 518 6 موع التكاليف الجاريةمج 686 518 6 076 218 6
              

135 758 166 237 

 –تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد 

  :رأس المال
 237 166 -47,1% 961 87 237 166تكاليف األثاث والعتاد المكتبيين

135 758 166 237 

  مجموع تكاليف األثاث 
 تكاليفهما المندرجة –اد والعت

 237 166 -47,1% 961 87 237 166  في عداد رأس المال
              

135 758 166 237 
مجموع التكاليف المندرجة في 

 237 166 -47,1% 961 87 237 166  عداد رأس المال
              

 127 543 6 -4,0% 965 416 6 923 684 6  مجموع التكاليف 923 684 6 834 353 6
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 المصروفات المهيأ لها في –فرع التدريب وتنمية قدرات الموظفين   :٤٢لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨ميزانية عام 

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

326 930 393 041 
 :تكاليف الموظفين

 983 386 -1,5% 983 386 041 393 الرواتب
 498 113 -20,3% 498 113 359 142 تكاليف الموظفين العامة 359 142 882 101
 481 500 -6,5% 481 500 400 535 مجموع تكاليف الموظفين 400 535 812 428

             

465 542 5 896 
 :اقديةتكاليف الخدمات التع

 298 48 >100% 891 31 896 5 تكاليف التدريب
 298 48 >100% 891 31 896 5 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 896 5 542 465

             

149 989 134 728 
 :النفقات التشغيلية العامة
 728 134 -31,3% 542 92 728 134 تكاليف اللوازم والمواد

 728 134 -3 ,31% 542 92 728 134 فقات التشغيلية العامةمجموع الن 728 134 989 149
            

 507 683 -7,6% 914 624 024 676 مجموع التكاليف الجارية 024 676 343 044 1
             

 507 683 -7,6% 914 624 024 676  مجموع التكاليف 024 676 343 044 1

عام فات المهيأ لها في ميزانية  المصرو–فرع خدمات المعلومات   :٤٣لجدول ا
   بحسب وجوه التمويل ٢٠٠٨

األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 

1 329 170 1 440 424 
 تكاليف الموظفين

 616 436 1 -0,3% 616 436 4241 440 1 الرواتب
 022 498 -5,6% 022 498 778 527 تكاليف الموظفين العامة 778 527 017 421

 --100,0% - 428 10 تكاليف العمل اإلضافي 428 10 662 7
 000 85 -31,7% 000 85 483 124 تكاليف الموظفين المؤقتين 483 124 296 89

 638 019 2 -4,0% 638 019 1142 103 2 مجموع تكاليف الموظفين 114 103 2 145 847 1
             

 - 21 606 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 446 19 -10,0% 446 19 606 21 تكاليف التدريب
 788 347 -34,7% 244 227 788 347  تكاليف خدمات تجهيز البيانات 788 347 331 324

 675 71 -8,4% 675 71 270 78  تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 270 78 - 
 909 438 -28,9% 365 318 665 447 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 665 447 331 324

             
     :النفقات التشغيلية العامة  

 591 51 2,0%  591 51 579 50  تكاليف صيانة المعدات 579 50 099 46
 550 484 2,0%  550 484 049 475  تكاليف االتصاالت 049 475 035 373

 816 57 2,0%  816 57 683 56  تكاليف اللوازم والمواد 683 56 780 40
 957 593 2,0%  957 593 310 582 مجموع النفقات التشغيلية العامة 310 582 914 459
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األرقام  ٢٠٠٨
  الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية   السابقة

الفرق 
 %بالـ

التقديرات
المسبقة

٢٠٠٩لعام 
       

42 953 199 875 

 تكاليفهما–تكاليف األثاث والعتاد 
 :التشغيلية

 875 199 -38,8% 273 122 875 199 ينتكاليف العتاد والبرامج الحاسوبي

42 953 199 875 
–مجموع تكاليف األثاث والعتاد 

 875 199 -38,8% 273 122 875 199 تكاليفهما التشغيلية
              

 379 252 3 -8,4% 232 054 9643 332 3 مجموع التكاليف الجارية 964 332 3 343 674 2
            

571 502 322 875 

 تكاليفهما–تكاليف األثاث والعتاد 
  :المندرجة في عداد رأس المال

 875 322 -73,8% 533 84 875 322 تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين

571 502 322 875 

–مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
تكاليفهما المندرجة في عداد رأس

 875 322 -73,8% 533 84 875 322  المال
             

571 502 322 875 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد

 875 322 -73,8% 533 84 875 322  رأس المال
            

  مجموع التكاليف 839 655 3 845 245 3
 3 655 

839 3 138 765 %14,1- 3 575 254 
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  لجزء الرابعا

  الدليل اإليضاحي
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  الدليل اإليضاحي -الرابع الجزء 

  المذآرات اإليضاحية-٨

  ونطاقـُهما٢٠٠٨غرُض من برنامج وميزانية عام ال

ُيرمى من البرنامج والميزانية السنويين إلى توفير الدعم للدول األعضاء في المنظمة في اتخاذ  ١-٨

القرارات، وهو يؤدي دورًا محوريًا فيما يخص األداء وتخصيص الموارد على النحو المنتظـَر 

ق المنظمة المتعلقة بالتخطيط السنوي فيراد به وباعتباره أهم وثائ. في شتى وحدات األمانة

التوفيق بين برامج النشاط والموارد المالية والعناصر التنظيمية الالزمة فيما يخص السنة من 

 .أجل تحقيق األهداف التي تنشدها المنظمة

 "ميزانيتها العادية" أنشطة المنظمة المجراة في إطار ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام وتتجسَّد  ٢-٨

وتتضمن البرامج األنشطة التي ستضطلع بها المنظمة من . لمخصَّصة لهذه األنشطة اوالموارُد

وستدعم الُشعب والمكاتب التي تتألف منها األمانة المديَر العام في تهيئته لتنفيذ . خالل أمانتها

  .برامج األنشطة هذه من أجل المنظمة وبالنيابة عنها

فإنه ُيسعى فيهما " الميزنة على أساس النتائج" نهُج ٢٠٠٨ية عام وإذ ُيتـََّبع في برنامج وميزان ٣-٨

إلى تبيان أهداف المنظمة الرئيسية المطلوب تحقيقها وبرامج األنشطة التي تموَّل وتضطلع بها 

 .٢٠٠٨األمانة للعمل من أجل تحقيق هذه األهداف الرئيسية خالل عام 

 شكل وثيقة البرنامج والميزانية السنويين

 وثيقةٌ  تتمخض عنها سيرورة من أهم سيرورات التخطيط ٢٠٠٨ برنامج وميزانية عام بما أن ٤-٨

السنوية في المنظمة فإن شكلها العام يجسِّد التكامل التنظيمي بين آافة منظورات المنظمة الهامة 

 .عمل وعلى صعيد األداءعلى صعيد محيط ال

  

  

  

  

 

 

 موارد الماليةال

 األهداف الرئيسية للمنظمة

 البرامج

 المنظمة والعاملون في أمانتها
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 :ة على صعيد األداء ما يليومن منظورات المنظم ٥-٨

أهم األهداف المطلوب أن تحققها المنظمة، وما يؤتيه العمل من أجل : األهداف الرئيسية  )أ(

  من نتائج وما َيْبُرز فيه من تحديات؛٢٠٠٨تحقيقها خالل عام 

األهداف المنشودة من أهم مجموعات األنشطة والنتائج المرتبطة بها التي : البرامج  )ب(

 ؛٢٠٠٨نظمة تحقيقها في عام تزمع الم

 من األهداف المتعلقة باألداء المالي، ٢٠٠٨ما يراد تحقيقه خالل عام : الموارد المالية  )ج(

 وبما فيه تدبُّر وإدارة الموارد دعمًا لتنفيذ البرامج؛

األهداف والعوامل المتعلقة بأمانة المنظمة وموظفيها في : المنظمة والعاملون في أمانتها  )د(

 .ذ برامج األنشطة على النحو المتوخى منهمتنفي

  : في أربعة أجزاء٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة أتي توبهذا الصدد  ٦-٨

عرض وجيٌز ألهم العناصر والمسائل التي يتضمنها : الملخـَّص العام: الجزء األول  )أ(

 ؛٢٠٠٨برنامج وميزانية عام 

 في سياق ٢٠٠٨ظمة وميزانيتها لعام جوهر برنامج المن:  العرض العام:الجزء الثاني  )ب(

ينطوي ذلك على عرض (آل من المنظورات اآلنفة الذآر على صعيد األداء 

لالستراتيجية العامة، وتبيان لمقادير أنشطة البرامج المزَمع االضطالع بها، واألداء 

  ؛)المالي المهيأ له في الميزانية، والمسائل المتعلقة بالعاملين وبالتنظيم

تفصيل تقديرات الميزانيات وملخـَُّص أهم : بيانات ميزانيات الشـَُعب: ء الثالثالجز  )ج(

  عناصر النشاط لكل من شـُعب األمانة ومكاتبها؛

برنامج المنظمة وثيقة إرشادات وشروح للراجعين إلى : الدليل اإليضاحي: الجزء الرابع  )د(

  .٢٠٠٨وميزانيتها لعام 

  تقديرات الميزانية

 تقديرات الميزانية، للمصروفات ولإليرادات، بغية ٢٠٠٨ عام وميزانيةمج برناُادرجت في  ٧-٨

 وفيما يخص سنة ٢٠٠٨ء المالي المتوخى من المنظمة فيما يخص السنة المالية تبيان األدا

 ".المستشَرفة "٢٠٠٩
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م  مبيَّنة باألوروات ما ل٢٠٠٨ردة في برنامج وميزانية عام وإن آل مبالغ تقديرات الميزانية الوا ٨-٨

 .ُيَشر إلى خالف ذلك

ي بيانات اإليرادات والمصروفات المهيأ لها في الميزانية تقديرات ميزانية المنظمة لعام وتظهر ف ٩-٨

وقد ُاعدت هذه التقديرات مع مراعاة مقتضيات النظام المالي للمنظمة فيما يتعلق بالَرْوز . ٢٠٠٨

نوية تقيُّدًا بالمعايير المحاسبية المعمول بها المالي، وبما فيها المقتضى المتعلق باإلفادة المالية الس

ويضمن ذلك إمكاَن المقارنة بين تقديرات الميزانية السنوية والنتائج . في منظومة األمم المتحدة

 .المالية المفاد بها

 على ٢٠٠٨لعام " التقديرات السابقة "٢٠٠٨وألغراض المقارنة تـَُبيَّن في برنامج وميزانية عام  ١٠-٨

 ذات الطابع الِداللي الواردة في وثيقة برنامج وميزانية ٢٠٠٨ لعام "يرات المسبقةالتقد"أساس 

وآانت هذه ). ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨ بتاريخ C-11/DEC.11( الُمقـَرَّين ٢٠٠٧عام 

وذلك ألغراض  (٢٠٠٧عام " أسعار" قد ُوضعت على أساس ٢٠٠٨التقديرات المسبقة لعام 

ا ما يترتـَّب  عد٢٠٠٧أن تكون مقادير البرامج مماثلة لمقاديرها في عام وُيفترض فيها ) المقارنة

 .٢٠٠٨ من أثر فيما يخص عام ٢٠٠٧على القرارات المحدَّدة المتخذة فيما يخص عام 

، وسائر الجداول ٢٠٠٨ت اإليرادات والمصروفات المهيأ لها في ميزانية عام آما إن بيانا ١١-٨

، ٢٠٠٦ وتفاصيل األرقام الختامية لعام ٢٠٠٧ الُمقـَّرة لعام المالية، تتضمن تقديرات الميزانية

 مع تقديراتها الُمْدَرجة في ٢٠٠٧وتتطابق تقديرات الميزانية لعام . وذلك ألغراض المقارنة

وتجسِّد ). ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٨ بتاريخ C-11/DEC.11 (٢٠٠٧برنامج وميزانية عام 

د في البيانات المالية السنوية المراَجعة للمنظمة عن تلك السنة  ما ير٢٠٠٦األرقام الختامية لعام 

)C-12/DG.2 المبيَّنة في ٢٠٠٦وأما األرقام الختامية لعام ). ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١ بتاريخ 

 فيما يخص اإليرادات المحصَّلة من الدول األعضاء فقد ُحسبت ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام 

بينما استـُند إلى حد آبير في حساب  (٢٠٠٦بحلول نهاية عام على أساس اإليرادات المحصَّلة 

خالل السنة " المكتسبة" إلى آافة اإليرادات ٢٠٠٦اإليرادات المبيَّنة في البيانات المالية لعام 

 ).بصرف النظر عما إذا آانت المنظمة قد حصـَّلتها

فقد ُادرجت ألغراض ) "السنة المستشَرفة ("٢٠٠٩وأما التقديرات المقدَّمة فيما يخص عام  ١٢-٨

إلى نهوج المنظمة وبرامجها الحالية، " التقديرات المسبقة"وقد استـُند في وضع هذه . توضيحية

وبما في ذلك مقادير األنشطة المتوقـَّعة والقرارات المتخذة في إطار إعداد برنامج وميزانية عام 

المتخذة فيما يخص عام يراعى في التقديرات المسبقة آل ما يترتب على القرارات  (٢٠٠٨
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 ذلك أنه استـُند في وضع هذه ويضاف إلى). ٢٠٠٩ من أثر مختلف فيما يخص عام ٢٠٠٨

 الُمقدَّرة التي ُاخذ بها إلتاحة المقارنة مع ٢٠٠٨ إلى أسعار عام ٢٠٠٩التقديرات المسبقة لعام 

قديرًا مسبقًا إلى  وبسبب عدم اليقين الذي يكتنف تقدير التكاليف ت٢٠٠٨ام تقديرات ميزانية ع

 .هذا الحد

في برنامج وميزانية عام بالنسبة المئوية المبيَّنة في الجداول المالية الواردة وتمثل الفروق  ١٣-٨

، إال إذا ٢٠٠٨ الخاصة بعام  عن التقديرات السابقة٢٠٠٨ اختالف تقديرات ميزانية عام ٢٠٠٨

 .اًُشير إلى خالف ذلك

 بنية االعتمادات

 ُيهيأ ١فباعتمادات الباب ". بابين"ْدَرج اعتمادات الميزانية العادية للمنظمة في وفقًا لالتفاقية تـُ ١٤-٨

وبما فيها عمليات (لمعظم التكاليف المباشرة المترتبة على أنشطة التحقق التي تقوم بها األمانة 

ة ن لمتطلبات سائر برامج الخدمات الهامة التي تنفذها األما٢، وُيهيأ باعتمادات الباب )التفتيش

 .بالنيابة عن المنظمة

وبذا تخصَّص الموارد . وقد ُدِرج على إعداد الميزانية السنوية للمنظمة على أساس المهام المعنية ١٥-٨

للبرامج التي تعود لها المسؤولية عن تنفيذ المهام المطلوبة بصرف النظر عن باب الميزانية 

فعلى سبيل . لتكاليف الموفـَّرةالذي قد يستفيد من الخدمات أو ا) وأهداف برامجه ذات الصلة(

 ١ لكثير من التكاليف والخدمات التي تـُدعم بها برامج  الباب ٢المثال ُيهيأ باعتمادات الباب 

وبما في ذلك ما يتأتى عن نهج المنظمة القاضي بالحد من مدة الخدمة فيها من (دعمًا مباشرًا 

 ).نفقات السكن والتكاليف المرتبطة بتبدل الموظفين

في  مهمة تنفيذ أنشطة التحقق المباشر التي تجريها األمانة اندراجا يعني أنه، على الرغم من وهذ ١٦-٨

 لتقديم الدعم الضروري ٢، ُيهيأ بالقسط األآبر من عناصر اعتمادات الباب ١الباب إطار 

وعليه .  هذه بغية التمكين في إطارها من تحقيق األهداف المنشودة منها١لبرامج أنشطة الباب 

 ُمْدَرجة ضمن ١ن التكاليف المترتبة على الخدمات والمستحقات المعنية الموفـَّرة للباب فإ

