موجز الوكالة
القواعد واإلجراءات
عملية صياغة وثيقة برنامج الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وميزانيتها واملوافقة عليها
موجز
ً
ً
•  تتبــع الوكالــة نهجــا قائمــا علــى النتائــج عند صياغــة برنامجها
ووضــع ميزانيتهــا .والنهــج القائــم علــى النتائــج هو نهج إداري
ِّ
يركــز علــى حتقيــق النتائــج ،وحتســن األداء ،ودمج الدروس
املســتفادة فــي قــرارات اإلدارة والرصــد وتقدمي التقارير
عن األداء.
ُ
ُ
•  تحـ َّـدد فــي وثيقــة برنامــج الوكالة وميزانيتها األنشــطة
ّ
البرنامجيــة التــي ســينفذها كل برنامــج رئيســي ،وإلــى جانب
الصيغــة املســتوفاة للميزانيــةُ ،ي َّ
خصـ ُـص فــي وثيقة البرنامج
َ
وامليزانيــة حجــم األمــوال التي َسـ ُـتنف ُق على هذه األنشــطة.

التخطيط

التنفيذ
والرصد

تقييم األداء
وتقدمي تقارير
بشأنه

• ُ يمـ َّـول برنامــج عمــل الوكالــة بطــرق ّ
عدة :مــن خالل امليزانية
العاديــة ،وصنــدوق التعــاون التقنــي ،واألموال اخلارجة
عن امليزانية.
ّ
 ويوضــح هــذا املوجــز عمليــة صياغة وثيقــة برنامج الوكالة
•
وميزانيتهــا وعمليــة املوافقــة عليها.

ِّ
تيسير فهم
وضوح تصاميم البرامج واتساقها وفي الوقت نفسه
ِ
وحتسني التواصل بني جميع اجلهات املعنية.
مشترك
ِ

النهــج القائــم على النتائج

تنطــوي دورة النهــج القائــم علــى النتائــج علــى ثالث مراحل
متتابعــة ومتواصلــة ومترابطة:

في عام  ،2000اعتمدت الوكالة النهج القائم على النتائج
إزاء عملية وضع البرامج ،وهو نهج ينطوي على إعداد برامج
ُ
فترة السنتني َّ
املوجهة نحو عدد النتائج املنشودة التي تصاغ
في بداية العملية ُويقاس األداء الفعلي على أساسها في نهاية
فترة السنتني املعنية (على النحو الوارد وصفه في الوثيقة
 .)GOV/2000/13ومن بني األسباب الرئيسية لألخذ بالبرمجة
القائمة على النتائج العمل بوضوح على حتديد الكيفية التي
ُّ
تحقق بها برامج الوكالة وأنشطتها فوائد ملموسة للدول
ً
ّ
ساعد اتباع نهج قائم على النتائج أيضا على حتسني
األعضاءُ .وي ِ

( )1التخطيــط؛
( )2التنفيــذ والرصد؛
( )3تقييــم األداء وتقــدمي تقارير بشــأنه.
وبالتالــي ،فـ َّ
ـإن الوكالــة تعمــل فــي أي وقــت َّ
معيــن على إدارة كافة
املراحــل الثــاث مــن العمليــة فــي آن واحــد :أي التخطيط لفترة
الســنتني املقبلــة ،ورصــد تنفيــذ فتــرة الســنتني احلاليــة والتعلم من
ّ
فترة الســنتني الســابقة وتقدمي تقارير بشــأن أدائها .ويركز هذا
املوجــز علــى مرحلــة التخطيــط من هذه الدورة.
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موجز الوكالة
الشــكل  :1سلســلة النتائج
التنفيذ
(ما نقوم به)
املدخالت

النتائج
ُ
(الفارق الذي نحدثه)
األنشطة

املخرجات

كيف؟

النواجت

األهداف

ملاذا؟

ماذا؟
النهج القائم على النتائج؟

ما هي املوارد
املستخدمة؟

ماذا ُي َ
نج ُز؟

ماذا ُي َنت ُج
أو ماذا ُي َّ
قدم؟

األهداف

ما هي التغييرات التي
َ
ن َو ُّد حتقيقها؟

ما هي التغييرات
الطويلة األجل التي
نهدف إلى حتقيقها؟

املخرجات

ماذا ُي َنت ُج أو ماذا ُي َّ
قدم؟
املنتجات أو اخلدمات التي ُت َّ
قدم كنتيجة مباشرة لتنفيذ
أنشطة الوكالة.

