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 التاسعةالدورة 
 ٢٠٠٤ ديسمبر/ آانون األول٢ – نوفمبر/ تشرين الثاني٢٩

 

 قـــرار

 تعديالت للنظام المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
 

 تمر الدول األطراف،إن مؤ

 اعتمدالذي  ) ١٩٩٧مايو  /أيار ١٤ بتاريخ   C-I/DEC.3(بالقرار الصادر عنه في دورته األولى        ر  ـإذ يذآِّ 
 وبالقرار الصادر عنه في دورته الثامنة               بمقتضاه النظام المالي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية                       

)C-8/DEC.4 هذا النظام المالي؛بمقتضاه ل الذي عّد) ٢٠٠٣ أآتوبر/ تشرين األول٢٢ بتاريخ 

أي تعديالت   يحيل المدير العام       " من النظام المالي الذي ينص على أن                 ١-١٦ بالبند     أيضار   ـيذآِّوإذ   

 سواء صدرت عن دولة طرف أو عن المدير العام، إلى مؤتمر الدول األطراف              ،مقترحة على هذا النظام   

 ؛"عن طريق المجلس التنفيذي

 لهيئة االستشارية المعنية بالمسائل اإلدارية والمالية          قرير الدورة الحادية عشرة ل         ت  وإذ يأخذ باالعتبار    

 أآتوبر / تشرين األول     ٣١ بتاريخ      ABAF-XI/1") (الهيئة االستشارية  "المشار إليها فيما يلي باسم              (

 ، الذي يتضمن توصياتها في هذا الشأن؛)٢٠٠١

 ٢٩ بتاريخ      ABAF-13/1(رة للهيئة االستشارية          تقرير الدورة الثالثة عش          وإذ يأخذ باالعتبار أيضا        

 ، الذي أآـَّدت فيه التوصيات التي قدمتها خالل دورتها الحادية عشرة؛)٢٠٠٢ أغسطس/آب

 EC-37/DEC.12( بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثالثين                      وإذ يأخذ علما    

 الدول األطراف بأن يعتمد تعديالت النظام المالي         الذي يوصي فيه مؤتمرَ   ) ٢٠٠٤ يوليه/ تموز ٢بتاريخ  

 الملحق نصها بذلك القرار، وبالقرار الحالي؛

 . تعديالت النظام المالي للمنظمة الملحق نصها بالقرار الحالييقّر

 تعديالت للنظام المالي للمنظمة :الملحق
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 الملحق

 تعديالت للنظام المالي للمنظمة
 ندالب النص السابق النص الجديد

يجب أن تكون    الذي التاريخ بحلول   المسدَّدة تعني االشتراآات غير      متأخرات االشتراآات 
 .٤-٥ وفقا للبند قد ُسـدِّدت بحلوله

 تعني االشتراآات المقررة غير المدفوعة بحلول           متأخرات االشتراآات المقررة   
 . من النظام المالي٤-٥التاريخ التي تكون واجبة فيه وفقا للبند 

 ٢-٢البند 

يجمع األنشطة التي لها    ،   فرعيا من برنامج الميزانية    قسمايعني   الفرعيالميزانية  برنامج  
 .أهداف تفصيلية مشترآة في البرنامج والميزانية

 يعني جزءا فرعيا من برنامج الميزانية ويجمع األنشطة التي لها               قسم الميزانية 
 .أهداف تفصيلية مشترآة في البرنامج والميزانية

 

 يعني الجزء من اعتمادات الميزانية الذي ال يجوز للمدير العام أن                           ش الطوارئ  هام
 لتلبية جميع       ستكفي المحصَّلة اإليراداتد أن       ص بالصـرف منه إال إذا تحدَّ                 ـِّيرخ

 . وبالقدر الذي يتحدَّد به ذلكنة االعتمادات فـي فتـرة مالية معيَّاالحتياجات من

مادات الميزانية الذي ال يجوز للمدير العام         يعني الجزء من اعت     هامش الطوارئ 
أن يرخص بالصـرف منه إال إذا تحدد أن االشتراآات المحصلة فعال آافية لتلبية          

 .جميع حاجيات االعتمادات فـي فتـرة مالية معينة

 

 تسديدها بموجب أحكام المواد      الدول األطراف  التي يستحق على   تعني المبالغ    االشتراآات
.١نة لتمويل تكاليف أنشطة المنظمة لفترة مالية معيَّمسة والثامنة من االتفاقيةالرابعة والخا