 .٢تقديرات ميزانية الباب 

  َرْوز األداء والنتائُج المتوقعة

 معلومات تتعلق بالترآيز على األهداف الرئيسية ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة تـُقـَدَّم في  ١٧-٨

 .٢٠٠٨ي سُيضطلع بها خالل عام مج األنشطة التللمنظمة وببرا
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للمنظمة مهامها المحدَّدة بموجب االتفاقية وأهم استراتيجياتها " ألهداف الرئيسيةا"وتتجسد في  ١٨-٨

ولما آانت األهداف الرئيسية أهدافًا آبرى للمنظمة فإنها . التمكينية التي اعتمدتها الدول األعضاء

 .تبقى إلى حد بعيد ثابتة على مدى فترة معيَّنة

إطارًا تندرج فيه مجموعة مترابطة من األهداف والواجبات واألنشطة " البرامج"ويمثل آل من  ١٩-٨

أو تسيير شؤونها المنظمة جمعاء والدول األعضاء بصورة /المراد أن تضطلع بتحقيقها و

برنامج وميزانية عام وثيقة نطوي تو. جماعية في العمل من أجل األهداف الرئيسية المحدَّدة

 عام لكل من البرامج من حيث صلته بأهم ما ُيتوخى تحقيقه خالل السنة من رض على ع٢٠٠٨

 .ودةأهداف المنظمة والنتائج المنش

 على عرض لكل برنامج من حيث ما ُيراد أن تقوم به األمانة من أجل ه الوثيقةنطوي هذتآما  ٢٠-٨

من هذه األنشطة وتـُقـَدَّم فيما يخص آًال . المنظمة خالل السنة من أهم األنشطة األساسية

مجموعة متنوعة من اإلنجازات المزَمع تحقيقها على صعيد األداء خالل السنة، تبيَّن فيها 

بصورة عامة النتائج المتوخاة معبَّرًا عنها بمعلومات سديدة عن شتى العوامل المتصلة بالكمية 

 .وبالفعالية وبالمحيانية

 البرنامج والميزانية تبيان الترابط التراتبي ةوثيقويراد من عرض وسائل َرْوز األداء الوارد في  ٢١-٨

 .بين شتى المستويات على صعيد النتائج المتوخاة

 مع مراعاة النتائج التي ُحققت ٢٠٠٨مستويات األداء المزَمع بلوغها فيما يخص عام وقد ُحدِّدت  ٢٢-٨

رين وتتاح في التقري.  أيضًا٢٠٠٧ والنتائج المعتزم تحقيقها فيما يخص عام ٢٠٠٦في عام 

السنويين الذين تصدرهما المنظمة فيما يخص هاتين السنتين نتائج البرامج المروزة في آل 

 .منهما

  المعطيات المستند إليها في وضع التقديرات

 تكاليف رواتب الموظفين بعقود محدَّدة المدة

  إلى١-ف الرتب" (الفنية"رواتب الموظفين من الفئة : في فئتين الرواتبفي األمانة تندرج آحاد  ٢٣-٨

 إلى ١-ع الرتب خ" (الخدمات العامة"ورواتب الموظفين من فئة ) ٢- ومد١- ومد٥-ف

ولئن آان المدير العام للمنظمة هو الذي يحدد مقادير الرواتب المعنية فإنما يؤخذ فيها ). ٧-ع خ

  باألورواتالمعمول بها في األمم المتحدة، وهي تـُحسب الرواتبمن الناحية العملية بمقادير 

 .وتـُدفع بها
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لكل من رتب الفئة الفنية باالستناد إلى عنصرين فرعيين " مقادير المرتـّبات الفعلية"وتـُحسب  ٢٤-٨

التي تحدَّد بدوالرات الواليات المتحدة " (مقادير المرتـّبات األساسية"تحددهما األمم المتحدة هما 

موحَّد على شكل " معامل"مثابة التي تحدَّد ب(والتسوية الشهرية الخاصة بمقر العمل ) األمريكية

التي يراد بها إضفاء طابع من التوحيد على مقادير الرواتب التي تـُدفع في شتى ) نسبة مئوية

ويحدَّد معامل للتسوية الخاصة بمقر العمل لمدينة . بلدان التوظيف في منظومة األمم المتحدة/مدن

لسعر المعمول به لتحويل معظم الهاي على الخصوص تراعى به الفروق في آلفة المعيشة وا

 .مقدار الراتب األساسي الساري من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية إلى األوروات

فيما يخص الموظفين من الفئة الفنية باالستناد " مرتـّباتها األساسية"مم المتحدة جدول وتحدد األ ٢٥-٨

. ية في الواليات المتحدة األمريكيةإلى مقادير الرواتب السارية في إطار الخدمة المدنية االتحاد

وتـَُعدَّل معامالت التسوية الخاصة بمقر العمل مرة في الشهر لمراعاة التغيرات في سعر صرف 

بالقياس إلى مقادير الرواتب األساسية (العملة الشهري ذي الصلة المعمول به في األمم المتحدة 

نها تـَُحيَّن بتواتر أدنى فيما يخص التغيرات في ، لك)المحدَّدة بدوالر الواليات المتحدة األمريكية

تـَُحيَّن من هذه الناحية مرة في السنة عادة، وتراَجع فيما يخص األسعار مراجعة (آلفة المعيشة 

وبالنظر إلى أن عنصرًا صغيرًا من ). واسعة النطاق مرة واحدة على األقل آل أربع سنوات

ال ) بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية(م المتحدة عناصر الرواتب األساسية السارية في األم

أو تغير األسعار في (يخضع للتسوية الشهرية المجراة لمراعاة تقلبات سعر صرف األورو 

فإن مقادير الرواتب الشهرية الفعلية للموظفين من الفئة الفنية في المنظمة تنزع إلى ) الهاي

لى نحو يواآب تغيرات القيمة النسبية لدوالر التزايد أو التناقص بنسبة صغيرة آل شهر ع

 .الواليات المتحدة األمريكية

المرتـّب األساسي "وتدفع رواتب الموظفين من الفئة الفنية في المنظمة على أساس مقدار  ٢٦-٨

في األمم المتحدة بالنظر إلى أنه ال يطبَّق على ما يتقاضاه موظفو المنظمة منها نظاُم " الصافي

أي نظام إخضاع (الساري في األمم المتحدة " امي من مرتـّبات الموظفيناالقتطاع اإللز"

 ).لضريبة الدخلالرواتب المعنية 

وأما رواتب موظفي المنظمة من فئة الخدمات العامة فتـُدفع وفق جدول وحيد بمقادير  ٢٧-٨

فين من ولما آان حشد وتعيين الموظ. التي تحددها األمم المتحدة باألوروات" المرتـّبات الصافية"

فئة الخدمات العامة قابلـَين عادة للمقارنة المباشرة مع التوظيف المحلي فإن جدول رواتب 

ووآاالت األمم المتحدة القائمة في (الموظفين من فئة الخدمات العامة الذي تطبقه المنظمة 
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يخص الهاي وهو مصمَّم بحيث يتسم بطابع من التوحيد بغية األخذ فيه بشروط ) الهاي

 .يف وبكلفة المعيشة التي تتميز بها هذه المدينةالتوظ

وتضم آل من الرتب في جدول رواتب الموظفين من الفئة الفنية وجدول رواتب الموظفين من  ٢٨-٨

وإن .  درجة١٥فئة الخدمات العامة درجات منفصلة لعالوات الرواتب يصل عددها حتى 

ت، التي تتمثل عادة في زيادة في العالوات السنوية في رواتب الموظفين المناظرة لهذه الدرجا

في السنة فيما يخص الموظفين من الفئة % ٢٫٠و% ١٫٥مقادير الرواتب تراوح نسبتها بين 

فيما يخص الموظفين من فئة الخدمات العامة، تـُمنح بناًء على % ٤٫٠و% ٣٫٠الفنية، وبين 

ة فعًال على معظم مستحقات وتسري هذه العالوات التدرجي. أداء الموظفين المعنيين أداًء ُمرضيًا

 . للموظفين بعقود محدَّدة المدةاألجور العادية

وفي بادئ األمر ُيستند في وضع تقديرات التكاليف الُمْدَرجة في البرنامج والميزانية فيما يخص  ٢٩-٨

وبما في ذلك سمات (رواتب الموظفين بعقود محدَّدة المدة إلى آل من الوظائف المرخـَّص بها 

ثم تطبَّـق على نتيجة هذا الحساب األولي . ومقادير الرواتب الحالية) ن الحاليينآحاد الموظفي

 .الزيادة المقدَّر أن تشهدها مقادير الرواتب المعنية على وجه التحديد

وأما في حالة الوظائف المرخـَّص بها الشاغرة في الوقت الحاضر فتوضع التقديرات المعنية  ٣٠-٨

يتعلق بالمستحقات، وتـُحسب الرواتب على أساس ما يناظر على أساس السمات المعتادة فيما 

 أن آل الموظفين ٢٠٠٨آما ُيفترض في تقديرات الميزانية لعام . درجة في الرتبة المعنيةأدنى 

 .الحاليين سُيمنحون زيادات مناظرة للعالوة السنوية في التاريخ الموافق لتاريخ تعيينهم األول

 ٢٠٠٨فيما يخص عام أسعار صرف العملة المأخوذ بها 

ويؤخذ بذلك آأساس للميزنة ولإلفادة الالحقة . األورو هو عملة العمل الرسمية في المنظمةإن  ٣١-٨

 .بنتائج التنفيذ

ولئن آانت المنظمة تتكبد تكاليف بكثير من العمالت فإن تعاملها بدوالر الواليات المتحدة  ٣٢-٨

لفنية ذو شأن خاص ويتعيَّن تدبر أمره األمريكية فيما يتعلق ببعض تكاليف الموظفين من الفئة ا

 .بعناية

 على أساس سعر صرف العملة ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام د ُاعدت التقديرات الواردة وق ٣٣-٨

 أورو للدوالر الواحد من ٠٫٧٣٢ البالغ مايو/أيارالمعمول به في األمم المتحدة فيما يخص 
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 ولعام ٢٠٠٧في وضع التقديرات لعام دوالرات الواليات المتحدة األمريكية، الذي ُاخذ به 

٢٠٠٨. 

ولذا ستطبِّق المنظمة في تنجيزها . ويتعذر إلى حد بعيد التنبؤ بأسعار صرف العملة في المستقبل ٣٤-٨

ث سعر يكون قد نـُشر لصرف األورو ودوالر الواليات  أحد٢٠٠٨امج وميزانية عام برن

 . المتحدة األمريكية

 يضمن الشفافية في تحديد ٢٠٠٨يرات ميزانية عام ولئن آان هذا المنحى في إعداد تقد ٣٥-٨

 ويشار. الُمقـَدَّرات بصورة مناسبة فإن خطر تقلب أسعار صرف العملة في المستقبل يبقى قائمًا

في هذا الصدد إلى أن تكاليف الموظفين المبيَّنة في الجدول التالي قـُدِّرت في الوقت الحاضر 

ويل التكاليف بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية إلى باألخذ بسعر صرف العملة المحدَّد لتح

 أورو للدوالر الواحد من دوالرات الواليات المتحدة ٠٫٧٣٢سعر صرف البالغ (أوروات 

 ).األمريكية

  أثر أسعار صرف العملة فيما يخص بعض تكاليف الموظفين  :٤٤لجدول ا
المبلغ المعادل 
 )التي تدفع للموظفين من الفئة الفنية(مستحقات الموظفين  باألوروات بالدوالرات

)التي تـُدفع لحساب صندوق االدخار االحتياطي(تعويضات الضمان االجتماعي  974 583 5 380 628 7
 التأمين المتعلق بالوفاة وبالعجز 913 580 597 793

 المجموع 887 164 6 977 421 8

ة، لتحويل التكاليف المحسوبة بدوالرات وفيما يتعلق بتكاليف الموظفين المعنية تطبِّق المنظم ٣٦-٨

الواليات المتحدة األمريكية إلى مبالغ تـُدفع باألوروات، سعَر صرف العملة الذي تحدده األمم 

وال تطبِّق المنظمة في استيعابها لتقلبات أسعار صرف . المتحدة آل شهر ألغراض المحاسبة

به آل عام عند وضع البرنامج والميزانية العملة إال اآللية المتمثلة في االفتراض الذي يؤخذ 

 .سنويينال

وبالنظر إلى المصاعب التي تكتنف التنبؤ بتقلب أسعار صرف العملة في المستقبل فإن لدى  ٣٧-٨

معظم وآاالت منظومة األمم المتحدة آلياٍت معموًال بها للمساعدة على تقليص أثر تقلب هذه 

لثبات على صعيد الميزانية، وتفادي الخسائر ويراد من ذلك تحقيق ا. األسعار على الميزانية

وذلك بإبطال أثر تقلب سعر صرف العملة بالقياس ) والتخلي عن المكاسب المحتملة(المحتملة 

 .إلى سعرها المستـَند إليه في وضع تقديرات الميزانية الُمقـَّرة والتمويل المرتبط بها
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  ٢٠٠٥الفائض النقدي عن عام 

فعًال لسنة آاملة " مفتوحة"ظام المالي للمنظمة تبقى ميزانيتها السنوية  من الن٣-٦بتطبيق البند  ٣٨-٨

تلي السنة التي تخصها الميزانية المعنية قبل أن ُيْعلـَن عن الحصيلة النقدية النهائية لهذه السنة 

وخالل هذا الوقت تضاف إلى الحصيلة المالية المؤقتة المحدَّدة عند نهاية السنة المالية . المالية

يراداُت المحصَّلة تحصيًال متأخرًا والوفوراُت المقابلة لما ُيَرحَّل من تلك السنة المالية ترحيًال اإل

 .  االلتزامات باإلنفاق لسد مدفوعات خالل السنة التاليةمبرَّرًا من

فالفائض .  من النظام المالي٣-٦آما إن الفوائض النقدية النهائية للمنظمة تـُستخدم وفقًا للبند  ٣٩-٨

على الدول األعضاء عن طريق استخدامه لتسديد مبالغ مستحقة للمنظمة " يوزَّع"قدي النهائي الن

 .على هذه الدول األعضاء، ما لم يتخذ المؤتمر قرارًا يقضي بتخصيصه لغرض آخر

 بتسجيله لحساب ٢٠٠٥وفي هذا السياق سُيستخدم قسط آبير من الفائض النقدي النهائي عن عام  ٤٠-٨

عتبارها دفعته تسديدًا لمبالغ جديدة مستحقة عليها للمنظمة بمثابة اشتراآات الدول األعضاء با

 .٢٠٠٨سنوية مقرَّرة عن عام 

وإن الفوائض النقدية النهائية للمنظمة المسجَّلة عن السنوات األخيرة تتألف في المقام األول من  ٤١-٨

ات عن السنوات السابقة مبالغ محصَّلة تحصيًال متأخرًا من الدول األعضاء تسجَّل بمثابة إيراد

 ).االشتراآات السنوية والمستردات من تكاليف التفتيش(

الحصيلة المالية المؤقتة للمنظمة تمثل فائضًا فيما يخص السنة   آانت٢٠٠٥ية عام وفي نها ٤٢-٨

ويبيِّن الجدول التالي آيف نشأ الفائض النقدي النهائي للمنظمة عن .  مليون أورو٣٫٦مقداره 

 .هاية تلك السنة بعد ن٢٠٠٥عام 
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  ٢٠٠٥الفائض النقدي عن عام   :٤٥لجدول ا
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 
 المؤقت في نهاية السنة المالية) العجز(الفائض  (868 749) 048 620 3

 :معدًَّال خالل السنة التالية فيما يخص  
 )ية السابقةأو السنوات المال(االشتراآات السنوية المدين بها عن السنة المالية  848 150 8 832 643 1
  )أو السنوات المالية السابقة(سائر اإليرادات المدين بها عن السنة المالية  705 544 2 414 968 1
  الوفورات المتأتية عن تصفية االلتزامات المالية الُمَرحَّلة 740 619 1 918 529 1
  عنيةالنقدي النهائي عن السنة المالية الم) العجز(الفائض  425 565 11 212 762 8