نهدف إلى حتقيقها؟
ما هي التغييرات الطويلة األجل التي ِ
ً
َّ
الوضع الذي ينبغي أن يكون سائدا في نهاية فترة محددة نتيجة
ُ
حاجة جرى حتديدها.
ساهم في تلبية
ٍ
ألنشطة الوكالة التي ت ِ

األنشطة

النواجت

ماذا ُي َ
نج ُز؟
العمليات التي ِّ
حتول املدخالت إلى مخرجات.

َ
ما هي التغييرات التي ن َو ُّد حتقيقها؟
َّ ُ ُ
ُ
حدثها أنشطة الوكالة خالل فترة
النواجت هي تغييرات محددة ت ِ
ْ ُ
َّ
إن أريد للهدف أن يتحقق .وترتبط النواجت مباشرة
سنتني
باملخرجات وميكن تقييمها باستخدام مؤشرات األداء.

املدخالت

ما هي املوارد املستخدمة؟
املوارد التنظيمية والبشرية واملادية الضرورية لالضطالع
باألنشطة وحتقيق النتائج خالل إطار زمني َّ
معين.

نواجت

تــؤدي إلى حتقيق
أو تســاهم في حتقيق

أهداف
أنشطة
ُ
ت ِنتج

مدخالت

ُ
تقـ َّـدم لالضطالع بـ

مخرجات

ُ
ستســتخدم لتحقيق
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موجز الوكالة
والنتائــج هــي عبــارة عــن تغييــرات فــي حالة ما أو وضعية
َّ
معينــة ناجمــة عــن عالقــة ســببية .وهنــاك ثالثــة أنواع من هذه
التغييــرات التــي ميكــن حتقيقهــا ،املخرجــات والنواجت واألهداف.

ورغــم َّ
أن سلســلة النتائــج ِّ
تبيــن وجــود عالقــة ســببية مع مرور
الوقــتّ ،
فإن األمــر هنــا ال يتعلــق بعمليــة خطية بســيطة .وهناك
ّ
ّ
عــدة عوامــل خارجيــة عديــدة ميكــن أن تؤثر فــي نتائج التدخل،
ال ســيما على مســتوى النواجت.
ً
ً
ّ
ويتبــع التخطيــط علــى مــدى سلســلة النتائــج نهجــا تنازليا حيث
ُت َترجــم املشــورة التــي ّ
تقدمهــا الــدول األعضــاء إلى أهداف ونواجت
ّ
ومخرجــات وأنشــطة/مهامُ .ويتوخــى احلــرص لضمــان أن يكون
وضـ ُـع البرامــج كنتيجــة لتقييــم احتياجــات الــدول األعضاء ضمن
احلــدود التــي وضعهــا جهازا تقرير السياســات .ويســاعد هذا
ّ
املخصصــة متطابقة
النهــج التنازلــي علــى ضمــان أن تكــون املوارد
َّ
يتوقعهــا جهــازا تقرير السياســات ،وأن َّ
تعرف
مــع النتائــج التــي
ِّ
َّ
األهــداف باالســتناد إلــى عبــارة "مــاذا نريد أن نحقــق" لتطبق بعد
ِّ
ذلــك عبــارة "كيف ســنحقق ذلك".
ً
واســتنادا إلــى التخطيــط البرنامجــي لفتــرة ســنتني ،مبا في ذلك
تخطيــط املهــام وتخطيــط املخرجاتُ ،
ستحســب تكاليف األنشــطة
ُ
املقاب َلــة وسـ ُـت َّ
حدد االحتياجــات مــن املــوارد .وتجمع هــذه التكاليف
ِ
ُ
مــع بعــض حتــى تدرج في ميزانيتي الســنتني.