 تعني المبالغ المقررة على الدول األطراف لتمويل تكاليف أنشطة                   االشتراآات
 .المنظمة لفترة مالية معينة

 

 تسمية تصنيفية موحَّدة تـُحدَّد بها المصروفات المقترحة أو الفعلية                  يعني     وجه اإلنفاق  
 .بحسب أنواع السلع أو الخدمات، بغض النظر عن األغراض التي تـُستخدم من أجلها

:  يعني عنصرا من المصروفات ويشمل، من جملة أمور، ما يلي                 وجه اإلنفاق 
المرتبات؛ والتكاليف العامة للموظفين؛ والعمل اإلضافي؛ والخدمات التعاقدية؛              

قتة؛ ونفقات التشغيل العامة؛         وتكاليف الخبراء االستشاريين؛ والمساعدة المؤ           
 .ومعدات تجهيز البيانات؛ ومعدات التفتيش؛ ولوازم المختبر

 

 السيولة القصيرة      مشكالت لمواجهة      مهيأ يعني صندوقا         صندوق رأس المال العامل        
 .األجل

 يعني صندوقا مصمما لمواجهة مشاآل السيولة                 صندوق رأس المال العامل        
 .معينةالقصيرة األجل خالل فترة مالية 

 

                                                 
المبالغ التي تدفعها الدول      ) ب(المبالغ المقرر أن تدفعها الدول األطراف بموجب أحكام المادة الثامنة من االتفاقية و                      ) أ: (ما يلي " االشتراآات"بمقتضى هذا التعريف تعني        : مذآرة إيضاحية  ١

 .لى أساس الفواتير التي تصدرها األمانة إثر أنشطة التحقق المجراة بموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقيةاألطراف آمستَردات من تكاليف التحقق ع



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C
-9/D

EC
.11 

A
nnex 

page 3 

 ندالب النص السابق النص الجديد

م إلى المجلس التنفيذي وإلى مؤتمر الدول األطراف                  دَّـقـرفق بمشروع الميزانية المُ       تـُ
 .للفترة المالية التاليةالمناظرة ولية األتقديرات ال ٤-٣بموجب البند 

 

م إلى المجلس التنفيذي وإلى مؤتمر الدول                      ُيرفق بمشروع الميزانية المقدَّ          
لفترة المالية التالية    الخاصة با ات أولية مقابلة      تقدير ٤-٣األطراف بموجب البند     

 .تقدم حدا ماليا أعلى لتلك الفترة

 ٧-٣البند 

 بسدتكفل  للالحكمة  بما يكفي من        معيَّنة  لفترة مالية   المقّرةيدير المدير العام االعتمادات       
افر  وتو اإليرادات المحصَّلة  مع مراعاة      المعنية، لفترةلالمصروفات من األموال المتاحة       

واإلبقاء على هامش للطوارئ في إطار االعتمادات المقرة آما تنص                   النقديةرصدة  األ
 . القواعد الماليةعليه

يدير المدير العام االعتمادات المصوت عليها لفترة مالية بالحكمة التي تكفل                        
إمكانية مواجهة المصروفات من األموال المتاحة لتلك الفترة مع مراعاة                                

ية المحصلة وتوافر أرصدة األموال وتنفيذ االعتمادات                           االشتراآات الفعل    
 .المصوت عليها لهامش الطوارئ آما هو منصوص عليه في القواعد المالية

 ٧-٤البند 

، عند    يرتبط مؤتمر الدول األطراف، أن                   من   موافقة مسبقة   ، ب   للمدير العام   يجوز    
  المعنية ن االلتزامات لفترات المالية المقبلة شريطة أن تكو       ا تخصالتزامات  بالضرورة،  

 :  وتتعلـقالسنة الجارية بعمل مرخص به في ميزانية متصلة

  متواصل؛طابعمتطلبات إدارية ذات ب )أ( 

وقتا أطول فيما يخص احتياز السلع والحصول على                    يستلزم تنفيذها  عقود   ب )ب( 
 ؛الخدمات

 . عدة سنوات مدىد المدفوعات الخاصة بها علىبمشتريات تسدَّ )ج( 

الميزانية التي تـُقدَّم إلى مؤتمر       ) وثائق(امات في جدول ُيلحق بوثيقة         وتـُدرج هذه االلتز   
 .الدول األطراف لكي يقرها