ض  وتمت إضافتها إلى الفائ٢٠٠٦ويندرج في عداد اإليرادات التي حصلتها المنظمة خالل عام  ٤٣-٨

 مليون أورو آان في الواقع يمثل مبالغ مستحقة على ١٫٦ مبلغ مقداره ٢٠٠٥النقدي عن عام 

 .٢٠٠٥الدول األعضاء لفترات سابقة لعام 

   غير المهيأ لتسديدهامستحقاتال

 بأنه قد تجمعت بحلول ٢٠٠٨في برنامج وميزانية عام المخاطر المالية الوارد ُيقـَرُّ في بيان  ٤٤-٨

 مليون أورو باعتبارها ديونًا على ١٢٫٣ الحاليين تبلغ  مستحقات للموظفين٢٠٠٦نهاية عام 

 ".غير مهيأ لتسديدها"ظمة المن

 تتجمع فتحق لموظفي أمانة المنظمة إجازات سنوية وتعويضات متعلقة باإلعادة إلى الوطن ٤٥-٨

نقدًا أو بمثابة خدمات تسدِّد (ويستحق دفع التعويضات المعنية . خالل فترة خدمة الموظف المعني

وبما في ذلك األبدال التي (بعد انتهاء خدمة الموظف المعني في المنظمة ) تكاليفـَها المنظمة

 تؤخذ هذه يستحق دفعها لقاء اإلجازات السنوية المتجمِّعة في الحدود المسموح بها إذا لم

 ).اإلجازات قبل انتهاء خدمة الموظف المعني

لكن لّما ( الجدول التالي على بيان وجيز بهذه الديون العالقة التي تجمعت على المنظمة وينطوي ٤٦-٨

 ).يستحق دفُعها



C-12/DEC.4 
Annex 
page 145 
 

  الدليل اإليضاحي -الرابع الجزء 

  )بحلول نهاية السنة( المنظمة غير المهيأ لتسديدها مستحقات  :٤٦لجدول ا
 مستحقات الموظفين المعنية ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

 ِمنـَح اإلعادة إلى الوطن 937 262 5 548 245 4
 تكاليف السفر ونقل األثاث المنزلي 744 210 6 400 548 4
 تعويضات اإلجازات السنوية المتجمِّعة 414 806 3 739 525 3

12 319 687   المستحقات غير المهيأة لتسديدهامجموع  095 280 15

تياطي النقدي لسد التكاليف المعنية عندما يستحق ولم توضع جانبًا مخصَّصات دائمة من االح ٤٧-٨

المتجمِّعة للموظفين، التي " الضمان االجتماعي"وتلكم مسألة منفصلة عن تعويضات . دفعها

 آل عام تمويًال آامًال وتـُدفع لحساب صندوق االدخار االحتياطي إلى األعضاءلها الدول تمّو

 .حين انتهاء خدمة الموظف المعني
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عمليات التفتيش المتعلقة باألسلحة الكيميائية المزَمع إجراؤها في عام   :١الذيل 
٢٠٠٨  

 عمليات التفتيش المتطلبات على صعيد المفتشين

أيام 
 المفتشين

مدة 
المناوبة 

 )باأليام(
عدد 
 المفتشين

/ عدد المهمات
 المناوبات

مدة عمل 
  المرفق

 ]المرفق أو الموقع المفتـَّش[نوع عملية التفتيش  )بالشهور(
مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في الواليات المتحدة 

 :األمريكية
 مرفق أنستون للتخلص من العوامل الكيميائية 9,0 13,0 2,5 46 495 1

297 46 1,5 4,3 3,0 
 - مرفق أنستون للتخلص من العوامل الكيميائية

  تغييرات
  تول للتخلص من العوامل الكيميائيةمرفق  12 17,3 2,5 46 990 1
 مرفق يوماتيال للتخلص من العوامل الكيميائية  12 17,3 2,5 46 990 1
 مرفق باين بلـَف للتخلص من العوامل الكيميائية  8 11,6 2,5 46 334 1
  مرفق نيوُبرت للتخلص من العوامل الكيميائية 12 17,3 2,5 46 990 1

 ال ينطبق 80,8 ال ينطبق ال ينطبق 096 9
المجموع لمرافق تدمير األسلحة الكيميائية في 

  الواليات المتحدة األمريكية
       

     
 :مرافق تدمير األسلحة الكيميائية في روسيا

 
 مرفق َآمَبرآا لتدمير األسلحة الكيميائية 12 17,3 2,5 44 903 1
 ٣٠/ميائيةمرفق ماراِدآوف لتدمير األسلحة الكي 12 17,3 3,5 44 664 2

  مرفق شوتشي 3 3,3 4 44 581
  مرفق ليونيُدفكا 7 10,1 4 44 778 1

  االستعراض الهندسي النهائي/الزيارة األولية  5 ال ينطبق ال ينطبق 300

 ال ينطبق 53,0 ال ينطبق ال ينطبق 226 7

المجموع لمرافق تدمير األسلحة الكيميائية في 
 روسيا

 

     

لكيميائية في دول أعضاء مرافق تدمير األسلحة ا
 :أخرى

  
 الهند 9 13,0 3 44 716 1

 الدولة الطرف الحائزة األخرى 3 4,3 1,5 44 284
  ** زيارة أولية–الجماهيرية العربية الليبية    1,0  ال ينطبق   60

 ال ينطبق 18,3  ال ينطبق 060 2
المجموع لمرافق تدمير األسلحة الكيميائية في دول 

 أعضاء أخرى

                                                           
 زيارة لمرافق إنتاج األسلحة الكيميائية سابقًا، منها أربع مهمات ١٢ إجراء ٢٠٠٨تشمل خطط التفتيش لعام   *

  .تم تحويلها، وأربع مهمات تخص مرافق ُيعتزم تحويلهاتخص مرافق تم تدميرها، وأربع مهمات تخص مرافق 
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 عمليات التفتيش المتطلبات على صعيد المفتشين

أيام 
 المفتشين

مدة 
المناوبة 

 )باأليام(
عدد 
 المفتشين

/ عدد المهمات
 المناوبات

مدة عمل 
  المرفق

 ]المرفق أو الموقع المفتـَّش[نوع عملية التفتيش  )بالشهور(
          

 المجموع لمرافق تدمير األسلحة الكيميائية ال ينطبق 152,1 ال ينطبق ال ينطبق 060 2

          
 مرافق تخزين األسلحة الكيميائية ال ينطبق 24 ال ينطبق ال ينطبق 905
 *مرافق إنتاج األسلحة الكيميائية ال ينطبق 11 ال ينطبق ال ينطبق 255
 مواقع األسلحة الكيميائية القديمة  ال ينطبق 7 ال ينطبق ال ينطبق 115
  مواقع األسلحة الكيميائية المخلـَّفة  ال ينطبق 6 ال ينطبق ال ينطبق 150

         

 ال ينطبق 200  ال ينطبق  807 19
المجموع لعمليات التفتيش بموجب المادتين الرابعة 

 والخامسة من االتفاقية
  

                                                           
 قدمت الجماهيرية العربية الليبية إلى مدير شعبة التحقق معلومات مفصَّلة عن خطط ٢٠٠٧يوليه / تموز٩في   **

؛ ٢٠٠٩مارس /ذار آِمرفق تدمير األسلحة الكيميائية في الرابطة، المزمع أن تبدأ أنشطة التدمير فيه خالل
ولالستزادة من المعلومات . ٢٠٠٨ على المنظمة بالتالي إجراء الزيارة األولية لهذا الموقع خالل عام وسيتعيَّن

 وتصويب صيغتها ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٣ المؤرخة بـEC-50/NAT.4في هذا الصدد ُيرجى الرجوع إلى الوثيقة 
  .٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ المؤرخ بـCorr.1اإلنكليزية 
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  ٢٠٠٨جة في ميزانية عام بيان المصروفات واإليرادات المدر  :٢الذيل 
التقديرات  ٢٠٠٨

المسبقة 
٢٠٠٩لعام 

الفرق 
التقديرات السابقة الميزانية  %بالـ  وجه التمويل

  ميزانية 
  عام
٢٠٠٧ 

  األرقام
الختامية لعام 

٢٠٠٦ 

35 635 333  %0,5 35 635 333 35 446 877 

 :المصروفات
 :تكاليف الموظفين

 148 677 33 877 446 35 الرواتب
 729 510 12 087 789 13 تكاليف الموظفين العامة 087 789 13 077 102 13 -%5,0 077 102 13
 994 637 3 374 483 3 تكاليف تبدل الموظفين 374 483 3 000 600 3 %3,3  000 600 3

 950 302 600 294 تكاليف العمل اإلضافي 600 294 383 230 -%21,8 383 230
 825 323 800 282 تكاليف الخبراء االستشاريين 800 282 020 103 -%63,6 020 103
 138 183 1 339 109 1 تكاليف الموظفين المؤقتين 789 849 239 062 1 %25,0  793 909
 638 342 649 306 سائر تكاليف الموظفين 649 306 782 312 %2,0  782 312

 422 978 51 725 712 54 وظفينمجموع تكاليف الم 175 453 54 835 045 54 -%0,7 389 893 53

4 220 759 %9,9- 3 850 759 4 274 621 

 
 :تكاليف السفر

 435 756 3 621 274 4 تكاليف األسفار المتصلة بعمليات التفتيش

505 356 %9,9- 505 356 560 869 
تكاليف األسفار المتصلة باالجتماعات 

 783 654 869 560 الرسمية
 638 12 502 1 اليف سائر األسفارتك 502 1 532 1 %2,0  532 1

 856 423 4 991 836 4 مجموع تكاليف السفر 991 836 4 647 357 4 -%9,9 647 727 4

905 408  %31,9 938 140 710 989 

 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 488 809 239 609 تكاليف التدريب
 597 180 1 813 435 1 الشفوية/ريةتكاليف الترجمة التحري 813 435 1 485 953 1 %36,1  485 678 1

 331 324 788 347 تكاليف خدمات تجهيز البيانات 788 347 244 227 -%34,7 788 347
 887 73 581 76 تكاليف األمن 581 76 508 134 %75,6  218 79

 910 866 126 900 تكاليف المفتشين 126 900 390 163 1 %29,2  390 363 1
 689 665 344 875 سائر تكاليف الخدمات التعاقدية 344 875 921 565 -%35,3 106 622

 902 920 3 892 244 4 مجموع تكاليف الخدمات التعاقدية 642 346 4 689 982 4 %14,6  395 996 4

    

 
تكاليف حلقات العمل وحلقات التدارس 

    :واالجتماعات
 511 954 761 909 ةتكاليف دعم الهيئات الوطني 761 909 975 952 %4,8  975 952
 951 986 287 874 تكاليف تكوين القدرات 287 874 816 915 %4,8  816 915
 100 885 655 711 تكاليف تنمية القدرة على الحماية 655 711 458 745 %4,8  458 745
 431 338 322 469 تكاليف برنامج التدريب المشترك 322 469 708 478 %2,0  708 478

73 299 %10,5- 73 299 81 862 
سائر تكاليف حلقات العمل وحلقات التدارس 

 922 94 862 81 واالجتماعات

3 166 257  %3,9 3 166 257 3 046 887 
مجموع تكاليف حلقات العمل وحلقات 

 915 259 3 887 046 3 التدارس واالجتماعات
       

3 435 666  %12,2 3 839 666 3 421 526 
 :امةالنفقات التشغيلية الع

 408 360 3 526 421 3  إيجار المحاّل
 536 038 1 215 156 1 تكاليف الصيانة والمرتفقات 215 156 1 139 118 1 -%3,3 139 118 1

 748 539 700 371 إيجار المعدات 700 371 915 377 %1,7  915 377
 104 80 719 90 تكاليف صيانة المعدات 719 90 534 92 %2,0  534 92

 321 465 990 566 تكاليف االتصاالت 990 566 230 573 %1,1  230 573
 019 75 660 84 تكاليف الضيافة وسائر األنشطة المراسمية 660 84 893 62 -%25,7 893 62

 003 127 774 127 تكاليف التأمين 774 127 230 125 -%2,0 230 125
 809 396 656 383 تكاليف اللوازم والمواد 656 383 954 279 -%27,0 217 385
 450 336 397 466 تكاليف اإلرسال والشحن 397 466 224 450 -%3,5 224 450
 051 122 118 76 سائر النفقات التشغيلية العامة 118 76 280 110 %44,9  280 110

 449 541 6 754 745 6 مجموع النفقات التشغيلية العامة 754 745 6 065 030 7 %4,2  329 731 6

    
 

   : تكاليفهما التشغيلية-يف األثاث والعتاد تكال
 040 7 004 5 تكاليف األثاث والعتاد المكتبيين 004 5 104 5 %2,0  104 5

 953 42 875 199 تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين 875 199 273 122 -%38,8 875 199
 - - سائر تكاليف األثاث والعتاد - - - -

204 979 %37,8- 127 377 204 879 
 تكاليفهما –مجموع تكاليف األثاث والعتاد 

 993 49 879 204 التشغيلية
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  الذيول

التقديرات  ٢٠٠٨
المسبقة 

٢٠٠٩لعام 
الفرق 
التقديرات السابقة الميزانية  %بالـ  وجه التمويل

  ميزانية 
  عام
٢٠٠٧ 

  األرقام
الختامية لعام 

٢٠٠٦ 

    

 
 –تكاليف المعدات وصيانتها ولوازمها 

    :تكاليفها التشغيلية
 870 495 470 351 تكاليف صيانة معدات التفتيش 470 351 815 326 -%7,0 470 351

 203 4 824 5 وادتكاليف اللوازم والم 824 5 940 5 %2,0  940 5

357 411 %6,9- 332 755 357 294 
مجموع تكاليف معدات التفتيش وصيانتها 

 073 500 294 357  تكاليفها التشغيلية–ولوازمها 
           

 610 674 70 424 149 74 مجموع التكاليف الجارية 624 991 73 624 042 74 %0,1  406 077 74

    

 
تكاليفهما المندرجة  –تكاليف األثاث والعتاد 
    :في عداد رأس المال

 758 135 237 166 تكاليف األثاث والعتاد المكتبيين 237 166 961 87 -%47,1 237 166
 382 573 875 322 تكاليف العتاد والبرامج الحاسوبيين 875 322 533 84 -%73,8 875 322
 982 131 503 50 ادتكاليف سائر األثاث والعت 588 108 670 92 -%14,7 805 109

598 916 %55,6- 265 164 597 699 
 تكاليفهما –مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
 122 841 614 539 المندرجة في عداد رأس المال

467 947 %55,5 717 947 461 713 

 
 –تكاليف معدات التفتيش وصيانتها ولوازمها 

 173 019 1 713 336 :تكاليفها المندرجة في عداد رأس المال
 173 019 1 713 336 تكاليف احتياز معدات التفتيش 713 461 947 717 %55,5 947 467

         

1 066 863 %7,2- 983 110 1 059 412 
مجموع التكاليف المندرجة في عداد رأس 

 295 860 1 327 876 المال
          

 905 534 72 751 025 75 مجموع التكاليف 036 051 75 734 025 75 %0,0  269 144 75
         
    :اإليرادات     

 601 420 64 103 640 68  االشتراآات السنوية 388 665 68 324 331 68 0,5%- 859 449 68
 992 345 3 648 635 5  المساهمات في تكاليف التحقق 648 635 5 410 944 5 5,5%% 410 944 5

 905 143 1 000 750  ن المكاسبالفوائد وغيرها م 000 750 000 750 0,0% 000 750
        

 498 910 68 751 025 75  مجموع اإليرادات 036 051 75 734 025 75  0,0% 269 144 75
  

، بالقياس إلى ٢٠٠٨إن آل الفوارق الحقيقية في مصروفات المنظمة المهيأ لها في ميزانية عام  ٤٨-٨