عمليــة صياغــة امليزانيــة واملوافقة عليها
تنـ ّـص الفقــرة ألــف مــن املادة الرابعة عشــرة من النظام األساســي
علــى ما يلــي " :يعــرض مجلــس املحافظــن علــى املؤمتر العام

األهداف

النواجت

التخطيط

واحلصــول علــى نتائــج مــن خــال تنفيذ مشــروع أو برنامج ميكن
َّ
أن يتحقــق علــى أي مســتوى مــن مســتويات املخرجــات أو النواجت
ّ
أو األهداف وهو ما يشــكل "سلســلة النتائج" .وميكن إيجاز
معنــى سلســلة النتائــج ُلتفهــم علــى أنهــا سلســلة من البيانات
الشرطية:
ُ
َّ
•  إذا أجنز ألف فســوف يتحقق باء؛
ُ
َّ
َّ
يتحقــق جيــم كمــا هو َّ
املرجــح أن
•  وإذا أجنــز بــاء فمــن
مبين
في الشكل .1

اإلرشادات الذي ّ
تقدمها
الدول األعضاء

املخرجات
األنشطة/
املهام

مشــروع امليزانيــة الســنوية الــذي ّ
يبيــن مصروفات الوكالة" .وفي
عــام  ،1999وافــق املؤمتــر العــام علــى إدخال تعديــل على الفقرة
ألف من املادة الرابعة عشــرة من نظام الوكالة األساســي يســمح
بامليزنــة الثنائية الســنوات.
بيــد أن هــذا التعديــل لــم يدخــل بعـ ُـد حيز النفــاذ .وفي التقرير
ُ
الســنوي الــذي ِّ
واص ُل األمانة
تقدمــه األمانــة إلــى املؤمتــر العام ،ت ِ
اســترعاء اهتمام الدول األعضاء إلى أنه ،وفي ســياق القيود
ً
ـتنف ُد العمليــة احلالية العتماد
املفروضــة حاليــا علــى املــوارد ،تسـ ِ
ً
َ
موارد ضخمة،
امليزانيــات الســنوية مــن األمانــة والــدول األعضاء
وهــي مــوارد ميكــن اســتخدامها فــي مواضع أخرى .وإلى أن
يبــدأ نفــاذ التعديــل املذكور ،ســتتواصل املمارســة احلاليــة لعملية
البرنامــج وامليزانيــة مــع املوافقــة علــى البرنامج كل فترة ســنتني،
واملوافقــة علــى امليزانية كل ســنة.
ويتطلــب األمــر عــادة نحــو عــام ونصف إلعــداد وثيقة البرنامج
وامليزانيــة والصيغــة املســتوفاة للميزانيــة واملوافقــة عليهــاُ .وتعدُّ
وثيقــة البرنامــج وامليزانيــة مــرة كل ســنتني لفترة الســنتني القادمة.
وتبــدأ صياغــة البرنامــج وامليزانيــة بوضع مبــادئ توجيهية
للبرامــج الرئيســية ،تأخــذ فــي االعتبــار اإلرشــادات التي تقدمها
الــدول األعضــاء واألولويــات التــي ّ
حددها املدير العام.
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موجز الوكالة
ُ
وت ِّبيــن وثيقــة البرنامــج وامليزانيــة تفاصيــل العمل وامليزانيات
بالنســبة إلى كل برنامج من البرامج الرئيســية الســتة التابعة
ً
للوكالــة ،وفقــا لهيــكل برنامــج عمل الوكالة:
البرنامج الرئيســي :1القــوى النوويــة ودورة الوقــود النووي
والعلــوم النووية
البرنامج الرئيســي :2التقنيــات النوويــة من أجــل التنمية
وحمايــة البيئة
البرنامــج الرئيســي  :3األمــان واألمن النوويان
ُّ
البرنامــج الرئيســي  :4التحقــق النووي
البرنامج الرئيســي :5اخلدمات اخلاصة بالسياســات
والتنظيــم واإلدارة

ً
وقد ُي ِّ
قرر مجلس املحافظني أن ُيجري استعراضا أشمل وأن
َّ
يستهل عملية استشارية فيما بني الدول األعضاء من خالل
ُ َ
عملية يضطلع بها فريق عامل .وباإلضافة إلى ذلك ،تعق ُد حلقة
عمل مالية وإدارية في نيسان/أبريل .وحلقة العمل هذه هي
عبارة عن إحاطة تقنية للدول األعضاء بشأن جميع املسائل
اإلدارية واملالية التي ستستعرضها جلنة البرنامج وامليزانية.
ً
وجتتمــع جلنــة البرنامــج وامليزانيــة رســميا في أيار/مايو من
َّ
ُّ
التوصـ ِـل إلى توافق في
كل ســنة ،ويتمثــل أحــد أهدافهــا فــي
ـدمي توصيــة إلى مجلس
اآلراء بشــأن البرنامــج وامليزانيــة وتقـ ِ
ً
َّ
املحافظــن ،الــذي مــن املتوقـ ِـع أن يتخــذ مقررا فــي اجتماعه في