للمدير العام، بعد الموافقة المسبقة لمؤتمر الدول األطراف، أن يتحمل، عند                         
الضرورة، التزامات بالنسبة للفترات المالية المقبلة شريطة أن تكون االلتزامات             

 :  الجارية وتتعلـقالميزانيةه في متصلة بعمل مرخص ب

 بمتطلبات إدارية ذات طبيعة متواصلة؛  )أ( 

 بعقود تستدعي وقتا أطول في البداية؛  )ب( 

 .بمشتريات تسدد المدفوعات الخاصة بها على عدة سنوات )ج( 

 ١١-٤البند 
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 ندالب النص السابق النص الجديد

 ةالمقرراالشتراآات   الـدول األطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفق جدول أنصبة                 تدفع   
االختالفات في العضـوية بين األمم     مراعاة   بعد تعديله بغية  األمم المتحدة   المعمول به في    

ل تموَّو. المتحدة والمنظمة ورهنا بأحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية                              
خضع  وت  . التي يقرها مؤتمر الدول األطراف            اشتراآات الدول األطراف االعتماداتُ       ب

ويجوز تمويل االعتمادات   . ٢-٥ وفقا ألحكام البند     اة المجر لتعديالتل االشتراآات المقررة 
 . هذه االشتراآاتريثما تـُتـَلقىمن صندوق رأس المال العامل 

تدفع الـدول األطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول األنصبة المقرر                           
المعمول به في األمم المتحدة مع تعديله بحيث ُتؤخـذ في االعتبار االختالفات في             

ية بين األمم المتحدة والمنظمة ورهنا بأحكام المادتين الرابعة والخامسة               العضـو
تمول اشتراآات الدول األطراف االعتمادات التي يقرها مؤتمر                . من االتفاقية  

 من النظام      ٢-٥الدول األطراف وتكون رهنا بالتعديالت وفقا ألحكام البند                       
 العامل، إلى حين تلقي ويجوز تمويل االعتمادات من صندوق رأس المال . المالي

 .هذه االشتراآات

 ١-٥البند 

 

 آل فترة مالية، مع مراعاة التعديالت              عن طراف أنصبة اشتراآات الدول األ         حسبـُت
 :المتأتية عما يلي

 أن ُاخذت باالعتبار عند حساب أنصبة             االعتمادات التكميلية التي لم يسبق               )أ(
 اشتراآات الدول األطراف؛

ات بموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية عن                  مقدَّر المساهم   )ب(
 ؛الفترة المالية التي يجري حساب أنصبة االشتراآات فيما يخصها

 حساب أنصبة    الفترة المالية التي يجري                    عناإليرادات المتنوعة        مقدَّر     )ج( 
 ؛ فيما يخصهااالشتراآات

 ؛٧-٥ أحكام البند جديدة بمقتضىالراف ـطاألدول الاالشتراآات المقررة على  )د( 

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

قدر أنصبة اشتراآات الدول األعضاء بالنسبة لكل فترة مالية، مع مراعاة                          ـُت
 :التعديالت الالزمة بشأن

االعتمادات التكميلية التي لم يسبق تقدير اشتراآات الدول األطراف                   )أ(
 بالنسبة لها؛

المقدرة في الفترة المالية التي يجري بالنسبة لها              اإليرادات المتنوعة     )ب(
 تقدير االشتراآات؛

راف ـاالشتراآات الناتجة عن األنصبة المقررة على الدول األط )ج(
  من النظام المالي؛٧-٥الجديدة بمقتضى أحكام البند 

 . من النظام المالي٣-٦تخصيص الفائض النقدي وفقا للبند  )د(

 ٢-٥البند 
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 ندالب النص السابق النص الجديد

د مبلغ صندوق رأس المال      لميزانية وحدَّ ااعتمد  قد  مؤتمر الدول األطراف     أن يكون   بعد  
 : المدير العامفإن، فيما يخص آال منهماالمقررة  نصبةاألبشأن جدول وبتَّ العامل 

 يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول األطراف؛ )أ(

 في الميزانية  المقررةيخطر الدول األطراف بالتزاماتها فيما يتعلق باشتراآاتها      و )ب(
 ندوق رأس المال العامل؛لصلفها ـوبُس