 بمثابة مبادرات إنفاقية أو بمثابة تدابير ٢٠٠٨برنامج وميزانية عام تقديراتها السابقة، تـَُبيَّن في 

  . لتحقيق وفوراتمحدَّدة

أما الفوارق األخرى المبيَّنة في الجدول أعاله فهي ناجمة عن تعديل تقديرات تكاليف الموظفين  ٤٩-٨

ن، أو عن تعديل أرقام جميع وجوه التمويل مراعاة لمؤشر زيادة األسعار المتوقـَّعة فيما الحاليي

، )٢٠٠٨برنامج وميزانية عام وثيقة على النحو المبيَّن في الجزء الثاني من ( ٢٠٠٨يخص عام 

جمالي على الميزانية ضمن حدود الموارد أو عن عمليات إعادة تخصيص عديمة األثر اإل

 .المتوفرة في شتى وحدات المنظمة تجسيدًا لتغير سمات اإلنفاق المرتبط بأنشطة المنظمة
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الذيول

الذيل 
٣:

 
 

المعطيات المستنـَ
ضع التقديرات 

د إليها في و
–

ض أن يشهده عام 
 التزايد المفتر

٢٠٠٨
  

وجه التمويل
 

ف
المتغير المؤثـِّر على التكالي

 
ف
س حساب التكالي

أسا
 

(الزيادة 
أثرها على 
مدى السنة

( 

الشرح
 

ف الموظفين العادية
تكالي

 
 

 
ت العامة

المعطيا
 

ت 
ت المناظرة لدرجا

العالوا
ب
جدول الروات

 
ت شاغلي الو

سما
ف 
ب تحديدها في ظائ

بحس
أيار

/
مايو

 
٢٠٠٧

 

بين 
١٫٥

 % 
و

٤٫٠
% 

تـُمنح آل سنة في التاريخ الموافق لتاريخ التعيين األول 
ف 
المعرو

)
ص 

ف العام فيما يخ
ص
أو ُيعتبر أنها تـُمنح في منت

ف الشاغرة حاليًا
الوظائ

.(
 

 
ت المتأتية عن تبدل 

الوفورا
الموظفين

 
المقادير السنوية محسوبةً  في 

أيار
/

مايو
 

٢٠٠٧
 

-
٢٫٠

% 
ت 
ت المناظرة لدرجا

صلة بمتوسط العالوا
ت ال

ت ذا
الوفورا

ت المتأتية عن التأخر في حشد من 
ب والوفورا

جدول الروات
ت 
صة على شتى المستحقا

صَّ
ف الشاغرة مح

يشغل الوظائ
ت الدورية المتمثلة في هذه 

المستَند في حسابها إلى الزيادا
ت
العالوا

.  
ب
الروات

 
ب الموظفين

روات
 من الفئة 

الفنية
 

المقادير السنوية محسوبةً  
س المقادير المتوقـَّع 

على أسا
أن تكون سارية بحلول نهاية 

عام 
٢٠٠٧

 

١٫٠
% 

زيادة في أواسط عام 
٢٠٠٧

 نسبتها 
٢

 %
محسوبةً  على 
صل 

ضخم النقدي المقدَّر أن يكون حينذاك قد ح
س معدَّل الت

أسا
 م
 بدءًا

 المعيشة
 آلفة

 زيادة
 إثر

 هولندا
في

 تشرين 
ن

األول
/

أآتوبر 
٢٠٠٦

. 
 

ب الموظفين من فئة 
روات

ت العامة
الخدما

 
المقادير السنوية محسوبةً  

س المقادير المتوقـَّع 
على أسا

أن تكون سارية بحلول نهاية 
عام 

٢٠٠٧
 

١٫٠
% 

زيادة في أيلول
/

سبتمبر 
٢٠٠٧

 نسبتها 
١٫٠

 %
محسوبةً  على 

ضخم النقدي المقدَّر أن يكون 
س معدَّل الت

أسا
صل 

حينذاك قد ح
ب بدءًا من أيلول

في هولندا إثر زيادة الروات
/

سبتمبر 
٢٠٠٦

. 

ف الموظفين العامة
تكالي

: 
 

 
ضمان االجتماعي

ت ال
ضا
تعوي

 
ب 
األجر الداخل في حسا

ش التقاعدي للموظفين من 
المعا

الفئة الفنية
 

المقادير السنوية محسوبةً  
س المقادير المتوقـَّع 

على أسا
أن تكون سارية بح

لول نهاية 
عام 

٢٠٠٧
 

١٫٢٥
% 

زيادة في أيلول
/

سبتمبر 
٢٠٠٨

 نسبتها 
٣٫٨

 %
مماثلة للزيادة 

ت في عام 
صل
التي ح

٢٠٠٥
) 

والزيادة المماثلة المتوقـَّعة فيما 
ص عام 

يخ
٢٠٠٧

(
ف 
صر

ض بقاء سعر 
؛ وذلك على افترا

العملة ثابتًا عند 
٠٫٧٣٢

ت 
 أورو للدوالر الواحد من دوالرا

ت المتحدة األ
الواليا

مريكية
. 

 
ب 
األجر الداخل في حسا

ش التقاعدي للموظفين من 
المعا

ت العامة
فئة الخدما

 

المقادير السنوية محسوبةً  
س المقادير المتوقـَّع 

على أسا
أن تكون سارية بحلول نهاية 

عام 
٢٠٠٧

 

١٫٠
% 

زيادة في أيلول
/

سبتمبر 
٢٠٠٧

 نسبتها 
١٫٠

 %
محسوبةً  على 

ضخم النقدي المقدَّ
س معدَّل الت

أسا
صل 

ر أن يكون حينذاك قد ح
ب بدءًا من أيلول

في هولندا إثر زيادة الروات
/

سبتمبر 
٢٠٠٦

. 
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 الذيول

وجه التمويل
 

ف
المتغير المؤثـِّر على التكالي

 
ف
س حساب التكالي

أسا
 

(الزيادة 
أثرها على 
مدى السنة

( 

الشرح
 

ت العناية الطبية
ضا
تعوي

 
ب
مقادير الروات

 
المقادير السنوية محسوبةً  

س المقادير المتوقـَّع 
على أسا

أن تكون سارية بحلول نهاية 
عام 

٢٠٠٧
 

١٫٠
% 

بذلك تؤخذ في الحسبان الزيادة المقدَّر أن
 تشهدها مقادير 
ب الموظفين 

ب الموظفين من الفئة الفنية ومقادير روات
روات

ت العامة 
من فئة الخدما

)
١٫٠

.(%
 

ت الوفاة 
ت في حاال

ضا
التعوي
والعجز

 
مقادير األجور الداخلة في 
ش التقاعدي

ب المعا
حسا

 
المقادير السنوية محسوبةً  

س المقادير المتوقـَّع 
على أسا

أن تكون سارية بحلول نه
اية 

عام 
٢٠٠٧

 

١٫٠
 %

١٫٢٥إلى 
% 

بذلك تؤخذ في الحسبان الزيادة المقدَّر أن تشهدها مقادير 
ش التقاعدي للموظفين من 

ب المعا
األجور الداخلة في حسا

الفئة الفنية 
)

١٫٢٥
 (%

ومقادير هذه األجور للموظفين من فئة 
ت العامة 

الخدما
)

١٫٠
.(%

 
بدل اإلعالة

 
ف العامة

التكالي
 

المقادير السنو
ية محسوبةً  في 

أيار
/

مايو
 

٢٠٠٧
 

١٫٠
% 

ف الموظفين العادية 
متوسط الزيادة المتوقـَّع أن تشهدها تكالي

على مدى السنة
. 

صلة باإليجار
اإلعانة المت

 
سوق المساآن المحلية

 
المقادير السنوية محسوبةً  في 

أيار
/

مايو
 

٢٠٠٧
 

٢٫٠
% 

ضخم النقدي السنوي المقدَّر أن تشهده 
متوسط معدَّل الت

منطقة 
ص عام 

األورو فيما يخ
٢٠٠٨

. 
منحة التعليم

 
س 
ف التسجُّل في المدار

تكالي
الدولية

 
المقادير السنوية محسوبةً  في 

أيار
/

مايو
 

٢٠٠٧
 

٢٫٠
% 

ضخم النقدي السنوي المقدَّر أن تشهده منطقة 
متوسط الت

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

إجازة زيارة الوطن
 

ف السفر
تكالي

 
ُمقـَدَّر المتطلب

ص 
ت فيما يخ

ا
عام 

٢٠٠٧
 

٢٫٠
% 

ضخم النقدي السنوي المقدَّر أن تشهده منطقة 
متوسط الت

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

ف الموظفين
سائر تكالي

 
 

 
ضافي

ف العمل اإل
تكالي

  
ب
مقادير الروات

 
ص 

صفري فيما يخ
مقدار 

عام 
٢٠٠٨

 
١٫٠

% 
ب على مدى 

متوسط الزيادة المتوقـَّع أن تشهدها مقادير الروات
السنة

. 
ف الموظفين المؤقتين

تكالي
  

ب الموظفين 
مقادير روات

وتكاليفهم العامة
  

ص 
صفري فيما يخ

مقدار 
عام 

٢٠٠٨
  

ب متباينة
نس

 
ص آل 

ت فيما يخ
س ُمقـَدَّر المستحقا

زيادة محسوبة على أسا
وظيفة محدَّدة

.  
ف الموظفين 

سائر تكالي
  

ب الموظفين 
مقادير روات

وتكاليفهم العامة
  

الُمقـَدَّر 
الُمقـَّر لعام 

٢٠٠٧
  

٢٫٠
% 

ف الموظفين العادية 
متوسط الزيادة المتوقـَّع أن تشهدها تكالي

على مدى السنة
.  

ف غير المرتبطة بالموظفين
التكالي

 
 

 
ف السفر

تكالي
  

أسعار السلع االستهالآية
  

الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 
٢٠٠٧

  
٢٫٠

% 
ضخم النقدي السنوي المقدَّر أن تشهده من

متوسط الت
طقة 

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

ف الخبراء االستشاريين
تكالي

  
أسعار السلع االستهالآية

  
الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 

٢٠٠٧
  

٢٫٠
% 

ف الموظفين العادية 
متوسط الزيادة المتوقـَّع أن تشهدها تكالي

على مدى السنة
.  
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الذيول

وجه التمويل
 

ف
المتغير المؤثـِّر على التكالي

 
ف
س حساب التكالي

أسا
 

(الزيادة 
أثرها على 
مدى السنة

( 

الشرح
 

ت التعاقدية
ف سائر الخدما

تكالي
  

أسعار السلع االستهالآية
  

الُمقـَدَّ
ر الُمقـَّر لعام 

٢٠٠٧
  

٢٫٠
% 

ضخم النقدي السنوي المقدَّر أن تشهده منطقة 
متوسط الت

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

ب المشترك
ف برنامج التدري

تكالي
  

أسعار السلع االستهالآية
  

الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 
٢٠٠٧

  
٢٫٠

% 
ضخم النقدي السنوي المقدَّر أن تشهده منطقة 

متوسط الت
األورو 

ص عام 
فيما يخ

٢٠٠٨
. 

ف البرامج الدولية 
تكالي

 
)

ت، تنمية القدرة على 
تكوين القدرا

ت الوطنية
الحماية، دعم الهيئا

(  

أسعار السلع االستهالآية
  

الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 
٢٠٠٧

  
٤٫٧٥

% 
ضخم النقدي السنوي الُمقـَدَّر أن تشهده 

متوسط معدَّل الت
ت النا

صادا
األسواق الناشئة واالقت

ص عام 
مية فيما يخ

٢٠٠٨
.  

إيجار المحاّل
  

أسعار السلع االستهالآية
  

الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 
٢٠٠٧

  
١٫٧٥

% 
ُيزاد وفقًا للشروط التعاقدية

.  
ت التشغيلية العامة

النفقا
  

أسعار السلع االستهالآية
  

الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 
٢٠٠٧

  
٢٫٠

% 
ضخم النقدي السنوي الُمقـَدَّر 

متوسط الت
أن تشهده منطقة 

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

ت التشغيلية
سائر النفقا

  
أسعار السلع االستهالآية

  
الُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 

٢٠٠٧
  

٢٫٠
% 

ضخم النقدي السنوي الُمقـَدَّر أن تشهده منطقة 
متوسط الت

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

ت
ف احتياز الممتلكا

تكالي
  

أسعار السلع االستهالآية
  

ا
لُمقـَدَّر الُمقـَّر لعام 

٢٠٠٧
  

٢٫٠
% 

ضخم النقدي السنوي الُمقـَدَّر أن تشهده منطقة 
متوسط الت

ص عام 
األورو فيما يخ

٢٠٠٨
. 

مالحظات
:  

•
 

ص عام
ت بياناتها بالفعل فيما يخ

صلة التي ُوفر
ت ال

ب أثره على مدى السنة، وُيستند في حسابه إلى األسعار ذا
ص معدَّل التزايد الحتسا

صي
تم تح

 
٢٠٠٧

) 
ب ما 

واحتـُس
صة بعام 

ت السابقة الخا
تستتبعه من أثر على التقديرا

٢٠٠٨
.(

 
•

 
ب ربع في المئة من أجل تطبيقها

ت العامة إلى أقر
ب المؤشرا

ف بحس
ت تقدير التكالي

ت معطيا
ت بيانا

قـُرِّب
. 

•
 

ف العملة سيبقى ثابتًا على مدى السنة عند م
صر

ت الميزانية أن متوسط سعر 
ض في تقديرا

ُيفتر
قداره البالغ 

٠٫٧٣٢
ت 
ت الواليا

 أورو للدوالر الواحد من دوالرا
المتحدة األمريكية

. 
•

 
ت المسبقة لعام 

ضع التقديرا
استـُند في و

٢٠٠٩
 الواردة في برنامج وميزانية عام 

٢٠٠٨
 إلى األسعار الُم

قـَدَّرة لعام 
٢٠٠٨

ت 
 بغية إتاحة إمكان المقارنة مع تقديرا

ميزانية عام 
٢٠٠٨

. 
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 الذيول

الذيل 
٤:

 
 

الهيكل التنظيمي ألمانة المنظمة
 

 

ت
ت اللغا

فرع خدما

 المدير العام
ب المستشار القانوني

مكت

أمانة هيئتي توجيه المنظمة

صة
ب المشاريع الخا

مكت

ف الداخلي
ب اإلشرا

مكت

ن
ب السرية واألم

مكت
س ديوان المدير

رئي
 العام    

 نائب المدير العام
المة

صحة والس
فرع ال

ت الخارجية
 شعبة العالقا

 شعبة التعاون الدولي
والمساعدة

شعبة الشؤون اإلدارية
ق
 شعبة التحق

ش
شعبة هيئة التفتي

 فرع نزع الطابع
العسكري الكيميائي

ت
فرع اإلعالنا

ن
 فرع التحقق م
صناعة

 ال
فرع  

النهوج والمراجعة  

فرع الدعم
 التقني   

ط
ت والتخطي

فرع العمليا

ت
ض عمليا

 فرع استعرا
ش
التفتي

ش
فرع إدارة هيئة التفتي

ش 
رؤساء أفرقة التفتيـ

ي مجاله 
والعاملون ف

ع
ت م

 فرع العالقا
ت والشؤون

 الحكوما
 السياسية

الم
  فرع وسائط اإلع
فرع   والشؤون العامة

ت
المراسم والتأشيرا

فرع المساعدة والحماية

فرع التعاون الدولي

فرع دعم التنفيذ

ط
 فرع الميزانية والتخطي
والشؤون المالية

رية
فرع الموارد البش

ت
ت المعلوما

فرع خدما

ت الدعم
فرع الشراء وخدما

ت
ب وتنمية قدرا

 فرع التدري
الموظفين
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  أعداد موظفي أمانة المنظمة المعيَّنين بعقود محدَّدة المدة  :٥الذيل 
   رتب الفئة الفنية   رتب فئة الخدمات العامة 

