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 تقریر من مجلس المحافظین

، یُحیل مجلس المحافظین إلى أعضاء الوكالة بموجب ھذه  ]۱[(ب) من الالئحة المالیة  ۳-۱۱وفقاً للقاعدة   -۱
 . ۲۰۲۰الوثیقة تقریر مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة للوكالة لعام 

البیانات المالیة، وكذلك  وقد فحص المجلس تقریر مراجع الحسابات الخارجي وتقریر المدیر العام عن   -۲
األجزاء من األول إلى الخامس من البیانات المالیة نفسھا، فضالً عن المالحظات والمرفقات الملحقة بھ ( 

م مشروع القرار التالي إلى المؤتمر العام للنظر فیھ. GOV/2021/5الوثیقة   ) ویقّدِ

علماً   -۳ المجلس  ا   بتقریر ویُحیط  بشأن  الخارجي  الحسابات  لمراجع  مراجع  رین  المقرَّ والتوقیت  لنطاق 
الجزء  (  ۲۰۲۱الحسابات الخارجي والمعلومات األخرى المتعلقة بمراجعة البیانات المالیة للوكالة لعام  

 ). GOV/2021/5السادس من الوثیقة 

 
 
             
 
 

 إنَّ المؤتمر العام، 
 
 (ب) من الالئحة المالیة، ۳-۱۱القاعدة   إذ یضع في االعتبار 
 

 ً وبتقریر مجلس المحافظین   ۲۰۲۰بتقریر مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة للوكالة لعام  یحیط علما
 بشأنھ [*]. 
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 والستون الخامسةالدورة العادیة 
 

 ۲۰۲۰البیانات المالیة للوكالة لعام  
 

 المحتویات 
 صفحة     

 
 ‘۳’ قائمة المحتویات  

 تقریر المدیر العام عن البیانات المالیة للوكالة للسنة المنتھیة  
 ۱ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱في   

 بیان مسؤولیات المدیر العام وتأكید توافق البیانات المالیة مع الالئحة   
 ۱۹ ۲۰۲۰األول/دیسمبر كانون  ۳۱المالیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في   

 ۲۱ الحسابات  رأي المراجع - الجزء األول 

۲۷ البیانات المالیة   - الجزء الثاني
 ۳۰ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱بیان الوضع المالي في   -أوالً  

  ً  ۳۱    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱بیان األداء المالي للسنة المنتھیة في   -ثانیا

  ً  ۳۲     ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱بیان التغیرات في الملكیة للسنة المنتھیة في   -ثالثا

  ً  ۳۳     ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  فقات النقدیةبیان التد -رابعا

  ً بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة (الجزء التشغیلي من صندوق المیزانیة  -أ-خامسا
 ۳٤    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱العادیة) للسنة المنتھیة في 

  ً  بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة (الجزء الرأسمالي   -ب-خامسا
 ۳٥    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱ة) للسنة المنتھیة في من المیزانیة العادی  

  ً  بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب البرامج الرئیسیة للسنة المنتھیة    -سادسا
 ۳٦    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱في   

  ً  الوضع المالي   -بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب الصنادیق   -أ-سابعا
 ۳۸    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱في   

  ً  األداء المالي للسنة   -بیان اإلبالغ عن القطاعات بحسب الصنادیق  -ب-سابعا
 ٤۰     ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱المنتھیة في   
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 ٤۱ ى البیانات المالیة   مالحظات عل - الجزء الثالث 

 ۱۲۳ المرفقات بالبیانات المالیة   - الجزء الرابع

 ۱۲٥ قائمة المختصرات   - ۱-ألف  

 المنتھیة    الفترة اإلیرادات من المساھمات عن  - ۲-ألف  
 ۱۲۷   ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱في    

 المنھیة عن الفترة  الدفع حالة المساھمات المستحقة - ۳-ألف  
 ۱۳۱  ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱   

 عن الفترة المنھیةحالة اإلیرادات المؤجلة  - ٤-ألف  
 ۱۳۸   ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱   

 ۱٤۲    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱حالة الفائض النقدي في  - ٥-ألف  