 .لفهاـ وُس المقررة اشتراآاتهاتسديد طرافيطلب إلى الدول األو )ج(

د مبلغ صندوق     لميزانية وحدَّ  ا  قد اعتمد     مؤتمر الدول األطراف      أن يكون  بعد   
، فيما يخص آال منهما     بشأن جدول األنصبة المقررة        وبتَّ  رأس المال العامل      

 :لمدير العام بما يلييقوم ا

 يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول األطراف؛ )أ(

 الدول األطراف بالتزاماتها فيما يتعلق باشتراآاتها في الميزانية                 عِلمُي )ب(
  لصندوق رأس المال العامل؛التي ُترفعوبسلفها 

 .يطلب إلى الدول األعضاء تحويل اشتراآاتها وسلفها )ج(

 ٣-٥البند 

 لصنـدوق رأس المال العامل     التي ُتدفع لف  ـ فـي الميزانية والسُ    المقررة تـراآات االش تكون
 الُمشار إليها   اإلخطارات تلقي   بعد يوما   ٣٠ غضون في   بكاملها التسديدمستحقة وواجبة    

االشتراآات  هذه   تخصها اليوم األول من الفترة المالية التي        بحلول أعاله أو    ٣-٥في البند   
 .هذا التاريخ يحل بعد انقضاء ذلك األجلإذا آان ، والُسـلف

وتكون المساهمات بموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية مستحقة وواجبة       
 الفواتير ذات الصلة، رهنا بالقواعد المالية         تلقي بعد يوما   ٩٠ غضونفي  التسديد بكاملها   

 .التي ُيطبَّق وفقها هذا البند من النظام المالي

االشتـراآات فـي الميزانية والسلف المقدمة لصنـدوق رأس المال العامل               ُتعتبر  
 يوما من تلقي الرسائل       ٣٠مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في موعد ال يتجاوز              

 أعاله أو اعتبارا من اليوم األول من الفترة المالية                  ٣-٥الُمشار إليها في البند        
 .التي تتعلق بها هذه المستحقات، أيهما أبعد

 ٤-٥لبند ا
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 ندالب النص السابق النص الجديد

، عدا المساهمات المترتبة عليها بموجب المادتين        طرفالدولة  الد مدفوعات   قيَّـُت )أ(
صندوق رأس المال العامل أوال ثم       لحسابها في    الرابعة والخامسة من االتفاقية،   

يكون قد تم به تحديد األنصبة              ، بالترتيب الذي         المقررة هاحساب اشتراآات  ل
 .المعنية

 بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية          طرفالدولة  ال عاتمدفود  قيَّـُت )ب(
في حساب تسديد الفواتير ذات الصلة التي تشير إليها الدولة الطرف المعنية                      

 .على وجه التحديد

ُتقيد مدفوعات دولة طرف أوال لصندوق رأس المال العامل ثم في حساب                              
 .الشتراآاتاالشتراآات المستحقة، بالترتيب الذي قدرت به ا

 ٦-٥البند 

لفترة اشتراآات في ميزانية      اال أن تدفع نصيبا من      الدول األطراف الجديدة        يتعّين على  
صندوق للف  ـ من مجموع السُ    التناسبية حصتها   وأن تدفع المالية التي تصبح فيها أعضاء        
نصيب   في حساب    ستندوُي. دها مؤتمر الدول األطراف       رأس المال العامل بنسب يحدِّ         

تصبح خاللها   لفترة المالية التي       عن ا   آات المقررة  شترامن اال  جديدة   الطـرف   اللة   دوال
المنظمة إلى عدد الشهور الكاملة المتبقية من الفترة المالية بعد تاريخ إيداع                    في   عضوا

 وتكون اشتراآات . إليها أو انضمامها     على االتفاقية  الدولة الطرف الجديدة صك تصديقها     
صندوق رأس المال العامل مستحقة وواجبة       للفها  ـة في الميزانية وسُ   جديدالطرف  الدولة  ال

 المقررة التي    نصبةاأل تلقي إخطار المدير العام بشأن          بعد يوما    ٣٠ في غضون      التسديد
 . مؤتمر الدول األطرافيحددها

ُيطلب من الدول األطراف الجديدة تقديم اشتراآاتها في الميزانية بالنسبة للفترة                  
 تصبح فيها أعضاء وتقديم حصتها النسبية من مجموع السلف                           المالية التي  

. المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل بنسب يحددها مؤتمر الدول األطراف                
ويستند اشتراك دولة طـرف جديدة في الفترة المالية التي تلتحق فيها بالمنظمة                    

داع الدولة الطرف   إلى عدد الشهور الكاملة المتبقية من الفترة المالية بعد تاريخ إي          
وتكون اشتراآات دولة طرف       . الجديدة لصك تصديقها أو انضمامها لالتفاقية           

جديدة في الميزانية وسلفها المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل مستحقة                         
 يوما من تلقي إخطار المدير العام بشأن األنصبة           ٣٠وواجبة األداء في غضون      

 .المقررة من مؤتمر الدول األطراف

 ٧-٥بند ال

 النقدي المؤقت للفترة المالية عن طريق حساب            الرصيدد  في نهاية آل فترة مالية، يحدَّ        
 : التالية في صندوق الميزانية العاديةالفرق بين األرصدة الدائنة واألرصدة المدينة

 

 

في نهاية آل فترة مالية، يحدد الفائض النقدي المؤقت للفترة المالية عن طريق                   
 :حساب الرصيد بين السلف واألعباء التالية في صندوق الميزانية العادية

 

 

 ٢-٦البند 
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 ندالب النص السابق النص الجديد

 :األرصدة الدائنة )أ(

 لفترة المالية؛عن الة فعال من الدول األطراف االشتراآات المحصَّ -

 لفترة المالية؛ا المحصَّلة عناإليرادات المتنوعة  -

 :األرصدة المدينة )ب(

 اعتمادات الفترة المالية؛خصما على  المدفوعاتجميع  -

التي تقيَّد خصما على              اة     ـّاللتزامات غير المصف         ل اتصمخصَّال -
 اعتمادات الفترة المالية؛

 .الدول األطراف مؤتمر آما يأذن به إلى الصناديق الخاصة المحوَّالت -

الثني عشر شهرا    لفترة ا  النقدي المؤقت في صندوق الميزانية العادية             بالرصيدحتفظ  وُي
 .التالية

 :السلف )أ(

المالية من الدول     االشتراآات المقررة المحصلة فعال للفترة           -
 األطراف؛

 اإليرادات المتنوعة المحصلة خالل الفترة المالية؛ -

 :األعباء )ب(

 جميع حاالت الصرف من اعتمادات الفترة المالية؛ -

مخصص لاللتزامات غير المصفاة يحمَّل على اعتمادات هذه            -
 الفترة المالية؛

الت إلى الصناديق الخاصة حسب ترخيص مؤتمر                    التحوي -
 .الدول األطراف

ثني عشر  اللفترة ا  العادية ويحتفظ بالفائض النقدي المؤقت في صندوق الميزانية       
 .شهرا التالية

 :الفائض النقدي

د الفائض  ، يحدَّ ٢-٦فـي نهاية فترة االثني عشر شهرا الُمشار إليها في البند                     )أ(
 : المؤقتالمعنية بتقييد ما يلي لحساب الرصيد النقديلفترة المالية عن االنقدي 

 ة؛سابقلسنوات الامتأخـرات اشتراآات  من خالل هذه الفترةما ُيحصَّل  -

 :الفائض النقدي

 من النظام   ٢-٦فـي نهاية فترة االثني عشر شهرا الُمشار إليها في البند            )أ(
لفترة المالية بإضافة المبالغ     المالي، يحدد الفائض النقدي المؤقت عن ا         

 :التالية إلى الفائض النقدي المؤقت

 ٣-٦البند 
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لبند وفقا ل  اة   ـّ لاللتزامات غير المصف      ما ال ُيستعمل من المخصَّصات         -
 ؛)ب(٢-٦

 ت السابقة؛ما ُيحصَّل من مبالغ اإليرادات المتنوعة عن السنوا -

المراجعة النهائية لحسابات فترة االثني         بمراجع الحسابات الخارجي       قيام   بعد    )ب(
ع الفائض النقدي على الدول           ، يوزَّ  ٢-٦عشر شهرا المشار إليها في البند                

 يخصهالفترة المالية التي    عن ا  المقررة    اشتراآاتها األطراف وفقا لجدول أنصبة   
 الفائض؛