البرنامــج الرئيســي  :6إدارة التعــاون التقنــي ألغــراض التنمية
ً
ً
ّ
ُويشــكل كل برنامــج رئيســي اعتمــادا منفصــا ،وبالتالــي ،ال ميكن
حتويــل التمويــل بــن االعتمــادات دون موافقــة مجلس املحافظني.
وألول مــرة ،حـ َّـد َد املديــر العــام هــدف كفاءة على مســتوى الوكالة
ال يقــل عــن  10ماليــن يــورو بالنســبة إلــى امليزانية العادية
َّ
التشــغيلية لفتــرة الســنتني  .2023-2022ومثــل ذلــك هدف كفاءة
بنســبة  %2.6لــكل برنامــج رئيســي مقارنــة بامليزانيــة التي متت
املوافقــة عليهــا فــي عــام  .2021ومبــا أنــه ُ
اقترحت ميزانية ذات
ِّ
منــو حقيقــي صفــريّ ،
فإن الوفــورات وأوجه الكفاءة التــي يحققها
كل برنامج رئيســي سـ ُـيعاد اســتثمارها في أنشــطة جديدة وأكبر
حجمـ ًـا سـ َّ
ـيتعي ُن التطــرق إليهــا بوضــوح ومبزيد مــن التفصيل
كجــزء مــن عمليــة تقــدمي اقتراح بشــأن البرنامج وامليزانية.

االجتماع غير
الرسمي للجنة
البرنامج وامليزانية

كانون الثاني/
يناير

شباط/
فبراير

آذار/
مارس

ويســتعرض املديــر العــام للوكالــة االقتراحات َّ
املقدمة حســب
ً
البرامــج الرئيســية ويقتــرح علــى الــدول األعضاء برنامجا
وميزانيــة لفتــرة ســنتني َّ
معينــة .ويــرد اقتــراح املدير العام في
ً
مشــروع البرنامــج وامليزانيــة ،وهــو مــا ُيطلق عليــه غالبا الكتاب
األبيــض .وتصـ ُـدر هــذه الوثيقــة فــي نهاية كانــون الثاني/يناير من
العام الســابق لبداية فترة الســنتني.
َ
عر ُض الــدول األعضاء مشــروع البرنامــج وامليزانية من
ثــم تســت ِ
خالل عملية استشــارية شــاملة تســتغرق عدة أشــهر .ويبدأ
االســتعراض باجتمــاع غيــر رســمي للجنــة البرنامــج وامليزانية في
شــباط/فبراير من الســنة ذاتها.

ُ
إصدار مشروع وك ِّتيب برنامج الوكالة وميزانيتها
للفترة ( 2023-2022باللغة اإلنكليزية)
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حزيران/يونيــه ،وأن يعتمــد البرنامــج لفتــرة الســنتني املقبلــة ّ
ويقدم
توصيــة إلــى املؤمتــر العــام العتمــاد ميزانية الوكالة للســنة األولى
ُ
مــن فتــرة الســنتني .ثـ ّـم تقـ َّـدم وثيقة برنامج الوكالــة وميزانيتها
بالصيغــة التــي أوصــى بهــا مجلــس املحافظــن ،وهي ما ُيطلق
ً
عليــه غالبــا الكتــاب األزرق ،إلــى املؤمتــر العام العتمادها
بصيغتهــا النهائيــة في أيلول/ســبتمبر.
وعلــى ســبيل املثــالُ ،عـ ِـرض برنامج الوكالة لفترة الســنتني
 ،2023-2022الذي اعتمده مجلس املحافظني في حزيران/يونيه
 ،2021على املؤمتر العام في أيلول/سبتمبر  2021في برنامج
الوكالة وميزانيتها للفترة ( 2023-2022الوثيقة .)GC(65)/2

حلقة العمل
املالية
واإلدارية

نيسان/
أبريل

أيار/
مايو

مجلس
املحافظني

حزيران/
يونيه

متوز/
يوليه

َّ
وتضمنت الوثيقة تقديرات امليزانية للسنتني  2022و.2023
بيد أن تقديرات عام  2023التي ُعرضت كانت تقديرات أولية
فقط ،وكانت موافقة املؤمتر العام تخص عام  2022فقط.
َّ
ويتضمــن قــرار املؤمتــر العــام اخلــاص باعتمادات امليزانية
العادية صيغــة تســوية مــن أجــل مراعاة ُّ
تغيرات أســعار الصرف
ّ
أثنــاء العــام .وبغيــة مراعــاة التضخــم ،تعتمــد امليزانية على
تسوية األسعار.
ويــرد فيمــا يلــي تفســير للعمليــة اخلاصــة بالســنة الثانية من
فترة السنتني.