 ۱٤۳    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱بیان االستثمارات في   - ٦-ألف  

 تقریر مراجع الحسابات الخارجي عن مراجعة البیانات المالیة  - الجزء الخامس 
 للوكالة الدولیة للطاقة الذریة للسنة المنتھیة      
 ۱٤٥   ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱في     
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 تقریر المدیر العام عن البیانات المالیة للوكالة 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

مة  مقّدِ

م البیانات المالیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة (والتي یُشــار إلیھا فیما بعد باســم ’الوكالة   -۱ یشــرفني أن أقّدِ
من  ۳-۱۱. ووفـقاً للبـند  ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر    ۳۱اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة‘ أو الوـكاـلة) للســــــنة المنتھـیة في 

ُم البیانات المال تقریر مراجع الحسـابات الخارجي الذي یتضـمن رأیاً غیر    مرفقاً معھایة  الالئحة المالیة للوكالة، تُقدَّ
 متحفظ حول البیانات المالیة.

ــت   -۲ س ــِّ ــتقلة ال تھدف إلى الربح، أُس والوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) ھي منظمة حكومیة دولیة مس
ل جزءاً من نظام األ وفقاً لنظامھا األسـاسـي. ۱۹٥۷في عام  مم المتحدة الموّحد وتخضـع عالقتھا باألمم  وھي تشـّكِ

م للعالـقات بین األمم المتـحدة والوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة" اـلذي دـخل حیّز النـفاذ   المتـحدة ألحـكام "االتـفاق المنّظِ
 .۱۹٥۷تشرین الثاني/نوفمبر   ۱٤في 

ي، في العمل على تعجیل وت -۳ اـس اھمة الطاقة الذریة  ویتمثل ھدف الوكالة، كما حدَّده نظامھا األـس یع مـس وـس
في السـالم والصـحة واالزدھار في جمیع أنحاء العالم، والسـھر وسـع طاقتھا على ضـمان عدم اسـتخدام المسـاعدة  

مھا، أو التي تُقدَّم بناًء على طلبھا أو تحت إشـرافھا أو رقابتھا، على نحو یخدم أي غرض عسـكري. ومن  التي تقّدِ
تة  أجل بلوغ ھذا الھدف المنصـوص ع یة الـس ي، تُدیر الوكالة عملھا في إطار البرامج الرئیـس اـس لیھ في النظام األـس

 التالیة:

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة؛ •

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة؛ •

 األمان واألمن النوویان؛ •

 التحقُّق النووي؛ •

 واإلدارة؛الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم   •

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة. •

وتدعم ھذا   وتضـطلع الوكالة بوالیتھا ضـمن إطار قائم على النتائج یضـمن الفعالیة والمسـاءلة والشـفافیة. -٤
وتُعدُّ الوكالة بیانات مالیة شــاملة بموجب المعاییر المحاســبیة   اإلطار تقاریر مالیة ومعلومات إداریة عالیة الجودة.

لدولیة للقطاع العام (معاییر إیبســــاس)، وتمثِّل ھذه البیانات عامالً أســــاســــی�ا في تمكین الوكالة من تأدیة والیتھا  ا
  بكفاءة.
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 تحلیل البیانات المالیة

وال تزال المیزانیة تعدُّ على   أُِعدَّت البیانات المالیة للوكالة على أســاس االســتحقاق وفقاً لمعاییر إیبســاس. -٥
العملة الوظیفیة للوكالة   أســاس نقدي معدَّل، وكذلك ما یرد في البیانات المالیة من المعلومات الخاصــة بالمیزانیة.

  ھي الیورو.

تحدیاً عالمیاً وأثَّر على االقتصـاد العالمي بطریقة   ۲۰۲۰أوائل عام   في ۱۹-لقد أصـبح تفشـي وباء كوفید -٦
وســـارعت الوكالة إلى   بید أن الوكالة واصـــلت التركیز على التنفیذ الفعال ألنشـــطتھا البرنامجیة.  غیر مســـبوقة.