اشتراآاتها آل    تكون قد سددت    لدول األطراف التي       ا ة آل من    حصتـُستخدم    )ج(
 : بالترتيب أدناه لتصفية الفائضيخصهالفترة المالية التي ا عنالمقررة 

 مستحقة لصندوق رأس المال العامل؛اللف ـُسال -

 متأخرات االشتراآات المقررة؛ -

متأخرات المساهمات المستحقة بموجب أحكام المادتين الرابعة                             -
ن االتفاقية، شريطة أن ال تكون المبالغ المعنية موضع                    والخامسة م  
 اعتراض؛

 .التاليةالفترة المالية لفترة المالية الجارية وا  عناالشتراآات المقررة -

أي متأخـرات من االشتراآات المقررة للسنوات الماضية                      -
 تكون قد تحصلت خالل هذه الفترة؛

ورات من االعتمادات المرخص بها لاللتزامات غير             ـأي وف   -
 ؛)ب(٢-٦مع البند  تمشيا المصفاة

النهائية التي يقوم بها مراجع الحسابات                   بعد المراجعة الحسابية             )ب(
، ٢-٦الخارجي لحسابات فترة االثني عشر شهرا المشار إليها في البند            

يوزع الفائض النقدي على الدول األطراف وفقا لجدول األنصبة                          
 المقررة للفترة المالية التي يتعلق بها الفائض؛

آاتها تصفى الحصص الفردية للدول األطراف التي دفعت اشترا                          )ج(
المقررة بالكامل للفترة المالية التي يتصل بها الفائض حسب الترتيب                 

 :التالي

 أي سلف مستحقة لصندوق رأس المال العامل؛ -

 أي متأخرات في االشتراآات المقررة؛ -

 .االشتراآات المقررة للفترة المالية الجارية والتالية -
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 ندالب النص السابق النص الجديد

ام، رهنا بتوصيات المجلس التنفيذي وموافقة           لمدير الع  ا بعد إجراء تحقيق واف، يقوم        
. األصول وغيرها من       الموجوداتالنقد و  في   مؤتمر الدول األطراف، بشطب الخسائر           

وعلى الرغم مما تقدم، يأذن المدير العام، بعد إجراء تحقيق واف، ممارسا سلطته، دون                   
بقا، بشطب   أن يكون المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول األطراف قد نظرا في األمر مس                      

غير متأخرات االشتراآات   (الخسائر في الودائع والموجودات والمعدات وسائر األصول          
) المقررة والمستَردات من تكاليف التحقق بموجب المادتين الرابعة والخامسة من االتفاقية           

 أورو في   ١٠٠٠٠ أورو لكل بند وال ُيجاوز مجموع مبالغها           ٥٠٠التي ال ُيجاوز مبلغها      
الخسائر المسجَّلة  ويقدَّم لمراجع الحسابات الخارجـي بيان بجميع           . مالية المعنية الفترة ال 

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

يجوز للمدير العام، بعد إجراء تحقيق آامل، ورهنا بتوصيات المجلس التنفيذي                
بشطب الخسائر النقدية والمخزونات      وموافقة مؤتمر الدول األطراف، أن يأذن           

ويقدَّم لمراجع الحسابات الخارجـي بيان بجميع هذه                  . وغيرها من األرصدة     
 من   ١-١١المبالغ المشطوبة آجزء من البيانات المالية المعدة بمقتضى البند                      

 .النظام المالي

 

 ٥-١٠البند 

 

ساعد تو. راجعة الداخلية الم تجرى في إطارها   لإلشراف الداخلي     آليةينشـئ المدير العام     
المراجعة من خالل القيام داخليا ب            المدير العام في إدارة موارد المنظمة                    ه اآللية  هذ
النجاعة واالقتصاد في عمل          بغية تعزيز       وبالمراقبة،    التحقيق    بالتقييم و   بالتفتيش و   بو

 سلطةتحت  مهامها  ألداء  باالستقاللية في العمل     اإلشراف الداخلي    وتتمتع آلية    . المنظمة
 اإلشراف الداخلي إال لسبب         آلية رئيس     ينّحيوال يجوز للمدير العام أن           . المدير العام  

 . وبموافقة مسبقة من المجلس التنفيذيوجيه

. ينشـئ المدير العام آلية لإلشراف الداخلي تتضمن المراجعة الداخلية للحسابات             
طريق المراجعة  وتساعد هذه اآللية المدير العام في إدارة موارد المنظمة عن                   