املؤمتر العام

آب/
أغسطس

أيلول/
سبتمبر

تشرين األول /تشرين الثاني /كانون األول/
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر

جلنة البرنامج
وامليزانية

برنامج الوكالة وميزانيتها للفترة 2023-2022
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ملحــة عــن مجمــوع املوارد لعام 2023
امليزانيــة العادية التشــغيلية:
 396.8مليــون يورو

%59
برنامــج التعــاون التقني:
 118.0 %18مليــون يورو

673
مليون يورو

امليزانيــة العادية الرأســمالية:
 6.1مليــون يورو
املبلغ الرأســمالي َّ
املرحل:
 2مليــون يورو

%1

املــوارد الرأســمالية غير َّ
املمولة%3 :
 20.8مليــون يورو

وفيمــا يتعلــق بالصيغــة املســتوفاة للميزانيــة ،والتــي تعرض ميزانية
ً
ُ
الســنة الثانيــة مــن فتــرة الســنتني ،ت َّت َبـ ُـع عملية أقــل تعقيدا في
ُ
إعــداد تلــك الصيغــة وتعقــد مشــاورات مع الدول األعضاء،
مبا َّ
أن األمر ال يتطلب إجراء مناقشــات شــاملة بشــأن البرنامج
أو الرقــم املســتهدف للتعاون التقني.
ً
ومتاشــيا مــع اإلجــراءات ا ُمل َعتمــدة لتطبيق البرمجــة الثنائية
الســنوات ،فـ َّ
ـإن تقديــرات امليزانيــة اخلاصة بالســنة الثانية
مــن فتــرة الســنتني تــرد فــي وثيقــة موجــزة مقتضبة — عنوانها
"الصيغــة املســتوفاة مليزانيــة الوكالــة"ُ .وت َّ
قدم الصيغة املســتوفاة
للميزانيــة خــال الســنة األولــى مــن فتــرة الســنتني ،مبا في ذلك
ُ َ
أي تغييــرات تدخــل علــى البرامج وتســويات األســعار املنطبقة
ِّ
على الســنة الثانية من فترة الســنتني ،وهي تســلط الضوء على
أي تغييــرات كبيــرة فــي التقديــرات األوليــة للميزانيــةُ ،وت ِّ
حد ُد
مشــاريع القــرارات املتعلقــة باالعتمــادات وغيرهــا من القرارات.

مصــادر متويل الوكالة
يتألــف مجمــوع مــوارد الوكالــة من امليزانيــة العادية ،وصندوق
التعــاون التقنــي ،واملــوارد اخلارجــة عن امليزانية.

املــوارد التشــغيلية غير َّ
املمولة:
 128.7 %19مليــون يورو

 -1امليزانيــة العادية
اعتمــادات امليزانيــة العاديــة ،ممولــة بالكامــل من الدول األعضاء،
ُ
وتعــرض علــى جزأيــن :جــزء للميزانيــة العادية التشــغيلية واآلخر
للميزانيــة العاديــة الرأســمالية .وتغطــي امليزانيــة العادية
ُ
التشــغيلية األنشــطة التشــغيلية التي ينبغي أن تنجز خالل
فتــرة الســنتني ذات الصلــة .فــي حــن تغطــي امليزانية العادية
الرأســمالية البنية األساســية واملشــتريات الرئيســية التي تتم مرة
واحــدة مــن املعــدات الضخمة ،أو مشــاريع التجديد والتشــييد
ً
ّ
التــي قــد تتطلــب متويــا على مدى عدة ســنوات.
ُ
وســوف تسـ َّـجل النفقــات مقابــل تلك االعتمــادات من امليزانية
العاديــة التشــغيلية وامليزانيــة العاديــة الرأســمالية بصورة
ُ
منفصلــة ،بحيــث ال تسـ َـتخدم األمــوال املخصصــة للميزانية
العادية التشــغيلية ألغراض االســتثمارات الرأســمالية الرئيســية
والعكــس صحيح.
ومبجــرد موافقــة املؤمتــر العــام علــى امليزانيةُ ،ي َّ
قيــم جزء امليزانية
العاديــة املسـ ُّ
ـتحق مــن جانــب كل دولــة عضــو (املبلغ الذي يجب
أن تســاهم بــه /تدفعــه)ُ .وتجــرى هــذه التقييمــات ُبع َ
ملتني هما
الــدوالر األمريكي واليورو.
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الشكل 2