ــبوقة. ــریعة لدعم الدو التكیف مع تلك الظروف غیر المســ ــتجابة ســ ــطة التحقق، وكانت االســ ل  ولم تتوقف أنشــ
وفي ھذا اإلطار، ترد فیما یلي بعض المعالم البارزة للسـنة   األعضـاء في التصـدي لھذه الجائحة خالل ھذه الفترة.

 في سیاقھا العام: ۲۰۲۰المالیة  

ــتخدام بلغ  ‘۱’ ــندوق المیزانیة العادیة معدَّل اســ ــھد صــ وتتوافق الزیادة التي   .۲۰۲۰خالل عام    ٪۹۷٫۱شــ
ــتراك ــھدتھا اإلیرادات من االش رة بمقدار  ش ــھدتھا المیزانیة  ٪۲٫٤ملیون یورو (  ۸٫۹ات المقرَّ ) مع الزیادة التي ش

  المعتمدة.

ملیون یورو في إیرادات صــندوق   ٤۱٫٦وترجع الزیادة في إیرادات التبرعات أســاســا إلى زیادة قدرھا   ‘۲’
دَّ منھا جزئیا انخفاٌض قدره  البرامج الخارجة عن المیزانیة وصــندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة، وقد ح

ــاھمات الخارجة عن المیزانیة لمصــرف الیورانیوم    ۲٫٤ ملیون یورو في إیرادات صــندوق التعاون التقني والمس
ا من ـخارج المیزانـیة بلغ مجموـعھ  ــاء والقـطاع الـخاص تمویالً ســـــخیـ� المنخفض اإلثراء.  ـقدَّـمت اـلدول األعضـــ

 .  ۱۹-المتعلقة بجائحة كوفیدملیون یورو لدعم أنشطة الوكالة  ۲٦٫۳

وكانت التأثیرات الســـلبیة في األســـواق المالیة الســـبب الرئیســـي للتراجع في عائدات االســـتثمار البالغة   ‘۳’
ــافـیة بلـغت   ۳٬۲ ــائر صـــ اـبل الیورو، األمر اـلذي أدى إلى خســـ ملیون یورو، وـكذـلك النخـفاض قیـمة اـلدوالر مـق

إســـــتراتیجـیة إدارة المـخاطر التي تتبـناـھا    إنا المبلغ لم تتحقق، إذ  ملیون یورو من ـھذ  ۱۸٬٦ملیون یورو ( ۱۹٬٦
 الوكالة تھدف إلى االحتفاظ بأموالھا بعمالت المدفوعات المتوقعة).

وقد أدت القیود الدولیة المفروضــــة على الســــفر إلى تعلیق أو تأجیل جمیع الرحالت غیر الضــــروریة   ‘٤’
ملیون یورو، كما انخفـضت    ۲۹٫۷التدابیر، انخفض إجمالي نفقات الـسفر بمقدار  ونتیجة لھذه   واالجتماعات كفاحاً.

ومع ذلك، تجدر اإلشـــارة إلى أن الســـفر في إطار الضـــمانات للقیام   ملیون یورو. ۳۳٫٥نفقات التدریب بمقدار  
ملیون   ۱٫۹لغ مب وكانملیون یورو،   ۲٫۹، وأن النفقات ذات الصلة بذلك ازدادت بمبلغ قد استمربعملیات التفتیش  

ا  یورو ب على نقص توفر الرحالت    منـھ أجرة للتغـل ب عقود رحالت الطیران المســــــت ة إلى ترتـی اـج یعود إلى الـح
ــطة وإعادة جدولة   التجاریة االعتیادیة. وعملت الوكالة عن كثب مع النظراء من أجل إعادة ترتیب أولویات األنشـ

ا. ات المخطط لـھ الـی ا أمكن ذـلك، تنظ الفـع اء الـقدرات عبر  واســـــتمر، حیثـم الـتدرـیب وبـن ة ـب ات المتصــــــل الـی یم الفـع
  اإلنترنت، وتسنى أیضا بفضل ذلك الوصول إلى جمھور أوسع.