الداخلية للحسابات والتفتيش والتقييم والتحقيق بغية تعزيز الفعالية واالقتصاد في            
ويكون آللية اإلشراف الداخلي استقالل في العمل ألداء                       . عمليات المنظمة   

وال يجوز للمدير العام أن يعزل رئيس آلية             . واجباتها تحت سلطة المدير العام       
 .واضح وبموافقة مسبقة من المجلس التنفيذياإلشراف الداخلي إال لسبب 

 ١-١٢البند 

النظم واإلجراءات  استعراض  بغية   ُتجرى عمليات المراجعة في إطار اإلشراف الداخلي        
. سالمتها وآفايتها وتطبيقها      بمدى     ها واإلفادة   وتقييموالضوابط الداخلية ذات الصلة             

 : ما يليبانتظام عمليات المراجعةوتتناول 

 

إلشراف الداخلي هو استعراض وتقييم النظم        ل المراجعات الحسابية الغرض من    
تقارير عن سالمتها وآفايتها     واإلجراءات والرقابة الداخلية المتصلة بها وتقديم           

 :وتتناول المراجعات الحسابية على أساس منتظم ما يلي. وتطبيقها

 

 ٢-١٢البند 
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 مع قرارات    متطابقة المعامالت المالية لتحديد ما إذا آانت              دراسة -ثال   االمت )أ(
 صادرة   عاميمالنظام المالي وأي قواعد وت         هذا   مؤتمر الدول األطـراف ومع          

 المتصلة   التعاميم ومع النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفين و              اه،بمقتض
 بالموظفين؛

 واالقتصاد في استخدام موارد         شتغاليةاال النجاعة تقييم     - والنجاعةاالقتصاد    )ب(
 المنظمة المالية والمادية والبشرية؛

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

شمل السرية وضمان   وتـُجرى في إطار آلية اإلشراف الداخلي عمليات مراجعة إشرافية ت          
وتجرى عمليات المراجعة المتعلقة بضمان الجودة وفقا لمعايير المنظمة الدولية              . الجودة

 .للتوحيد القياسي السارية في مجال المراجعة

 استعراض المعامالت المالية لتحديد ما إذا آانت متسقة مع              -االمتثال   )أ(
قرارات مؤتمر الدول األطـراف ومع النظام المالي وأي قواعد                             

ظام األساسي والنظام وتوجيهات صادرة بمقتضى النظام المالي ومع الن  
 اإلداري للموظفين والتعميمات المتصلة بالموظفين؛

 تقييم الفعالية الميدانية واالقتصاد في استخدام                 -االقتصاد والفعالية       )ب(
 موارد المنظمة المالية والمادية والبشرية؛

 استعراض البرامج واألنشطة لمقارنة أداء البرامج مع                      -النجاعة     )ج(
 .دة في سرد البرامج في الميزانية المعتمدةالتعهدات المحد

 : اإلشراف الداخليآلليةكون ي

داخليا بعمليات     لالضطالع العمل والموضوعية والسلطة                ية في   ستقاللاال )أ(
 ؛ والمراقبةوالتفتيش والتقييم والتحقيقالمراجعة 

 يتعلق   موظفيها فيما  االتصال ب  حق االطالع على جميع سجالت المنظمة و                  )ب(
  أعاله؛٢-١٢ البنددة في باألغراض المحدَّ

بأن  البرامج   مديري باإليعاز إلى الحق في مطالبة المدير العام، عند الضرورة،          )ج(
االضطالع  الذي يستلزمه  معقول   ال بالقدر المعلومات أو المساعدة         يقدموا لها  

 ؛بعملها

 ة مباشر ةريبصورة س  لموظفينااتصال  إمكانية  : ما يلي ل تهيئ  نافذة إجراءات )د(
من أجل   البرامج أو     لتنفيذ    اقتراح تحسينات       من أجل   اإلشراف الداخلي       بآلية

 :كون آللية اإلشراف الداخليي

استقالل العمل والموضوعية والسلطة في أداء المراجعات الحسابية                  )أ(
 الداخلية وعمليات التفتيش والتقييم والتحقيق؛

منظمة وموظفيها فيما يتعلق           حق االطالع على جميع سجالت ال                  )ب(
  أعاله؛٢-١٢باألغراض المحددة في الفقرة الفرعية 