صياغة بيانات النتائج
النواجتُّ :
حتسن أمان التشغيل في الدولة
العضو ً
بناء على أداء التقييم الذاتي للمحطة،
وتنفيذ توصيات واقتراحات بعثات فرقة
استعراض أمان التشغيل وتشجيعاتها.

االستعراض وتقدمي التقارير
اإلجناز الفعلي %98
ً
التعليق على اإلجنازات :جرى حتديد  175توصية واقتراحا
و 53ممارسة جيدة؛ وهناك نسبة تزيد على  %98من
املسائل َّإما ُس ِّويت أو ُأحرز في تسويتها ُّ
مرض في
تقد ٌم
ِ
ٍ
وقت إجراء املتابعة.

نتائج الرصد
الوضع في منتصف املدة :أخضر  -على املسار
الصحيح
َّ
حتققَ
تقرير تقييم أداء البرنامج :الهدف

والهدف من ذلك هو التقليل إلى أدنى حد من خطر مكاسب
أو خسائر أسعار الصرف بالنسبة إلى الوكالة .فأغلب احتياجات
الوكالة َّ
مقومة باليورو والدوالر األمريكي؛ وتبلغ نسب هذه
ً
االحتياجات حاليا قرابة  %88لليورو و %12للدوالر األمريكي.
وتســتند مســاهمات الدول األعضاء ،التي تتســم بطابع إلزامي،
إلى اجلدول النســبي ألنصبة االشــتراكات الذي ّ
يحدده املؤمتر
العام .ويســتند النظام الذي يحدد اجلدول النســبي أو املســاهمة
التــي تقدمهــا كل دولــة عضــو للميزانيــة العاديــة إلى اجلدول
النســبي لألمم املتحدة .ويختلف املبلغ املســتحق من ســنة إلى
ً
أخــرى ،نظرا للتغييــرات فــي اجلــدول النســبي والتغييرات في
عضويــة الوكالــة إضافــة إلــى التغييــرات في حجــم امليزانية .وفي
عــام  ،2023بلغت امليزانيــة العاديــة للوكالــة قرابــة  396.8مليون
يــورو (انظر الصفحة .)6

ِّ
املحددة
املؤشرات
مؤشر األداء :النسبة املئوية لتوصيات
الوكالة واقتراحاتها بشأن إدخال
حتسينات على أمان التشغيل التي
ُ
أخذت في احلسبان في الدول
األعضاء بصورة مالئمة.

حتديد األهداف
خط األساس%80 :
الهدف %95 :من املسائل َّإما ُس ِّويت أو يجري إحراز
ُّ
رض في تسويتها
تقدم ُم
ٍ ُّ
وسائل التحقق :تقارير بعثات املتابعة

 -2صنــدوق التعــاون التقني
ُت َّ
مول أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة من صندوق
التعاون التقني وتكاليف املشاركة الوطنية واملساهمات اخلارجة
ً
َّ
ويتكون صندوق
عن امليزانية دعما لبرنامج التعاون التقني.
التعاون التقني من تبرعات تقدمها الدول األعضاء ،يوصي مجلس
املحافظني كل سنة برقم مستهدف يخص ّـها ،ومن تكاليف املشاركة
الوطنية اإللزامية التي تدفعها الدول األعضاء املتلق ّـية .ورغم أن
ٌ
املساهمات ا ُمل ّ
مساهمات ذات طابع
قدمة لصندوق التعاون التقني
َ
طوعي ،يق َّي ُم الرقم املستهدف لصندوق التعاون التقني بالنسبة
إلى جميع الدول األعضاء ً
بناء على اجلدول النسبي ا ُملستخدم في
امليزانية العاديةُ ،وت ّ
شجع الدول األعضاء بقوة على دفع حصصها
ّ
املقررة بشكل كامل .وفي عام  ،2023بلغ الرقم املستهدف
َّ
اإلجمالي لصندوق التعاون التقني قرابة  92.6مليون يورو ويتوق ُع
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أن يبلغ مجموع موارد برنامج التعاون التقني (مبا في ذلك صندوق
التعاون التقني وتكاليف املشاركة الوطنية واملساهمات اخلارجة
عن امليزانية الداعمة لبرنامج التعاون التقني)  118مليون يورو.