،  ۱۹-وعلى الرغم من التـحدـیات المترتـبة عن انقـطاع اإلـمدادات اللوجســـــتـیة الـعالمـیة جراء ـجائـحة كوفـید ‘٥’
ملیون یورو، ویعود الســبب الرئیســي لھذه    ۱٦٫۱شــھدت عملیات النقل إلى النظراء اإلنمائیین زیادة كبیرة بلغت 

 في أكبر عملیة تعاون تقني في تاریخ الوكالة.  ۱۹-الزیادة إلى إرسال المعدات واللوازم المرتبطة بكوفید

ملیون یورو، وھو ـما یعكس اآلـثار المشـــــترـكة    ٤٥٫٥وزاد إجـمالي الـفائض الصـــــافي لـھذا الـعام بمبلغ   ‘٦’
اـلذي  ملیون یورو  ۲۳٫۷ملیون یورو، وانخـفاض إجـمالي النفـقات بمبلغ    ٤۸٫۱ات بمبلغ  للزـیادة في إجـمالي اإلیراد

 ملیون یورو. ۲٦٫۳  ةصافي الخسائر البالغ تقلص بسبب الزیادة في
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وقد شـــھدت   ملیون یورو.  ٦٤٫۸وزادت قیمة األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالســـتثمارات بمقدار   ‘۷’
  ة باستثناء مصرف الوكالة للیورانیوم الضعیف اإلثراء.جمیع الصنادیق ھذه الزیاد

ــلة بمبلغ   ‘۸’ ــتراكات المقررة غیر المحص ــص االش ملیون یورو، ویعود إلى زیادة إجمالي   ۸٫٦وزاد مخص
معدل تحصــیل االشــتراكات المقررة بلغ   ۲۰۲۰في عام   ومع ذلك، تجدر اإلشــارة إلى أن االشــتراكات المتأخرة.

  مالیین یورو.  ۸٫۰وأن التبرعات المستحقة التحصیل انخفضت بمقدار   ۹۳٪

منـھا   ٪٥۰ملیون یورو، ویتعلق    ۲٥٬۷وارتفـعت مخزوـنات المشـــــاریع الـجاري نقلـھا إلى النظراء بنحو   ‘۹’
راء معدات ولوازم كوفید لیمھا إلى الدو  ۱۹-بـش تراة في انتظار تـس مول  ل األعضـاء المتلقیة  المـش نة المـش بنھایة الـس

 .بالتقریر

كما أثر الوباء على مجال الممتلكات والمنشـآت والمعدات، إذ انخفض إجمالي االسـتثمارات في األصـول   ‘۱۰’
ة بمقدار   تریات المعدات بنحو    ۱۸٬۳الملموـس ملیون   ۱٬٤ملیون یورو، ویعكس ذلك ما حدث من انخفاض في مـش

ــاء بمقدار    یورو واألصــول قید ملیون یورو في  ۰٬۷ملیون یورو، وقد حّدت منھ جزئیا زیادة قدرھا    ۱۷٬٦اإلنش
وتتصــــل ھذه الزیادة في المقام األول بتحســــین مباني مركز فیینا الدولي في عام   المباني واألصــــول األخرى.

ــال عن طرق ال۲۰۲۰ ــول إلى ھذه  ، بما في ذلك تجدید جمیع مداخل مجمع المباني في جمیع األبراج، فضــ وصــ
ارات. اني من مواقف الســــــی اح مبنى   المـب افتـت ة ـب ات النووـی اـمل التطبیـق و أُنجز َمْعلم مھم في مشـــــروع تـجدـید مـع

ــة على   .۲۰۲۰مختبرات یوكیا أمانو الجدید في حزیران/یونیھ   ــبب قیود النقل والقیود المفروضــ ومع ذلك، وبســ
، أرجئ إلى  ۱۹-اإلغالق على نطاق العالم بســبب كوفید  توافر ســلســلة التورید الخاصــة بالبناء من جراء عملیات

ار    ۲۰۲۱ـعام   ا في ذـلك إجراء االختـب ة، بـم ات النووـی ذ مشـــــروعي تـجدـید مختبرات التطبیـق الـجدول الزمني لتنفـی
ــآت والمعدات بمقدار   واإلدخال في الخدمة. ــافیة للممتلكات والمنشـ ــت القیمة الدفتریة الصـ ــكل عام، انخفضـ وبشـ