مجموع 
 الموظفين

  ٥-خ ع المجموع
  وما دونها

   ٦-خ ع
 ٧-وخ ع

   ٢-مد ١-مد ٥-ف ٤-ف ٣-ف ٢-ف المجموع
 فوقهاوما 

  الوحدة التنظيمية

 :شعبة التحقق           
 مكتب المدير 1 - 1 - - - 2 1 - 1 3
 فرع اإلعالنات - 1 - 4 6 - 11 4 10 14 25
 فرع نزع الطابع العسكري الكيميائي - 1 - 7 1 - 9 - 2 2 11
 فرع التحقق من الصناعة - 1 - 6 - - 7 - 1 1 8
 فرع النهوج والمراجعة - 1 - 6 1 - 8 - 1 1 9
 فرع الدعم التقني - - 1 6 1 1 9 3 7 10 19
 المجموع للشعبة 1 4 2 29 9 1 46 8 21 29 75
            
 :شعبة هيئة التفتيش           
 مكتب المدير 1 - - - - - 1 1 - 1 2
 فرع إدارة هيئة التفتيش - - 1 - 1 - 2 - 4 4 6
 شفرع استعراض عمليات التفتي - - 1 - 1 - 2 - - - 2
 فرع العمليات والتخطيط - - 1 5 3 1 10 - 11 11 21

 المفتشون - - 28 80 53 12 173 - - - 173
 المجموع للشعبة 1 0 31 85 58 13 188 1 15 16 204
            
 :شعبة التعاون الدولي والمساعدة           
 مكتب المدير 1 - - - - - 1 - 1 1 2
  المساعدة والحمايةفرع - 1 - 3 1 - 5 - 1 1 6
 فرع دعم التنفيذ - 1 - 2 - - 3 - 1 1 4
 فرع التعاون الدولي - 1 - 2 2 - 5 - 1 1 6
 المجموع للشعبة 1 3 - 7 3 - 14 - 4 4 18
            
 :أمانة هيئتي توجيه المنظمة           
 مكتب المدير 1 - - - - 1 2 1 5 6 8
  خدمات اللغاتفرع - - 1 7 13 - 21 2 7 9 30
 المجموع للشعبة 1 - 1 7 13 1 23 3 12 15 38
            
 :شعبة العالقات الخارجية           
 مكتب المدير 1 1 - - - - 2 - 1 1 3

5 2 2 - 3 - 2 - 1 - - 
فرع العالقات مع الحكومات والشؤون 

 السياسية
 لعامةفرع وسائط اإلعالم والشؤون ا - - 1 - 1 - 2 - 2 2 4
 فرع المراسم والتأشيرات - - 1 1 - - 2 1 3 4 6
 المجموع للشعبة 1 1 3 1 3 - 9 1 8 9 18
            
 ديوان المدير العام 1 1 - - - - 2 2 - 2 4
 مكتب نائب المدير العام 1 1 1 - - - 3 1 1 2 5
 مكتب اإلشراف الداخلي 1 - 1 3 - - 5 - 3 3 8
 مكتب المستشار القانوني 1 - 2 1 2 1 7 1 1 2 9
 مكتب المشاريع الخاصة 1 - - - - - 1 - 1 1 2
 مكتب السرية واألمن - - 1 3 2 - 6 1 30 31 37
 فرع الصحة والسالمة - 1 2 - 2 - 5 2 2 4 9

            
 :شعبة الشؤون اإلدارية           
 مكتب المدير 1 1* - - - - 2 1 - 1 3

19 13 8 5 6 1 3 1 1 - - 
فرع الميزانية والتخطيط والشؤون 

 المالية
 فرع الموارد البشرية - 1 - 3 2 1 7 2 9 11 18
 فرع الشراء وخدمات الدعم - - 1 3 1 - 5 4 15 19 24
 فرع التدريب وتنمية قدرات الموظفين - - 1 1 - - 2 1 4 5 7
 فرع خدمات المعلومات - 1 - 2 8 3 14 6 5 11 25
 المجموع للشعبة 1 3 3 10 14 5 36 19 41 60 96
            
 المجموع لألمانة 11 14 47 146 106 21 345 38 140 178 523

فة في ـَّ بحيث تصبح مصن٥-فة في الرتبة فـَّوافق المجلس التنفيذي على إعادة تصنيف هذه الوظيفة المصن  *

  ).٢٠٠٤يوليه / تموز٢ بتاريخ EC-37/DEC.14( حتى انتهاء خدمة شاغلها الحالي ١-الرتبة مد
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 جملة المصروفات المهيأ لها في ميزانية – اإلدارة التنفيذية برنامج  :٦الذيل 
   بحسب وجوه التمويل٢٠٠٨عام 

األرقام  ٢٠٠٨
الختامية 

 ٢٠٠٦لعام 

  ميزانية 
  عام
 وجه التمويل ٢٠٠٧

التقديرات 
 الميزانية  السابقة

لفرق ا
 %بالـ

التقديرات 
المسبقة 

٢٠٠٩لعام 

4 223 089 4 539 495 
 :تكاليف الموظفين

 589 631 4 2,0%  589 631 4 495 539 4 الرواتب
 982 698 1 -0,2% 982 698 1 983 702 1 تكاليف الموظفين العامة 983 702 1 813 639 1

 978 98 24,1%  978 98 777 79 تكاليف العمل اإلضافي 777 79 067 97
 020 103 2,0%  020 103 000 101 كاليف الخبراء االستشاريينت 000 101 419 121
 194 237 81,7%  194 237 543 130 تكاليف الموظفين المؤقتين 543 130 088 136

 593 26 2,0%  593 26 071 26 سائر تكاليف الموظفين 071 26 500 12
 355 796 6 3,3%  355 796 6 869 579 6 مجموع تكاليف الموظفين 869 579 6 976 229 6

          

358 344 321 106 

 :تكاليف السفر
تكاليف األسفار المتصلة 
 254 285 -11,2% 254 285 106 321 باالجتماعات الرسمية

 254 285 -11,2% 254 285 106 321 مجموع تكاليف السفر 106 321 344 358
            

21 370 68 092 
 :تكاليف الخدمات التعاقدية

 407 67 -1,0% 407 67 092 68 يف التدريبتكال
 218 79 75,6%  508 134 581 76 تكاليف األمن 581 76 887 73

 790 146 -25,8% 790 146 715 197 تكاليف سائر الخدمات التعاقدية 715 197 640 126

221 897 342 388 
مجموع تكاليف الخدمات 

 415 293 1,8%  705 348 388 342 التعاقدية
          

1 318 5 141 
 :النفقات التشغيلية العامة

 243 5 2,0%  243 5 141 5 إيجار المعدات
 943 40 2,0%  943 40 140 40 تكاليف صيانة المعدات 140 40 005 34

7 955 17 209 
تكاليف الضيافة وسائر 

 393 9 -45,4% 393 9 209 17 األنشطة المراسمية
 019 37 -40,3% 828 21 591 36 الموادتكاليف اللوازم و 591 36 822 35

79 100 99 081 
مجموع النفقات التشغيلية 

 599 92 -21,9% 408 77 081 99  العامة 

 623 467 7 2,3%  722 507 7 444 342 7 مجموع التكاليف الجارية 444 342 7 317 889 6
          

119 246 50 503 

 –تكاليف األثاث والعتاد 
رجة في عداد تكاليفهما المند
 :رأس المال

 558 50 -33,8% 423 33 503 50 سائر تكاليف األثاث والعتاد 

119 246 50 503 

مجموع تكاليف األثاث والعتاد 
 تكاليفها المندرجة في عداد –

 558 50 -33,8% 423 33 503 50 رأس المال

119 246 50 503 
مجموع التكاليف المندرجة في 

 558 50 -33,8% 423 33 503 50 عداد رأس المال
              

 181 518 7 2,0%  145 541 7 946 392 7 مجموع التكاليف  946 392 7 563 008 7
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   اإلدارة التنفيذية– ٦ البرنامج  :٧الذيل 

المزَمع ) وبما في ذلك األهداف وأهم النتائج(تـَُبيَّن في الجداول التالية األنشطة الرئيسية  ٥٠-٨

 فيما يتعلق بشتى عناصر برنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا ٢٠٠٨ عام االضطالع بها خالل

  .لإلدارة التنفيذية

وتقدَّم . وتتولى مجموعة من مكاتب وفروع مختلفة توجيه أنشطة األمانة المتصلة بهذا البرنامج ٥١-٨

  برنامجوثيقة الواردة في الجزء الثالث من(تقديرات مالية مفصَّلة ضمن البيانات المنفصلة 

 المدير العام الخاصة بميزانية ديوان المدير العام وميزانية مكتب نائب) ٢٠٠٨وميزانية عام 

وميزانية مكتب اإلشراف الداخلي وميزانية مكتب المستشار القانوني وميزانية مكتب المشاريع 

 .الخاصة وميزانية مكتب السرية واألمن وميزانية فرع الصحة والسالمة

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–لداخلي اإلشراف ا  :٤٧لجدول ا
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 

التكفل بسالمة نظم وسيرورات المراقبة 
المعمول بها في المجال اإلداري وفي 

 .مجال السرية وفي مجال األمن

لالخلوص في التقرير الذي يوضع إثر المراجعة الخارجية لعم •
مكتب اإلشراف الداخلي إسهامًا في تقوية محيط المراقبة إلى

 .أنه ُمرض
 تقريرًا داخليًا١٢القيام بالتحليل واإلعداد الذي يستلزمه وضع  •

 .عن نهوج األمانة وبرامجها خالل السنة
من التوصيات التي يقدمها مكتب% ٩٥قبول إدارة األمانة لـ •

ة أو موافقتها على هذهاإلشراف الداخلي في تقاريره خالل السن
 .النسبة من التوصيات المعنية

التكفل بتدبر النهوج والبرامج بصورة 
ناجعة وعلى نحو فعال في شتى وحدات 
األمانة، وبوجاهة هذه النهوج والبرامج 

 .وبإيتائها مردودًا مقابل تكاليفها

القيام على نحو سديد االستهداف بتقييم تدبر البرامج والموارد •
ء بمردود تكاليف أنشطة األمانة وبنجاعتها التشغيلية وفقًالالرتقا

 .لبرنامج العمل
التوصل خالل السنة إلى معدَّل متجمِّع لتطبيق آافة التوصيات •

 %.٨٢الصادرة عن مكتب اإلشراف الداخلي يبلغ 
القيام بمراجعات ربع سنوية تـُجرى على مدى السنة لمتابعة •

 . اإلشراف الداخليتنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب
دعم تطوير واستدامة نظام تدبر الجودة 

 .المعمول به في األمانة
 .استدامة اعتماد مختبر المنظمة ومكتب اإلشراف الداخلي •
تقديم المساعدة ضمن األمانة في مجال التكفل بالتقيد بالمعيارين •

 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي١٥٤٨٩ و١٧٧٩٩
)ISO 17799و ISO 15489.( 

إعالم الدول األعضاء بكل األمور ذات 
الشأن الخاص فيما يتعلق بعمل المنظمة 

 .وفعاليتها

إسداء المشورة السديدة في الوقت المناسب، وبما في ذلك تقديم •
 .التقرير السنوي لمكتب اإلشراف الداخلي إلى الدول األعضاء

 .مراعاة المشورة الصادرة عن مكتب اإلشراف الداخلي •
 :اف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األولاألهد

 ٧الهدف 
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 

القيام على نحو سديد االستهداف بمراجعة نظم وسيرورات المراقبة الداخلية في المجال المالي وفي مجال السرية 
جال األمن للتكفل بالنزاهة في أنشطة وفي مجال المعلومات وفي مجال التوظيف وفي مجال الشراء وفي م

  :األمانة
ستـَستهدف عمليات المراجعة الواسعة النطاق ثمانية مجاالت إدارية وأربعة مجاالت من مجاالت مراقبة •

 .أو السرية/األمن و
 على أساس مراجعة خارجية لضمان الجودةمكتب اإلشراف الداخليتنفيذ برنامج للتحسين الداخلي في  •

  . عند اإلمكان٢٠٠٧ية عام تجرى في نها
 :المتابعة المنتظمة للتدابير التصحيحية المتخذة ردًا على ما يفاد به من المسائل وسائر مباعث القلق

متابعة ربع سنوية لحال تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب اإلشراف الداخلي ووضع تقرير ربع سنوي عن  •
  .ذلك

  : وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسياستدامة وتطوير تطبيق نظام تدبر الجودة
 .تنظيم تدريب على ضمان الجودة من أجل موظفين ُينتقـَون لهذا الغرض •
اعتماد قاعدة بيانات التحاليل طبقًا للقرار ذي الصلة الصادر عن المؤتمر واعتماد معدات التفتيش العاملة  •

  . الطيفي الكتليبالفصل الكروماتـُغرافي الغازي المقترن بالقياس
  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام  أوروًا٨٤١ ١٢٦

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–المشورة القانونية   :٤٨الجدول 
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

إسداء مشورة قانونية تأتي في حينها، 
 .ن التعويل عليهاوتكون فعالة، ويمك

القيام خالل السنة بتقديم آافة الفتاوى القانونية إلى •
 .المكاتب دون تأخير يلحق بأنشطة البرامج/الُشعب

 متعلقة١٥ و١٠تقديم فتاوى قانونية يراوح عددها بين  •
بمشاريع االتفاقات بشأن االمتيازات والحصانات، وأآثر من

 . فتوى قانونية بشأن مسائل التعاقد٥٠
لقيام في الوقت المناسب بإسداء المشورة فيما يتعلق بالقراراتا •

الداخلية ذات الطابع القانوني التي يطعن فيها موظفو المنظمة،
وبما في ذلك الدفاع عن المنظمة في القضايا المعروضة على

 .المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية
 تحديد المتطلبات القانونية وتدبر شؤون

 .الدعاوى القضائية التي تخص األمانة
 .الرد بنجاح على آافة االستفسارات القانونية خالل السنة •

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 

 
  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 

 :من االتفاقيةدعم تنفيذ الدول األعضاء التزاماتها الوطنية بموجب المادة السابعة 
القيام في الوقت المناسب بإسداء المشورة بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة المقدَّمة إلى مكتب المستشار •

 .القانوني
ستقدَّم إلى الدول األعضاء، إثر اعتماد التشريعات الالزمة لتنفيذ االتفاقية، أشكال أخرى من المساعدة فيما •

  .التفاقيةيتعلق بتنفيذ المادة السابعة من ا
 :دعم وضع اتفاقات ثنائية بشأن توفير المساعدة بموجب المادة العاشرة من االتفاقية

 .زيادة عدد االتفاقات المعقودة بموجب المادة العاشرة من االتفاقية وتوسيع نطاق هذه االتفاقات •
لتي تـُعقد بموجب المادةُيتوقع أن يتم خالل السنة التفاوض بشأن اتفاقين أو ثالثة اتفاقات من االتفاقات ا •

  .العاشرة من االتفاقية
  :دعم وضع وتنفيذ استراتيجية جديدة للمنظمة في مجال الشراء

 .إسداء المشورة القانونية فيما يتعلق بخطة تدبر التعديالت فيما يخص تنفيذ استراتيجية الشراء •
  .جاح في تنفيذ استراتيجية الشراءإسداء المشورة بشأن تنقيح وتعديل النظم والقواعد التي يستلزمها الن •
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :إسداء المشورة القانونية فيما يتعلق بمسائل مميَّزة

 .النظر في الجوانب القانونية ألنشطة األمانة •
  .الدفاع عن المنظمة في الدعاوى المقامة بحقها أمام المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية •

  :٢٠٠٨ أنشطة البرنامج في عام ُمقـَدَّر تكاليف أوروًا١ ١٩٦ ١٥٦

   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–المشاريع الخاصة   :٤٩الجدول 
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