الحق في مطالبة المدير العام، عند الضرورة، بإصدار تعليمات                             )ج(
لرؤساء البرامج لتقديم هذه المعلومات أو المساعدة حسبما يكون                           

 مطلوبا على نحو معقول للقيام بالعمل؛

 االتصال السري المباشر للموظفين بآلية        :إجراءات تنص على ما يلي       )د(
اإلشراف الداخلي ألغراض اقتراح تحسينات ألداء البرامج أو اإلفادة              

 ٣-١٢البند 
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 ندالب النص السابق النص الجديد

 اإلفادة بهذه    عواقبمن  ؛ والحماية    التصرفحاالت سوء    ما ُيعاَين من     اإلفادة ب 
 تحقيقال وإجراء؛    بحسب األصول    ؛ ومعاملة جميع األطراف المعنية        الحاالت

 ؛بصورة منصفة

لتوصيات الواردة  ا مآلمتابعة  ام بصورة سريعة وعلى نحو فعال ب       للقيإجراءات   )هـ(
 .المستقاة منهاأو ها في تقارير

بالحاالت المتصورة لسوء اإلدارة؛ والحماية ضد العواقب؛ ومعاملة                 
 جميع األطراف المعنية على النحو الواجب؛ والعدالة خالل أي تحقيق؛

والفعالة للتوصيات الواردة في تقارير             إجراءات المتابعة المباشرة           )هـ(
 .اآللية أو المنبثقة عنها

 منفصلة من عمليات المراجعة والتفتيش            م إلى المدير العام تقارير عن آل عملية               قدَّتـُ
 ة البرامج المعني     لمديريمنح   تـُوفيما يتعلق بكل تقرير،           .  والمراقبة  تحقيقوال والتقييم
 إلى   مقدَّتو. لمالحظات ومشاريع التوصيات والتعليق عليها           لنظر في ا     ل  آافية  فرصة

مشفوعة بمالحظات المدير العام       ن جميع التقارير       ملحسابات الخارجي نسخ        امراجع   
 .بشأنها

قدم إلى المدير العام تقارير عن آل عملية مراجعة حسابية وعملية تفتيش أو                    ـُت
منح لرئيس البرنامج المعني     تـُوفيما يتعلق بكل تقرير،      . تقييم أو تحقيق منفصلة    

ويقدم المدير  . فرصة النظر في المالحظات ومشاريع التوصيات والتعليق عليها          
العام نسخا عن جميع التقارير والتعليقات المرافقة لها إلى المراجع الخارجي                      

 .للحسابات

 ٤-١٢البند 

 

ظمة وفقا لمعايير   سنوية للبيانات المالية للمن   ات  لحسابات الخارجي مراجع  اجري مراجع   ُي
المراجعة الحسابية الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات                    

فريق المراجعين الخارجيين لحسابات     الصادرة عن   وللمعايير العامة لمراجعة الحسابات      
وتشتمل عمليات  . األمم المتحـدة والوآاالت المتخصصة والوآالة الدولية للطاقة الذريـة            

، "مردود المصروفات  "أو لـ  " المنحى في اإلدارة    "مراجعة السنوية هذه على دراسة لـ          ال
ورهنا بأي توجيهات     . تدرج نتائجها في التقرير السنوي لمراجع الحسابات الخارجي                

خاصة يصدرها المجلس التنفيذي أو مؤتمر الدول األطراف، تجري المراجعة وفقا                           
هذا النظام المالي والذي يشكل جزءا ال يتجزأ               د في الملحق ب      للتفويض اإلضافي المحدَّ    

 .منه

يجري المراجع الخارجي للحسابات مراجعات حسابية سنوية للبيانات المالية                    
للمنظمة وفقا لمعايير المراجعة الحسابية الصادرة عن المنظمة الدولية                                   
للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وللمعايير العامة لمراجعة الحسابات لفريق            

لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحـدة والوآاالت المتخصصة والوآالة            ا
ورهنا بأي توجيهات خاصة يصدرها المجلس التنفيذي أو        . الدولية للطاقة الذريـة  

مؤتمر الدول األطراف، تجري المراجعة الحسابية وفقا للتفويض اإلضافي                        
 .زءا ال يتجزأ منهالمحدد في الملحق بهذا النظام المالي والذي يشكل ج

 ٣-١٣البند 

- - - o - - - 