ــة بمقدار   ).٪۲٫۹( ملیون یورو ۸٫۷ ــول غیر الملموســ ــافي قیمة األصــ ملیون یورو  ۱٬٥وأخیراً، انخفض صــ
 )، إذ إن نفقات االستھالك تتجاوز قیمة اإلضافات خالل العام.٪۲٬٤(

وأثرت التغییرات السـلبیة في األسـواق المالیة أیضـا على معدالت الخصـم الطویلة األجل، مما أسـھم في  ‘۱۱’
إحداث تغییرات في االفتراضـــات المالیة االكتواریة، وكانت الســـبب الرئیســـي للزیادة اإلجمالیة في االلتزامات  

مین الـصحي بعد انتھاء الخدمة، الذي زاد بنـسبة  المتعلقة باـستحقاقات الموظفین الطویلة األجل، ال ـسیما بالنـسبة للتأ
ــنویة بمبلغ   .۲۰۲۰) خالل عام  ٪۱۳٫۰ملیون یورو (  ۳۹٫۹ وزادت االلتزامات المتعلقة بإجازات الموظفین الســ
في المائة)، ویرجع ذلك في معظمھ إلى القیود العالمیة المفروضـــة على الســـفر الدولي    ۳٥٫۷ملیون یورو (  ۹٫٥

لدى العدید من الموظفین  من اإلجازات المتجمعة   األرصـدة السـنویةتراكم    مما أدى إلىائحة،  كوسـیلة الحتواء الج
  معھود. ھو مما  أكثرفي نھایة العام  

) بســبب الزیادة في ٪۰٫۹ملیون یورو (  ٤٫۸وشــھد الوضــع اإلجمالي لصــافي األصــول زیادة قدرھا  ‘۱۲’
ومع ذلك،   اوز الزیادة التي شـــھدھا إجمالي االلتزامات.ملیون یورو، وھو ما یتج  ٦۹٫۳إجمالي األصـــول البالغة  

ســاء  تجدر اإلشــارة إلى أن الموقف الســلبي الذي ســجلھ صــندوق المیزانیة العادیة من حیث صــافي األصــول قد 
ــكل كبیر: ــلبي البالغ    بش ــلبي قدره   ۲۰۱۹ملیون یورو في نھایة عام  ۸۷٫٦من جراء الرصــید الس إلى رصــید س

ــحي   ۲۰۲۰یورو في نھایة عام  ملیون   ۱٤٥٫٥ ــي إلى الزیادة في التزامات التأمین الص ــكل رئیس ویرجع ذلك بش
 في فترة ما بعد الخدمة.
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 األداء المالي

 .۲۰۲۰أدناه ملخص لألداء المالي حسب الصنادیق في عام  ۱الجدول یرد في  -۷

 ۲۰۲۰انون األول/دیسمبر ك ۳۱ملخص األداء المالي حسب الصنادیق عن السنة المنتھیة في  :۱الجدول 

 
 (المبالغ معبَّر عنھا بمالیین الیوروھات) 

     موارد أخرى   خارجة عن المیزانیة   التعاون التقني  المیزانیة العادیة 

 

صندوق 
المیزانیة 
العادیة  

وصندوق 
رأس المال  

 العامل 

 صندوق 
 االستثمارات 
 الرأسمالیة 
   الرئیسیة 

 صندوق
 التعاون
 التقني

صندوق 
التعاون 
التقني  

الخارج عن  
   المیزانیة

صندوق 
البرامج  

الخارجة عن 
 المیزانیة

مصرف 
الیورانیوم 
الضعیف  

   اإلثراء 

الصنادیق 
االستئمانیة 
والصنادیق  

   الخاصة
اإللغاء فیما بین 

 الصنادیق
المجموع 

 للوكالة 
مجموع اإلیرادات  

۲٨٦٫       ٦٫١       ٣٨٦٫١      أ/ من جمیع المصادر       ٨٫٨    (٥٫٧)         -             ١٫٦  ١١٧٫٩      ٣٦٫٦۲٦   