تعزيز إسهام المنظمة في الجهود المبذولة 
 .على الصعيد العالمي لمكافحة اإلرهاب

قات للتعاون مع المنظماتوضع نهوج تعاونية وإقامة عال •
 .األخرى

تنسيق أنشطة المنظمة المجراة إسهامًا في الجهود المبذولة على  •
الصعيد العالمي لمكافحة اإلرهاب، وبما في ذلك أنشطتها في 

 .المضمار المشمول بالمادة العاشرة من االتفاقية
زيادة مشارآة المنظمة في الجهود 

 التكفل المبذولة على الصعيد العالمي بغية
 .بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

إقامة قنوات بيِّنة لدعم الدول األعضاء في تنفيذ أحكام االتفاقية  •
 .الحاسمة األهمية

إعالم المدير العام باألخطار والتحديات الكامنة أمام االتفاقية  •
 .والمنظمة

 .دعم تطوير نهوج التعاون مع الشرآاء الدوليين •
 :تي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األولاألهداف الرئيسية ال

 ٧الهدف 
  

  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :مساندة المنظمة في إسهامها في الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب

 .توسيع نطاق أنشطة المنظمة المكرَّسة لمكافحة اإلرهاب •
 .لمنظمة لمكافحة اإلرهابإدراج مسائل تطبيق المادة العاشرة من االتفاقية في سياق عمل ا •
  .توفير المساعدة اإلدارية للفريق العامل التابع للمنظمة المعني بمكافحة اإلرهاب •

 :زيادة مشارآة المنظمة في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي بغية التكفل بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
 .في مجال عدم االنتشارتنمية التآزر مع الوآاالت الدولية والوطنية المعنية  •
 .تزويد األمانة والدول األعضاء بمعلومات عن المستجدات ذات الصلة على صعيد عدم االنتشار •
إجراء أنشطة مشترآة مع األمانة والدول األعضاء في تنمية أشكال التحرك االستجابي الفعال إزاء انتشار  •

  .األسلحة الكيميائية
جموعة من المسائل ذات الصلة باالتفاقية وبالمنظمة، وال سيما ما يخصإسداء المشورة للمدير العام بشأن م

  :شؤون عالمية االتفاقية وتنفيذها، والمساعدة والحماية
 .عقد جلسات إطالعية تقدَّم خاللها المعلومات ذات الصلة •
  .استدامة الصالت مع الوآاالت الوطنية والدولية المعنية •

  :لمتكاملة التي تقوم بها األمانة على صعيد المشاريع الخاصةمساندة المنظمة في تنسيق الجهود ا
استدامة التعاون مع أهم أصحاب الشأن وتنمية أشكال العمل التآزري الرامي إلى مواصلة تنظيم أحداث هامة  •

 .مع أوساط الصناعة واألوساط العلمية دعمًا لتنفيذ االتفاقية
سيرورة االحتفال بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ استدامة وتوفير المعارف والخبرات المتأتية عن  •

 .االتفاقية لألمانة الفنية وللدول األعضاء
 .مواصلة توفير المساعدة اإلدارية للفريق العامل التابع للمنظمة المعني بإنشاء مكتب لها في أفريقيا •
أن ضمن إطارالمشارآة في سيرورة التحضير لمؤتمر االستعراض الثاني وتقديم مساهمة ذات ش •

  .اختصاصات مكتب المشاريع الخاصة
 أوروًا٣١٦ ٢٢٢  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام 
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   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–السرية واألمن   :٥٠لجدول ا
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 

آافة التكفل على الدوام بصون أمن 
المعلومات السرية التي تأتمن الدول 

 .األعضاء األمانة عليها

 للمنظمة الدولية٢٧٠٠١استكمال التطبيق األولي للمعيار  •
 ). سابقًا١٧٧٩٩معيارها ) (ISO 27001(للتوحيد القياسي 

قسمه(مواصلة تقديم الدعم لمشروع نظام معلومات التحقق  •
 ).الخاص باألسلحة الكيميائية، إلخ

ز تقييم المخاطر على صعيد أمن تكنولوجيا المعلوماتإنجا •
)السرية منها وغير السرية(بحيث يشمل آافة نظم المعلومات 

 .في األمانة
النجاح في اجتياز جميع عمليات التدقيق التي تجريها أفرقة •

 .التدقيق األمني
التكفل بسالمة آافة موظفي المنظمة 
ومندوبيها وزوارها من األذى عندما 

 .واجدون في محالـّهايت

تقديم الخدمات األمنية على مدار الساعة في آل من أيام •
األسبوع السبعة طوال السنة، وبما في ذلك توفير الموظفين
العاملين بمثابة حراس والنهوض بأود عمل غرفة المراقبة،
لمبنى مقر المنظمة وِمرفقها القائم في رايسفايك، وتوفير آافة

الزمة خالل انعقاد الدورات العادية للمجلسالخدمات األمنية ال
 .وللمؤتمر

)توفير العاملين والمعدات(توفير آافة التدابير األمنية الالزمة  •
للتمكين من عقد مؤتمر االستعراض الثاني بصورة فعالة

 .وناجعة
النجاح في إجراء تمرينين من التمارين على اإلجالء من مبنى •

 .ايكمقر المنظمة وِمرفقها في رايسف
إعداد آافة موظفي األمانة فيما يتعلق 
باألخطار األمنية التي يمكن أن تقوم خالل 
األسفار الرسمية والتكفل بتوفر وسائل 
المساعدة لهم إذا حدث أن قامت مشكالت 

  .على صعيد أمن السفر

)ISECT(تطبيق األمانة لنظام الترخيص الخاص باألسفار  •
من في األمم المتحدة تطبيقًاالمعمول به في دائرة السالمة واأل

 .آامًال فيما يخص آافة األسفار الرسمية
تعميم معلومات عن أمن السفر بحسب الوجهة على آافة •

موظفي األمانة المزَمع قيامهم بمهمات رسمية، فوَر شراء
بطاقات السفر الجّوي ذات الصلة، وذلك باالستعانة على نحو

الخارجي/ني الداخليآامل بحساباتهم في البريد اإللكترو
  .للمنظمة

ضمان إحاطة آافة الموظفين بمسؤولياتهم 
الشخصية في تناول المعلومات ونهوضهم 

  .بهذه المسؤولية

 مرة في السنة بتوفير جلسات التدريب األولي التي٢٤القيام  •
يجريها فرع السرية واألمن، وذلك فيما يتعلق بالسرية، وبأمن

 المادي؛ وتوفير آافة دوراتتكنولوجيا المعدات، وباألمن
التدريب الرامي إلى تجديد المهارات الذي ينظمه مكتب السرية
 .واألمن إلكترونيًا عن طريق شبكة الترابط الداخلي في المنظمة

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 

 

  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :الم وتناول وتخزين وتجهيز المعلومات السرية والحساسةالتكفل باست

 على أساس المعيار٢٠٠٧ يوليه/تموزجاز التدقيق الكامل األول في النظم الذي سُيجرى في إنالنجاح في  •
بعد االنتقال إلى استخدام برنامج حاسوبي جديد ()ISO 27001( للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ٢٧٠٠١

 ).ي إطار القسم الخاص بالصناعة من نظام معلومات التحققلمراقبة األمن ف
مواصلة العمل لوضع خطط األمانة الخاصة باستمرارية األعمال وغيرها من متطلبات نظام تدبر أمن •

  . للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي٢٧٠٠١المعلومات في األمانة، القائمة على تطبيق المعيار 
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :آز للسهر على مراقبة األمن المادي لموظفي المنظمة ومحالـِّهاتوفير قوة من حراس األمن ومر

توفير قوة من حراس األمن تسهر على أمن محاّل المنظمة على مدار الساعة في آل يوم من أيام األسبوع •
السبعة، وإعمال مرآز مراقبة األمن في المنظمة الذي يتوفر به للعاملين في مقر المنظمة ولموظفيها

ي مهمة متـََّصٌل فيما يخص المسائل المتعلقة باألمن على مدار الساعة في آل يوم من أيامالمسافرين ف
 .األسبوع السبعة

زيادة الترآيز على التدريب، وإدماج اإلرشادات المتعلقة بالنهوج واإلجراءات، والتمرس المهني للعاملين •
 .المعنيين باألمن المادي

باحتياز ِقطع الغيار الالزمة لصيانة نظم األمن المادي الحديثِة التعزيز في) إذا توفرت األموال الالزمة(القيام  •
  .األمانة والتكفل بإرساء أسس للخطة الشاملة لصيانة المعدات واستبدالها

  :إسداء المشورة المتعلقة بأمن األحداث التي تنظمها المنظمة وأمن موظفيها المسافرين بعيدًا عنها
 األمانة المتعلقة بالترخيص باألسفار الرسمية وبتتبعها بغية التكفل بإجراءالمزيد من تطوير سيرورات •

المراجعات األمنية الكافية قبل آل سفر في مهمة رسمية بحيث يتسنى، بعد إقرار هذه السيرورات، تتبع
 .ورصد آافة األسفار إبان القيام بها تفاديًا لآلثار السلبية المتأتية عن تغير األوضاع األمنية

الجمع بين المنافع التي يؤتيها نظام تتبع األسفار وبين إتاحة البريد اإللكتروني الخارجي في المكاتب لكي •
تتوفر لكافة الموظفين في الوقت المناسب معلومات سديدة عن أمن السفر فيما يخص آافة األسفار الرسمية

  .التي تنهض األمانة بأودها
  :ة والدول األعضاءتوفير التدريب والدعم لموظفي األمان

مواصلة الجهود الرامية إلى أتمتة دورات التدريب السنوية لتجديد المهارات عن طريق استعمال أداة تدريب •
 .لجميع العاملين في األمانة" على المنوال المباشر"

السرية مواآبة للمستجدات إلى أقصى حد ممكن عن/إبقاء آافة دورات التدريب المتعلقة بأمن المعلومات •
طريق تضمينها أمثلة ذات صلة من األمثلة العامة الطابع على المشكالت المحدَّدة التي واجهتها األمانة حتى

 .تاريخه
المشارآة مع شعبة التعاون الدولي والمساعدة في حلقات التدريب اإلقليمية الخاصة بالعاملين في الهيئات •

ة والمقدمة في إطار المشاورات غير الرسمية بشأنالوطنية، وذلك عمًال بالتوصية الصادرة عن لجنة السري
 .٢٠٠٦مسائل السرية في عام 

متابعة تعزيز التدريب في مجال أمن المعلومات بإصدار مطبوعة جديدة لتعميم أفضل الممارسات في هذا •
  .المجال على آافة موظفي األمانة

  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام  أوروًا٢ ٦٢١ ٨٢١
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   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الصحة والسالمة   :٥١لجدول ا
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 

تمتـُّع الموظفين بصحة جيدة وقدرتهم 
 .البدنية والعقلية على أداء مهامهم

عدم قيام حاالت ال يفي فيها موظف بمقتضيات عمله ذات •
 .سباب ربما أمكن تفاديها إمكانًا معقوًالالصلة أل

آون إحصائيات اإلجازات الَمَرضية ضمن الحدود المقبولة •
 .بالقياس إلى المنظمات المماثلة

امتالك الموظفين للمعارف والمهارات 
والمعدات الالزمة لكي يعملوا بأقل قدر 

 .من الخطر على أنفسهم وعلى زمالئهم

مجال الصحة والسالمة فيعدم وقوع حوادث ذات آثار في  •
 .أماآن العمل في المنظمة ربما أمكن تفاديها إمكانًا معقوًال

االضطالع بأنشطة التفتيش بأدنى حد من 
  .الخطر على الصحة والسالمة

عدم وقوع حوادث ذات آثار على الصحة والسالمة خالل •
 .عمليات التفتيش ربما أمكن تفاديها إمكانًا معقوًال

 تـُعاق فيها عمليات التفتيش بسبب عدم التقيدعدم قيام حاالت •
 .بمقتضيات الصحة والسالمة

وفاء آافة المفتشين بمعايير الحد األدنى في اختبار الكفاءة من •
  .حيث الصحة والسالمة

اشتمال برامج أنشطة المنظمة في مجال 
التعاون الدولي والمساعدة وسائر برامج 
اإلرشاد الخارجي على عنصر محدَّد 

 .علق بالصحة والسالمة والرعاية الطبيةمت

القيام في الوقت المناسب بتقديم الدعم الُمقـَّر في هذا المجال •
لبرامج التعاون الدولي والمساعدة وسائر برامج اإلرشاد

  .الخارجي

توفير محيط للعمل تـُتـََدبَّر فيه األخطار 
على الصحة والسالمة تدبرًا نشطًا، 

يعًا وفعاًال حيال وُيتحرك فيه تحرآًا سر
  .الحوادث والطوارئ واألمراض

تمخض التفتيش السنوي ألماآن العمل المراقـَبة في المنظمة •
  .من ناحية الصحة والسالمة عن معدالت تقييم ُمرضية

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 

 

  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :ع الموظفين بصحة جيدة وقدرتهم البدنية والعقلية على أداء مهامهمتمتـُّ
إجراء فحوص طبية سابقة للتوظيف وفحوص طبية دورية وفحوص طبية خاصة وفحوص طبية تـُراد بها •

 .المخالصة عند انتهاء الخدمة
 .بدنيةتوفير برامج ذات طابع محدَّد للنهوض بصحة العاملين، وبما في ذلك النهوض بلياقتهم ال •
)والمداواة أو المعالجة أو اإلحالة إلى اختصاصي، عند االقتضاء(إتاحة االستشارة وإسداء المشورة  •

  .للموظفين فيما يخص مسائل الصحة والسالمة ذات الصلة بعملهم
امتالك الموظفين للمعارف والمهارات والتجهيزات الالزمة لكي يعملوا بأقل قدر من الخطر على أنفسهم وعلى

 :مالئهمز
اإلسهام في توجيه آافة العاملين في المنظمة وتدريبهم الرامي إلى تجديد مهاراتهم ومعارفهم، للتكفل بوفائهم •

 .بمعايير الحد األدنى على صعيد الكفاءة من حيث الصحة والسالمة ذات الصلة بعملهم
وإلى فرع الشراء وخدمات الدعمإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى هيئة التفتيش وإلى فرع الدعم التقني  •

 .بشأن جوانب المعدات المتعلقة بالصحة والسالمة
  .إدراج مبادئ تدبر األخطار في إطار آافة أنشطة المنظمة التي ينطبق عليها ذلك •
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
  :االضطالع بأنشطة التفتيش بأدنى حد من الخطر على الصحة والسالمة

ليات التفتيش التي تجريها المنظمة، وتضمينه خططًاإعمال برنامج لتقييم وتدبر األخطار فيما يخص عم •
آتابية وجلسات إطالعية تتعلق بالصحة والسالمة قبل نشر فريق التفتيش، وإتاحة االستشارة خالل عمليات

 .التفتيش، وتنظيم جلسات اطـّالعية بعد عمليات التفتيش
لك شهادة اللياقة البدنية التي تقتضيهاإعداد مجموعات المعلومات الطبية لجميع أفرقة التفتيش، وبما في ذ •

المهمة، وتقديم عروض طبية بصورة مؤتمنة آلحاد المفتشين، وتوفير االستمارات الطبية ذات الطابع
 .اإلداري

  .التكفل بالمعالجة المالئمة لإلصابات واألمراض التي تحدث خالل عمليات التفتيش •
الدولي والمساعدة وسائر برامجها الخاصة باإلرشاد الخارجياشتمال أنشطة برامج المنظمة الخاصة بالتعاون 

  :على عنصر محدَّد متعلق بالصحة والسالمة والرعاية الطبية
اإلسهام فيما يتعلق بالصحة والسالمة من عناصر دورات التدريب الخاصة بالدول األعضاء التي تتولى •

 .شعبة التعاون الدولي والمساعدة الترتيب لها وتنسيقها
ندة شعبة العالقات الخارجية ومكتب المشاريع الخاصة وغيرهما من الوحدات الوظيفية فيما يتعلقمسا •

 .بالجوانب المتصلة بالصحة والسالمة ألنشطتها على صعيد اإلرشاد الخارجي
  .القيام، تلبية لطلبات خارجية، بجمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالصحة والسالمة •