 -3املساهمات اخلارجة عن امليزانية

والصيغة املستوفاة مليزانية الوكالة (الصادرة للسنة الثانية من
فترة السنتني) .وميكن االطالع على معلومات بخصوص الشؤون
املالية للوكالة في البيانات املالية للوكالة.

التنفيذ وتقدمي التقارير

تقدم املساهمات اخلارجة عن امليزانية الدول األعضاء
وغيرها من اجلهات املانحة ،مبا في ذلك مع اجلهات املانحة
غير التقليديةُ .وت َّ
قدم هذه املساهمات في شكل مبالغ نقدية
أو مساهمات عينية.

َّ
املستمدة من
خالل مرحلة التنفيذ ،يستخدم املديرون املعلومات
ُّ
ِّ
ًّ
رصد األداء ألغراض التعلم اإلداري واتخاذ القرارات داخليا،
َّ
ولتقدمي التقارير اخلارجية للدول األعضاء عن النتائج املحققة.
ّ
ويتضح ذلك في املثال الوارد في الشكل  2في الصفحة .7

وال تزال الوكالة تعتمد على األموال اخلارجة عن امليزانية لالضطالع
ُ َّ
توقع أن ُت َّ
مول من امليزانية العادية وكذلك
ببعض أنشطتها التي ال ي
لدعم أنشطة التعاون التقني .وبالنسبة إلى عام  ،2023تبلغ األنشطة
غير َّ
ّ
املمولة ًّ
سيتعين متويلها من
حاليا من امليزانية العادية والتي
موارد خارجة عن امليزانية  128.7مليون يورو للجزء التشغيلي
و 20.8مليون يورو للجزء الرأسمالي من امليزانية العادية.
ّ
وميكن االطالع على املعلومات بشأن مستويات التمويل في
اجلزأين التشغيلي والرأسمالي من امليزانية العادية ،وصندوق
التعاون التقني ،واملوارد اخلارجة عن امليزانية في وثيقة
برنامج الوكالة وميزانيتها (الصادرة لفترة السنتني بأكملها)

وبناء على ذلكُ ،ت َّ
ً
قدم إلى الدول األعضاء تقارير عن أداء
البرنامج وامليزانية من خالل التقرير املرحلي ملنتصف املدة
وتقرير أداء البرنامج ،اللذان يصدران في منتصف فترة
السنتني ونهايتها على التوالي .وإضافة إلى الكشف عن النتائج
ُ ّ
حققة من خالل برنامج عمل الوكالةِّ ،
يقدم هذان التقريران
امل
ُ
جري مراجع
تفاصيل عن تنفيذ امليزانية .وباإلضافة إلى ذلك ،ي ِ
احلسابات اخلارجي كل سنة مراجعة للبيانات املالية للوكالة.
ُ
وتعرض البيانات املالية التي متت مراجعتها على الدول األعضاء
ُ
جري جلنة البرنامج وامليزانية
في نيسان/أبريل من كل سنة وت ِ
ً
استعراضا بشأنها.

املراجع

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي
أو تابعونا على
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برنامــج الوكالــة وميزانيتهــا للفتــرة ( 2023-2022الوثيقــة )GC(65)/2
الصيغــة املســتوفاة مليزانيــة الوكالــة لعــام ( 2023الوثيقــة )GC(66)/6
البيانــات املاليــة للوكالــة لعــام ( 2020الوثيقــة )GC(65)/4
اإلصالحــات اإلداريــة (الوثائــق  ،GOV/INF/1998/18و ،GC(42)/INF/7و)GOV/INF/2000/20-GC(44)/INF/12
نهــج الوكالــة اجلديــد لوضــع البرامــج (الوثيقة )GOV/2000/13
التبليــغ بشــأن نتائــج البرنامــج فــي إطــار النهــج القائــم علــى النتائــج (الوثيقة )GOV/INF/2002/5
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