)       (٤١٩٫١)      مجموع النفقات  ٫٦۲ )   
    

(٤٨٫٦)      ( ٫٦۲۰ )       ( ٫٦۰٦ )       ( ۰١٫ )        -         (٥٤٦٫٩)    ٥٫٧  
صافي  

)       ب/ المكاسب/(الخسائر)   ۰١٫ )    ٫٤۰   
     

( ۲٤٫ )       ( ٫٩۲ )        (٧٫٤)       (٤٫٥)         -            -       (١٩٫٦)  
صافي  

الفائض/(العجز) فیما 
)      یخص السنة ۰٣٤٫ )      ٣٫٨    

     
٫٣       -          -       (٣٫٩)       ٤٩٫٩        ١٣٫١      ٣٣٫٤۲٦   

 
 یشمل مجموع اإلیرادات االشتراكات المقررة والتبرعات والمساھمات األخرى؛ وإیرادات المعامالت التبادلیة، وإیرادات الفوائد /أ

 أو التخلص منھا. یشمل مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبیة غیر محقّقة والمكاسب/(الخسائر) على بیع الممتلكات والمنشآت والمعدات ب/

 تحلیل اإلیرادات

الوكــالــة بمــا مقــداره  ۲الجــدول  وكمــا ھو مبیّن في   -۸ ملیون یورو من   ٤۸٫۱، تراجع مجموع إیرادات 
ــاً إلى  ۲۰۲۰ملیون یورو في عام    ٦۲۸٫۸إلى    ۲۰۱۹ملیون یورو في عام    ٥۸۰٫۷ ــاســ ، ویرجع ھذا األمر أســ

ملیون یورو، على   ٤٫٤ملیون یورو و  ۳۸٫٤انخفاض اإلیرادات من التبرعات والمســاھمات األخرى بما مقداره  
مالیین یورو   ۳٫۲وقد تالشـــــت ھذه الزیادة جزئی�ا من جراء االنخفاض في إیرادات االســـــتثمار بمقدار   التوالي.

 ملیون یورو. ۰٫٤إیرادات المعاَمالت التبادلیة بمقدار  وانخفاض  

  تحلیل مقارن لإلیرادات :۲الجدول 

  
 اإلیرادات 

 (المبالغ معبَّر عنھا بمالیین الیوروھات) 
) ٪التغیر ( التغیُّر  ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  

         

رة  ٫٤۲ ٨٫٩  ٣٦٨٫٥      ٣٧٧٫٤ االشتراكات المقرَّ  
٫٧۰٤۲ التبرعات       ٫٣۲۰۲   ٣٨٫٤ ۰١٩٫  

 ٣١٤٫٣ ٤٫٤  ١٫٤        ٥٫٨ مساھمات أخرى 
٫٣۲ اإلیرادات من المعاَمالت التبادلیة          ٫٧۲   ( ٫٤۰ ) (١٤٫٨) 

٫٦۲ إیرادات االستثمار         ٥٫٨  ( ۲٣٫ ) ( ۲٥٥٫ ) 
      

٨٫٨۲٦ إجمالي اإلیرادات        ٫٧۰٥٨   ۱٤٨٫  ٨٫٣ 

أدناه، ظلَّت معظم إیرادات الوكالة تُسـتمد من  ۱الشـكل  وعلى غرار السـنوات السـابقة وكما ھو مبیَّن في  -۹
رة ( وتتألَّف التبرعات من  ملیون یورو).  ۲۳۰٫۳ملیون یورو) ومن التبرعات النقدیة (  ۳۷۷٫٤االشـتراكات المقرَّ

ــاھمات ال ــاھمات المقدَّمة إلى صــندوق التعاون التقني والمس نقدیة الخارجة عن المیزانیة المقدَّمة إلى البرامج  المس
ــمل التبرعات المبیّنة   .لیورانیوم الضــعیف اإلثراءالوكالة لمصــرف العادیة وإلى برامج التعاون التقني وإلى   وتش



GC(65)/4 
 ٥  الصفحة

 