َدبَّر فيه األخطار على الصحة والسالمة تدبرًا نشطًا، وُيتحرك فيه تحرآًا سريعًا وفعاًالتوفير محيط للعمل تـُتـَ
  :حيال الحوادث والطوارئ واألمراض

إجراءاتهما، وإفادة/إجراء عمليات تفتيش منتظم ألماآن العمل في المنظمة، ولمعدات الصحة والسالمة •
 .معنية بالصحة والسالمةاإلدارة بنتائج هذه العمليات عن طريق اللجنة ال

توفير خدمة طبية خاصة باألسفار للعاملين الذين يسافرون في مهام رسمية، تشتمل على إسداء المشورة •
المحدَّدة الطابع فيما يتعلق بالصحة في بلد الوجهة، واللقاحات الرامية إلى إآساب المناعة، واألدوية الوقائية،

 .والُعدد الطبية الخاصة باألسفار
كفل بتوفر مرفق لإلسعاف في حاالت الحوادث واألمراض في محاّل المنظمة، وبما فيه توفر ُعددالت •

 .اإلسعاف في األحياز العامة بكل سهولة
  .التحقيق في الحوادث التي تقع في أحياز العمل في المنظمة، وتطبيق التوصيات الرامية إلى تفادي تكررها •

  :٢٠٠٨طة البرنامج في عام ُمقـَدَّر تكاليف أنش أوروًا٨٩٨ ٤٨٧
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   الشؤون اإلدارية– ٧ البرنامج  :٨ الذيل

المزَمع االضطالع ) وبما فيها األهداف وأهم النتائج(تـَُبيَّن في الجدول التالي األنشطة الرئيسية  ٥٢-٨

 فيما يتعلق بشتى عناصر برنامج نشاط المنظمة الُمجرى دعمًا للتسيير ٢٠٠٨بها في عام 

 .اإلداري

وتقدَّم تقديرات . شعبة الشؤون اإلدارية توجيه أنشطة األمانة فيما يتصل بهذا البرنامجوتتولى  ٥٣-٨

وثيقة مالية مفصَّلة في بيانات ميزانية شعبة الشؤون اإلدارية، الواردة في الجزء الثالث من 

 .٢٠٠٨برنامج وميزانية عام 

اف ألهد عرض وجيز –الميزانية والتخطيط والشؤون المالية   :٥٢لجدول ا
  البرنامج وأنشطته

 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 
تحقيق النجاعة في األداء المالي دعمًا 

  .لعمل المنظمة على نحو فعال
اإلبقاء على مقدار المصروفات المهيأ لها في ميزانية عام  •

  .٢٠٠٧ آما آان في عام ٢٠٠٨
 على عاتق الدول األعضاء تخفيض التكاليف العامة الواقعة •

من االشتراآات )  مليون أورو٠٫٩٦٩% (١٫٤بنسبة مقدارها 
  .٢٠٠٧السنوية المقـَرَّرة فيما يخص عام 

إدارة الموارد المالية إدارة راسخة 
  .مستدامة

زيادة ما تدفعه الدول األعضاء وفاًء بالتزاماتها المالية خالل  •
  .السنة التي تستحق فيها

ات لتدبر الموارد النقدية للتكفل بعدم تأثير النقص االستعانة بآلي •
  .المؤقت في اإليرادات على تنفيذ البرامج بصورة غير مبرَّرة

مواصلة تطبيق نهج إعداد الميزانية وصوغ البرنامج على  • .الشفافية والمحيانية في المساءلة الخارجية
  .أساس النتائج

 األعضاء بصورة الشفافية والمحيانية والشمول في إفادة الدول •
  .دورية بالنتائج المالية

إنجاز إعداد البيانات المالية السنوية ثم تصديُق مراجع  •
  .الحسابات الخارجي المستقل عليها

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :ل األعضاء، تنطوي على معلومات عن إعداد الميزانية السنويةتقديم تقارير مالية إلى الدو

، المنطوي على إعداد تحيين أولي لالفتراضات المالية، وإعداد وثائق٢٠٠٩صوغ برنامج وميزانية عام  •
رسمية تقدَّم إلى المجلس والمؤتمر، وإعداد وثائق إعالمية مفصَّلة لمساندة الدول األعضاء في تدارسها

نية، وتقديم الدعم المتمثل في إسداء المشورة لمشاورات الدول األعضاء المجراة في إطارالشؤون المع
 .السيرورة التيسيرية

 .إعمال آلية متفق عليها الستيعاب أثر سعر صرف العملة •
 . وأربعة تقارير ربع سنوية عن اإليرادات والمصروفات تقدَّم إلى المجلس٢٠٠٧إعداد البيانات المالية لعام  •
المؤتمر عن مسائل مثل جدول أنصبة/ تقدَّم إلى المجلس١٥اد وثائق رسمية أخرى يناهز عددها الـإعد •

االشتراآات، وعمليات نقل االعتمادات في إطار الميزانية، والردود على التوصيات الصادرة عن مراجع
 .الحسابات الخارجي

ء المشورة الجتماعين للهيئة االستشاريةتقديم الدعم المتمثل في االضطالع بأعمال السكرتاريا وفي إسدا •
المعنية بالمسائل اإلدارية والمالية، وبما في ذلك إعداد وثائق إعالمية مفصَّلة لها وتقاريرها المرفوعة إلى

 .المجلس ورد المدير العام على توصياتها
يتم التقّيد بهذه المعايير ضمنطلبت األمم المتحدة أن (تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالقطاع العام  •

  ).٢٠١٠  لعامنظامها الموحَّد بحلول فترة اإلفادة المالية
 :مساندة المدير العام ومديري البرامج في تدبر الموارد المالية

المحيانية والدقة في المحاسبة الخاصة بالمعامالت واألرصدة المالية في شتى وحدات األمانة دعمًا للعمل على •
 .اف المنظمة في المجال الماليتحقيق أهد

إعداد أربعة تقارير مالية ربع سنوية مفصَّلة تقدَّم إلى المدير العام، تضاف إليها ثمانية عروض شهرية وجيزة •
 .عن المراقبة المالية

، مع مراعاة المستجدات على صعيد األداء وصعيد٢٠٠٨إجراء مراجعة ربع سنوية لتحصيص ميزانية عام  •
 .وحةالمسائل المطر

 تقريرًا شهريًا مفصًَّال عن حال تنفيذ الميزانية تـَُوجَّه إلى المديرين، باإلضافة إلى تعزيز اإلفادة ذات١٢إعداد  •
 .الصلة المجراة على المنوال المباشر

 بتطبيق سيرورة شاملة لصوغ البرنامج وإعداد الميزانية في شتى٢٠٠٩القيام فيما يخص ميزانية عام  •
 .وحدات األمانة

  .٢٠٠٩المصروفات للمساندة في تحصيص ميزانية عام /إجراء تحليل تفصيلي لتقديرات اإليرادات •
  :القيام بالعمليات المالية وبما فيها دفع المستحقات وتحصيل اإليرادات وإجراء المعامالت المصرفية

 عمليات دفع الرواتب عملية من٧٠٠٠( معاملة ١٩٠٠٠يتعيَّن تجهيز زهاء : حسابات المبالغ المستحقة الدفع •
 عملية من عمليات دفع المستحقات٤٥٠٠ عملية من عمليات دفع سائر مستحقاتهم، و٧٥٠٠للموظفين، و

 ).للمورِّدين
 . بيانًا٥٥٠إعداد وتوزيع بيانات سنوية بما يتقاضاه موظفو المنظمة منها يناهز عددها الـ •
 مليون أورو على شكل دفعات يقارب٧٥الـتحصيل مبلغ من الدول األعضاء يناهز : تحصيل اإليرادات •

 فاتورة وما ال يقل٤٥٠ رسالة بشأن االشتراآات المقـَرَّرة و١٨٥ دولة، وإعداد ١٠٠ دفعة من ١٥٠عددها الـ
 . رسالة تذآير بااللتزامات المالية١٧٠عن 

 .تطبيق آلية متفق عليها يتاح بها للدول األعضاء تسوية دفع المتأخرات من اشتراآاتها •
وبما فيه مبالغ( مليون أورو ٣٠ُيتوقع أن يتعيَّن تسيير شؤون رصيد نقدي يبلغ في المتوسط : تدبر النقد •

 حسابًا٢٥٠في شتى حسابات اإليداع ألجل البالغ عددها ) الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة
 . حسابًا٢٠والحسابات المصرفية البالغ عددها 

ضطالع بأعمال السكرتاريا وتوفير التقارير المشورية ألربعة اجتماعات ربعتقديم الدعم المتمثل في اال •
  .سنوية تعقدها اللجنة المعنية باالستثمار
  :دعم صندوق االدخار االحتياطي للمنظمة

تقديم الدعم المتمثل في االضطالع بأعمال السكرتاريا لما ال يقل عن ثمانية اجتماعات لمجلس إدارة صندوق •
  .حتياطي، وإعداد الوثائق لالجتماع السنوي العام للمشترآين في الصندوقاالدخار اال

  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام  أوروًا١ ٤٥٧ ٧٩٦
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   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–الموارد البشرية   :٥٣لجدول ا
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 

القيام على نحو متكامل بإسداء المشورة 
وتقديم الخدمات إلى المنظمة في مجال 
الموارد البشرية فيما يتعلق بشروط 

  .وأحكام الخدمة فيها

  .من االستفسارات السديدة% ٩٥تقديم إجابة ُمرضية عن  •
من % ٩٥التوصل في اآلجال المتفق عليها إلى إنجاز  •

لتها إلى فرع الميزانية معامالت آشوف الرواتب الشهرية وإحا
 .والتخطيط والشؤون المالية

آون النسبة المئوية لحاالت المدفوعات التي تـُكتشف الحقًا فيما  •
  %.٥يخصها أخطاء في حساب المستحقات أقل من 

القيام على نحو متكامل بإسداء المشورة 
وتقديم الخدمات إلى األمانة في مجال 

رات الموارد البشرية فيما يتعلق بسيرو
تدبر األداء وتخطيط الموارد البشرية 
وحشد العاملين وانتهاء خدمة الموظفين، 
وبالدعم االنتقالي للموظفين الذين يطبَّق 
عليهم النهج فيما يتعلق بمدة الخدمة 

  .ولمديريهم المشرفين عليهم

إسداء المشورة واإلرشاد لتحقيق هدف المنظمة المتمثـِّل في  •
  .يم األداء في األجل المحدَّد لذلكمن تقارير تقي% ٩٠إنجاز 

 .من خطط الموارد البشرية المطلوبة% ٩٠تقديم  •
من عمليات حشد الموظفين في غضون اآلجال % ٩٠إنجاز  •

 .القياسية المحدَّدة
 .ممن يتم حشدهم بعد فترة اختبارهم% ٩٠قبول  •
من طلبات الدعم االنتقالي للموظفين المنتهية % ٩٥تلبية  •

  .خدماتهم
 على نحو متكامل بإسداء المشورة القيام

وتقديم الخدمات إلى األمانة وآحاد 
موظفيها في مجال الموارد البشرية فيما 
يتعلق بتسوية الخالفات وتدبر المنازعات 
وقضايا التظلم وحاالت التدابير التأديبية 

  .والطعون

آون النسبة المئوية للحاالت التي تبت فيها المحكمة اإلدارية  •
نظمة العمل الدولية والتي تستتبع الحقًا تعديل نهوج التابعة لم

  %.١٥المنظمة في مجال الموارد البشرية أقل من 

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 

 
  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 

 :دعم تخطيط الموارد البشرية وحشد الموظفين في شتى وحدات األمانة
 .إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الموظفين ومديري وحدات العمل فيما يخص نظام تدبر وتقييم األداء •
 .مواصلة إسداء المشورة بشأن تخطيط الموارد البشرية ومواصلة تحسينه •
 .ممواصلة حشد الموظفين الذين يحلون محل الموظفين المغادرين طوعًا أو في نطاق تبديل الموظفين المنظـَّ •
  .تدبر سيرورات انتهاء الخدمة والدعم االنتقالي المقدَّم للموظفين المنتهية خدمتهم •
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :تقديم خدمات متكاملة في مجال الموارد البشرية للمديرين وللموظفين

 .تسوية حاالت التظلم الداخلي، والطعون، وعرائض الرد، وحاالت التدابير التأديبية •
ج واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية ووضع نهوج وإجراءات جديدةمواصلة العمل لتنجيز تعديل النهو •

 .في هذا المجال
 .مواصلة العمل لتناول المعاينات التي تسفر عنها عمليات المراجعة والتدقيق الداخليين والخارجيين •
 .تحسين سيرورات عمل وحدة الموارد البشرية وأتمتتها •
  .ظفيناإلسهام في تنقيح النظام اإلداري للمو •

  :تدبر شؤون المستحقات والتعويضات المستحقة الدفع للعاملين في األمانة
 .المحيانية والدقة في البت في استحقاق الموظفين تقاضَي الرواتب واألبدال •
  .إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الموظفين في شأن أحكام وشروط الخدمة السارية عليهم •

  :٢٠٠٨تكاليف أنشطة البرنامج في عام ُمقـَدَّر  أوروات٥ ٣٣٣ ١١٠

  ألهداف البرنامج وأنشطته عرض وجيز –الشراء وخدمات الدعم   :٥٤لجدول ا
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 

شراء المعدات والمواد والتعاقد بشأن 
الخدمات لتلبية احتياجات المنتفعين في الوقت 

  .ل األسعار الممكنةالمناسب وبأفض

من عمليات الشراء المخطـَّط لها % ٩٥تنفيذ وتسجيل  •
  .خالل السنة في األجل المحدَّد لذلك

من السلع والخدمات خالل السنة في األجل % ٩٥تسليم  •
 .المطلوب أن يتم ذلك في غضونه

من الحاالت على أفضل األسعار % ١٠٠الحصول في  •
عاقد بشأن الخدمات، المعروضة في السوق لشراء السلع والت

دون أن يعرب أي من طالبي السلع والخدمات المعنية عن 
 .عدم رضاهم بها

آون المعاينات في إطار عمليات المراجعة الداخلية  •
  .وعمليات المراجعة الخارجية ُمرضية

صيانة محاّل المنظمة ومرافقها ومعداتها 
صيانة عالية المستوى مع إيالء االعتبار 

  .التكاليفالواجب لنجاعة 

من الشكاوى المتلقاة خالل السنة % ١٠٠النجاح في تناول  •
  .في غضون ساعتين من تلقيها

من طلبات التصليح المستعجل في غضون % ١٠٠تلبية  •
  .ساعتين من تلقيها

توفير خدمات البريد وخدمات السعاة 
  .الخاصين في الوقت المناسب

ما يبلغ (جمع البريد أربع مرات في آل يوم من أيام العمل  •
 ). بند من بنود الُمْرَسالت خالل السنة١٢٠ ٠٠٠مجموعه 

من الطلبات في غضون ساعتين من % ١٠٠االهتمام بـ •
  .تلقيها

توفير ترتيبات سفر ناجعة التكاليف مع الحد 
مما يرتبط بذلك من مهام إدارية يضطلع بها 

  .موظفون آخرون ضمن األمانة

مة المخصَّصة تحقيق وفورات في إطار ميزانية المنظ •
لألسفار عن طريق تخفيض تكاليف خدمات السفر المترتبة 
على االستعانة بموفـِّر لهذه الخدمات وتطبيق ترتيبات أوسع 

 .نطاقًا للتفاوض مع شرآات النقل الجوي
أتمتة معاملة األسفار وبما فيها إدماج طلب السفر واإلذن به  •

 نحو يفضي والمطالبة المتعلقة به في النظام المؤتمت على
إلى تبسيط السيرورة ذات الصلة مع االستعانة بنظام 

 .إلكتروني لإلقرار وبحساب مؤتمت للمستحقات
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 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة 
ترآيز آافة عناصر معاملة األسفار في المنظمة في الوحدة  •