ــاھمات ۲الجدول في  ــتخدام    ۱۰٫٤عینیة مقدارھا   أعاله أیضــاً مس ملیون یورو، تتعلق في المقام األول بإتاحة اس
ملیون یورو منھا قیمة المســاھمة العینیة المقدَّمة من حكومة النمســا فیما   ۸٫۱اني في النمســا وموناكو، تُمثّل المب

ویتعلُق االنخـفاض الذي شــــــھدتھ التبرعات العینـیة بانخـفاض قیـمة المـعدات   یتعلق باســـــتـخدام مركز فییـنا الدولي.
 .۲۰۱۹مقارنة بعام   ۲۰۲۰المتبرع بھا في عام 

في السنة    علىألزیادة التي شھدتھا المساھمات األخرى واقع أن تكالیف المشاركة الوطنیة تكون  وتعكس ا -۱۰
 من فترة السنتین. األولى

مالیین یورو جاء نتیجة النخفاض أـسعار الفائدة بالدوالر   ۳٫۲وـشھدت إیرادات االـستثمار انخفاـضاً قدره   -۱۱
 ي مقابل الیورو.األمریكي، فضالً عن انخفاض قیمة الدوالر األمریك

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱تكوین اإلیرادات في الفترة المنتھیة في  :۱الشكل 
 

وبلـغت الزـیادة اإلجـمالـیة في اإلیرادات من   الوارد أدـناه تطور التبرـعات النـقدـیة.  ۲الشــــــكل  ویوضـــــح   -۱۲
ة من   دـی ونتجـت    ۲۰۲۰ملیون یورو في عـام    ۲۳۰٫۳إلى    ۲۰۱۹ملیون یورو في عـام    ۱۹۱٫۰التبرعـات النـق

ملیون یورو في إیرادات مسـاھمات التعاون التقني الخارجة عن المیزانیة   ۲٤٫۹بالدرجة األولى عن زیادة قدرھا  
زـیادة جزئـیا انخـفاض إیرادات  ، وـقد ـحّد من تـلك ال۱۹-المـقدـمة في شــــــكل تبرـعات للمســـــاـعدات في إـطار كوفـید

ملیون یورو بـسبب انخفاض معدل التحقیق مقارنةً بالرقم المـستھدف لـصندوق    ۰٫٦ـصندوق التعاون التقني بمقدار  
  .۲۰۲۰التعاون التقني لعام  

Technical 
Cooperation Fund, 
€86.2 m (13.7%)

Technical 
Cooperation 
Extrabudgetary Fund,
€36.6 m (5.8%)

Extrabudgetary 
Programme Fund

including LEU, 
€119.4 m (19.0%)

Assessed Contributions, 
€377.4 m (60.0%)

Other revenue, 
€9.2 m (1.5%)

Total 
€628.8 m
 المجموع

 ملیون یورو ٦۲۸٫۸

ملیون یورو  ۹٫۲، إیرادات أخرى
)۱٫٥٪( 

صندوق التعاون التقني، 
ملیون یورو  ۸٦٫۲
)۱۳٫۷٪( 

صندوق التعاون التقني 
المیزانیة، الخارج عن 

ملیون یورو  ۳٦٫٦
)٥٫۸٪( 

صندوق البرامج الخارجة 
 ۱۱۹٫٤، عن المیزانیة

رة )٪۱۹٫۰ملیون یورو (  ،االشتراكات المقرَّ
 )٪٦۰٫۰ملیون یورو ( ۳۷۷٫٤ 
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 تطور المساھمات الطوعیة النقدیة :۲الشكل 

 تحلیل النفقات

ملیون    ۲۳٫۸یورو، وھو ـما یمـثل انخـفاضـــــاً ـقدره  ملیون    ٥٤٦٫۹، بلغ مجموع النفـقات  ۲۰۲۰في ـعام   -۱۳
ــابقة.٪٤٫۲یورو ( ــنة الســ ــھدت المیزانیة العادیة زیادة في النفقات ( ) مقارنة بالســ ملیون یورو)،   ۱۰٫۹كما شــ