المعنية باألسفار على نحو يفضي إلى المزيد من النجاعة 
  .والمراقبة والمساءلة

لموظفين اإلسهام في تحسين ظروف الخدمة ل
عن طريق توفير التأمين الطبي المالئم وغير 

  .ذلك من التغطيات التأمينية

 عقدًا من عقود التأمين، على نحو يوفر التغطية ١١العمل بـ •
 .التأمينية للمنظمة وموظفيها

تحقيق درجة عالية من رضا اإلدارة والموظفين عن تكاليف  •
شكوى عقود التأمين ومدى شمولها، بحيث ال تـَِرُد أي 

  .رسمية في هذا الصدد
 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول

 ٧الهدف 
 

  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :تسيير شؤون متطلبات الشراء على نحو فعال

 .مواصلة تحسين تدبر االحتياجات في مجال الشراء •
 من استدراجات العروض وعمليات الشراء٢٠٠٧ عام  نفَس العدد الذي شهده٢٠٠٨ُيتوقع أن يشهد عام  •

  .الكبرى وتجديدات العقود الهامة
 :توفير ترتيبات ناجعة التكاليف للخدمات المتصلة باألسفار ولخدمات الدعم

 .مراقبة الموجودات مراقبة مرآزية ضمن قسم خدمات الدعم •
األمانة متى تم إنجاز أتمتة معاملةإضفاء الطابع المرآزي على مهام معاملة األسفار في شتى وحدات  •

 .األسفار
 .الجديدة المتعلقة بشتى جوانب المستحقات المتصلة بالسفر/تنجيز التعاميم اإلدارية المعدَّلة •
 .استدراج العروض إلبرام عقود نقل األمتعة وشحنها •
  .االستمرار على تحسين فعالية تكاليف شراء اللوازم المكتبية •

  :قة بالبنية األساسية والمعدات واللوازم إلى شتى وحدات األمانةتقديم الخدمات المتعل
 تدبر شؤون العقود واإلشراف على أداء المتعاقدين الخارجيين والموظفين٢٠٠٨سيواَصل في عام  •

الداخليين، مع التكفل بتضمين عقود الصيانة أحكامًا مناسبة تقضي بشمولها أعمال الصيانة الوقائية
  .لوالتصليح المستعَج

  :توفير خدمات البريد وخدمات السعاة الخاصين
 على استدامة القدرة على الترتيب لخدمات السعاة الخاصين بناء على إخطار قصير٢٠٠٨العمل في عام  •

  .األجل واستدامة التواتر الحالي لتوزيع البريد الداخلي
  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام  أوروًا٦ ٤١٦ ٩٦٥

ألهداف البرنامج  عرض وجيز –التدريب وتنمية قدرات الموظفين   :٥٥جدول لا
  وأنشطته

 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة
توفير استراتيجية شاملة للتدريب وتنمية 
القدرات ُيهتم عن طريقها بتحلي موظفي 

  .األمانة بالكفاءة التقنية والمهنية المطلوبة

ديم الدعم اإلداري والدعم المتمثل في إسداء المشورة فيما تق •
شعبة التحقق /يخص التدريب الذي تجريه شعبة هيئة التفتيش

الستدامة وزيادة عدد العاملين المعتَمدين إلجراء األنشطة 
  .المتصلة بالتفتيش

القيام خالل السنة بتسليم المصدَّقات للموظفين بعد إتمامهم  •
  .ييم الالحق للنتائج ذات الصلةتلقي التدريب والتق
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 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة
النهوض بالكفاءة التدبرية على آافة 

  .المستويات ضمن األمانة
مثل تدبر (تخطيط وتوفير تدريب ُمنـَْصبٍّ على مسائل معيَّنة  •

بغية النهوض ) األخطار، وإدارة المشاريع، ونقل المعارف
  .بالقدرة على التدبر

طلعين من الموظفين المض% ٦٥تلقي ما ال يقل عن  •
بمسؤولية إشرافية أو إدارية هذا النوع من التدريب على 

  .التدبر
تنظيم دورات تدريب داخلي، منها دورات لتعليم اللغات،  •  .تنمية آفاءات آحاد الموظفين

 فيما يخص ٢٥٠ و٢٠٠توفـَّر لموظفين يراوح عددهم بين 
 .السنة

القيام خالل السنة بإسداء المشورة فيما يتعلق بالتوظيف  •
  .ومسارات المستقبل المهني للموظفين المهتمين بذلك

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 

 
  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 

 :توفير خدمات التدريب وتنمية القدرات لشتى وحدات األمانة
القيام(لمعنية وذلك بتقديم المساعدة اإلدارية الالزمة الدعم في تلبية االحتياجات إلى التدريب بحسب الوحدة ا •

 ).في المقام األول بمساندة شعبة هيئة التفتيش وشعبة التحقق في استدامة الكفاءات التقنية فيهما
مثل التدريب التوجيهي، والتدريب على(توفير مجموعة واسعة من أشكال التدريب لشتى وحدات المنظمة  •

يم األداء، والتدريب على تدّبر الجودة، والتدريب على إدارة المشاريع، والتدريب علىتطبيق نظام تدّبر وتقي
تدّبر تسلسل األعمال، والتدريب فيما يتعلق بتناقل المعارف، وتعليم اللغات، والتدريب الرامي إلى تحسين

 ).المهارات في مجال المراسم والسالمة وتكنولوجيا المعلومات
للوحدات بشأن تحديد االحتياجات إلى التدريب، وتصميم دورات التدريب، ومتابعةتوفير خدمات استشارية  •

  .ما يؤتيه التدريب من قيمة مضافة
 :تشغيل المكتبة لتوفير الموارد في مجال المراجع ووسائط اإلعالم

جديدتوفير خدمات على المنوال المباشر مثل توفير االستمارات من أجل تقديم طلبات مواد المطالعة، وت •
 .استعارة هذه المواد، وتلقي مالحظات المنتفعين بالخدمات المعنية

من(للمنتفعين بخدمات المكتبة ) وإرشادات مطبوعة على الورق(توفير إرشادات على المنوال المباشر  •
 .وتزويدهم باألخبار وإطالعهم على المستجدات) الزوار ومن العاملين في األمانة

 .نات الخاصة بمجموعة المواد المحوزة ومراقبة نجاعة استخدام الميزانيةتدبير وتحيين قواعد البيا •
  .إقامة واستدامة الروابط مع المكتبات األخرى •

  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام  أوروًا٦٢٤ ٩١٤
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   عرض وجيز ألهداف البرنامج وأنشطته–خدمات المعلومات   :٥٦لجدول ا
 ٢٠٠٨أهم النتائج المزَمع تحقيقها في عام  أهداف برنامج المنظمة

توسيع إمكانية االطـّالع على الوثائق 
  .الرسمية ضمن المنظمة وللدول األعضاء

سيتم خالل السنة إقرار عدة خدمات جديدة من خدمات  •
  .المعلومات وتوفيرها للدول األعضاء

توفير بنية أساسية لنظم المعلومات ُيَعوَّل 
  .عليها

  .من الوقت% ٩٩ الثالث آلها بنجاح خالل عمل الشبكات •
من الحاالت بتسليم األجهزة التكنولوجية % ٩٠القيام في  •

) الحواسيب، والهواتف، وأجهزة الفاآس، الخ(الشخصية 
إلى الموظفين في غضون أسبوع واحد من طلبها أو في 

 .غضون ثالثة أيام من اإلفادة بالعطل
  .طل الشبكاتعدم حدوث انقطاع في العمل من جراء ع •

القيام على نحو فعال بتنفيذ مشاريع تطوير 
  .تكنولوجيا المعلومات

من مشاريع التطوير وفقًا للجدول % ٧٥النجاح في إنجاز  •
 .الزمني المحدَّد

إنجاز آل المشاريع المعنية دون مجاوزة حدود الموارد  •
  .المخصَّصة لذلك

تلبية طلبات المنتفعين الستحداث برامج 
  .يدةحاسوبية جد

الشروع في آافة التدابير الالزمة في غضون ثالثة أشهر  •
 .من الموافقة الرسمية على الطلبات المعنية

.إنجاز المشاريع المتوسطة النطاق في غضون ثمانية أشهر •
  .إنجاز المشاريع الصغيرة النطاق في غضون ثالثة أشهر •

ضمان درجة مناسبة من األمن في نظم 
  .تكنولوجيا المعلومات

 .م وقوع حوادث أمنية متعلقة بنظم المعلوماتعد •
  .معالجة آافة الحوادث دون االنتقاص من السرية •

 :األهداف الرئيسية التي يندرج ذلك ضمن سياقها في المقام األول
 ٧الهدف 

  
  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 

 :توفير شبكات المعلومات
 . حاسوب شخصي مكتبي جديد وترآيبها٢٠٠توزيع  •
 .على جميع الخواديم المرآـَّبة في الشبكة المصونة األمن Windows 2003 Serverنتقال إلى نظام التشغيل اال •
 .النهوض بأود خطة استمرارية األعمال في المنظمة •
 .دعم برنامج التدريب المشترك الذي تنفذه شعبة التعاون الدولي والمساعدة •
 .ستعملة في إطار عمليات التفتيش وتوابع هذه الحواسيبتقديم الدعم فيما يتعلق بالحواسيب النقالة الم •
  .مساندة الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر •
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  ٢٠٠٨أهم أنشطة األمانة في عام 
 :وضع وتدبر مشاريع رامية إلى إعمال التكنولوجيا الجديدة وتحسين الدعم المقدَّم على صعيد المعلومات

 .إنجاز القسم الخاص باألسلحة الكيميائية من مشروع نظام معلومات التحقق •
 . نظام تدّبر األسفارإنجاز •
من التطبيقات( في التطبيقات القائمة المعهودة آلما أمكن ذلك Microsoft.NETاالنتقال إلى االستعانة باألداة  •

التي ُينظر في االستعانة بهذه األداة فيما يخصها النظاُم األساسي لتتبع الموجودات ونظاُم إدارة الشؤون
 ).الطبية

 .ة على شبكة اإلنترنيت مضمونًا ديناميًامتابعة تضمين موقع المنظم •
االستعاضة عن آافة االستمارات الورقية باستمارات إلكترونية يؤتيها نظام تدّبر الوثائق ونظام تسلسل •

 .األعمال
 . والعمل بهاMicrosoft Office 2007ترآيب برامجيات  •
 شبكة الترابط الداخلي في المنظمةرفد نهوج المنظمة فيما يتعلق بتدّبر المعارف من خالل المنتفـَع على •

)l@Port.(  
 :دعم نظم المعلومات التدبرية المتخصِّصة

 ).OCAD(المشارآة في المراجعة السنوية لقاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمة  •
 .دعم برنامج التدريب المشترك وتوفير الحواسيب النقالة من أجله •
 .مساندة الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر •
والشبكة غير المصونة أمنيًا) الشبكة الخاصة(دعم آافة نظم التطبيق المستعان بها في الشبكة المصونة أمنيًا  •

  ).الشبكة العامة(
  :٢٠٠٨ُمقـَدَّر تكاليف أنشطة البرنامج في عام  أوروًا٣ ١٣٨ ٧٦٥
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من العقود اإلدارية التي تنطوي على التزامات قائمة بما أبرمته المنظمة   :٩ الذيل
  تجاِوز مدتها السنة المالية الواحدة

  تاريخ انتهاء مدته  العقد  
 مع ١٩٩٧مايو / أيار٢٣عقد استئجار مبنى مقر المنظمة، المبرم في    .١

Rabobank GmbH & Co Zweite KG  الذي تديرهB & F Property 

Management BVل األطراف في دورته  والذي أآده مؤتمر الدو
  األولى

  ٢٠١٢ مايو/أيار ١٩

 ِمَصفـًَّا للسيارات، المبرم مع مرآز مؤتمرات ١٦٥عقد استئجار    .٢
مرآز المؤتمرات "الذي آان سابقًا يسمى (المحفل العالمي 

  ١٩٩٨أبريل / نيسان١في ") الهولندي

  ٢٠١٢مارس / آذار٣١

الكهربائية، المبرم مع العقد الخاص بتزويد مبنى مقر المنظمة بالطاقة    .٣
Eneco Energie Handelsbedrijf BV  يناير/آانون الثاني ١في 

٢٠٠٥  

  ٢٠٠٧ ديسمبر/آانون األول ٣١

 Enecoالعقد الخاص بتزويد مبنى مقّر المنظمة بالغاز، المبرم مع    .٤

Energie Handelsbedrijf BV ١٩٩٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٣ في  
  ٢٠١٣ديسمبر /آانون األول ٣١

العقد الخاص باستئجار مرآز مؤتمرات المحفل العالمي لعقد دورات    .٥
  ٢٠٠٣ يناير/آانون الثاني ١مؤتمر الدول األطراف، المبرم في 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣١

 التقاء الُحمات McAffeeالعقد الخاص برخص استعمال برامجيات    .٦
آانون  ١ في Misco Nederlandالحاسوبية، المبرم مع ) الفيروسات(

  ٢٠٠٤ ديسمبر/األول

  ٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٣٠

العقد الخاص بدرجات خدمات صيانة البدالة الهاتفية األوتوماتية    .٧
 Dimension Data، المبرم مع )PABX(الخاصة ذات الفروع 

/  تشـرين األول١في ) In-Time Netbuildingالمعروفة رسميًا باسم (
  ٢٠٠٢أآتوبر 

  ٢٠١٠ سبتمبر/أيلول ٣٠

عقد اإليجار الخاص بالطابعات العالية الطاقة اإلنتاجية، المبرم مع    .٨
Danka Nederland BV ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٩ في  

  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٨

عقد اإليجار الخاص بآالت االستنساخ الموضوعة في حيز الدعم    .٩
 أبريل/نيسان ١٦ في Océ Nederland BVالمشترك، المبرم مع 

٢٠٠٤  

  ٢٠٠٩ لأبري/نيسان ١٥

 Xerox Nederlandعقد اإليجار الخاص بالطابعة باأللوان، المبرم مع    .١٠

BV ١٩٩٨ فبراير/شباط ٢٧ في  
  ٢٠٠٧ ديسمبر/آانون األول ١

 KPN Telecomعقد صيانة الخطوط الهاتفية الخارجية، المبرم مع    .١١
  ٢٠٠٥ يوليه/ تموز١في 

  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠

برنامج الحاسوبي العقد الخاص برخصة استعمال ال   .١٢
eTrust المبرم مع شرآة ،Computer Associates BV ٢٨ في 
  ٢٠٠٦يونيه /حزيران

  ٢٠٠٨ ديسمبر/آانون األول ٢٧
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  تاريخ انتهاء مدته  العقد  
 Dellعقد اإليجار الخاص بضمانة محطات العمل، المبرم مع    .١٣

Financial Services ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٣١ في  
  ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣٠

 WebSenseيانة برامجيات العقد الخاص باستعمال تطبيق لص   .١٤

EIAM المبرم مع ،Unit 4 Security Solutions سبتمبر/أيلول ١٦ في 
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول ١٥

 ١ في Dimension Dataالعقد الخاص بصيانة الشبكة، المبرم مع    .١٥
  ٢٠٠٦ يناير/آانون الثاني

  ٢٠١٠ ديسمبر/آانون األول ٣١

ل ذات الصلة بشبكة العقد الخاص بالصيانة ورخص االستعما   .١٦
  ٢٠٠٧أبريل /نيسان ١ في Dimension Dataاإلنترنيت، المبرم مع 

  ٢٠١٠مارس / آذار٣١

، المبرم )في قاعة إيبر(العقد الخاص بصيانة نظام التسجيل الرقمي    .١٧
   ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١ في Jacot Nederland BVمع 

  ٢٠١٠مارس / آذار٣١

 Carlsonة باألسفار، المبرم مع العقد الخاص بتوفير الخدمات المتصل   .١٨

Wagonlit Travel ٢٠٠٧ فبراير/شباط ١ في   
  ٢٠٠٩ يناير/آانون الثاني ٣١
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