ملیون یورو)، وصـندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة   ۱٫۰وصـندوق االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة (
صندوق البرامج   )، في حین شھدت الصنادیق األخرى انخفاضاً في النفقات على النحو التالي:ملیون یورو ۱۰٫٤(

الوكالة  ملیون یورو)، ومصــرف   ۲۹٬۹ملیون یورو)، وصــندوق التعاون التقني (  ۱۷٬۸الخارجة عن المیزانیة (
ــعیف اإلثراء (ل ــنادیق ال ۰٬۲لیورانیوم الضـ ــتئمانیة والصـ ــنادیق االسـ ــة (ملیون یورو)، والصـ ملیون   ۰٬۱خاصـ

  یورو).

 بحسب طابعھا: ۲۰۲۰أدناه توزیع نفقات عام   ۳الشكل  ویُبیُِّن  

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱تحلیل النفقات في الفترة المنتھیة في  :۳الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲٫۸ 

 مساھمات خارجة عن المیزانیة لفائدة مصرف الیورانیوم الضعیف اإلثراء 

۱٤۰٬۰ 

۱۲۰٬۰ 

۱۰۰٬۰ 

۸۰٫۰ 

٦۰٫۰ 

٤۰٫۰ 

۲۰٫۰ 

۰٫۰ 

۷۹٫۰ ۸٤٫٦ ۷۹٫۳ ۸۲٫۲ ۸۱٫٦ 

۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۱٫۱ 

۱۳۰٫٦ 

۸٫۹۸  ۰٫۱۰۰  
٥٫۹٤  

۲٫۱۱۱  

۷٫۲۰  ۷٫۲۳  ٦٫۱۷  ٥٫۱۱  

٤٫۳٦  

 صندوق التعاون التقني

 صندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة
 صندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة

ت
ھا

رو
یو

 ال
ین

الی
بم

 

Depreciation and amortization, 
€ 38.4 (7.0%)

Contractual and other services, 
€ 26.4 (4.8%)

Other operating expenses, € 
31.7 (5.8%)

Salaries and employee benefits, 
€ 325.9 (59.6%)

Consultants, experts, € 13.7 
(2.5%)

Travel, € 14.6 
(2.7%)

Transfers to development 
counterparts, € 62.9 (11.5%)

VIC common services, € 21.0 
(3.8%)

Training, € 12.3 (2.2%)

Total              
€546.9 m

 )٪۲٫۲ملیون یورو ( ۱۲٫۳، التدریب
ملیون  ۲۱٫۰، الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي

 )٪۳٫۹یورو (

ملیون  ٦۲٫۹، التحویالت إلى النظراء اإلنمائیین
 ) ٪۱۱٫٥یورو (

ملیون  ۱٤٫٦، السفر
 )٪۲٫۷یورو (

ملیون  ۱۳٫۷، االستشاریون، الخبراء
 )٪۲٫٥یورو (

ملیون  ۳۸٫٤االھتالك واالستھالك، 
 )٪۷٫۰یورو (
الخدمات التعاقدیة وغیرھا من 

ملیون یورو  ۲٦٫٤، الخدمات
)٤٫۸٪( 

ملیون  ۳۱٫۷، نفقات تشغیلیة أخرى
 )٪٥٫۸یورو (

، الرواتب واستحقاقات للموظفین
 )٪٥۹٫٦ملیون یورو ( ۳۲٥٫۹

 المجموع
 ملیون یورو ٥٤٦٫۹

۲۰۲۰                         ۲۰۱۹                        ۲۰۱۸                     ۲۰۱۷                     ۲۰۱٦ 
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أدناه أنھ في حین شــــھدت النفقات انخفاضــــا في العدید من الفئات المختلفة، وال ســــیما الســــفر   ۳الجدول    ویبین
التحویالت إلى النظراء  و  واســـــتحـقاـقات الموظفینالرواـتب    والـتدرـیب، ـفإن ـھذا االنخـفاض ـقابـلھ جزئـیا زـیادة في

  .اإلنمائیین

 تحلیل مقارن للنفقات  :۳الجدول              

 ) ٪التغیر ( التغیُّر  ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ النفقات 
٥٫٩۲٣ الرواتب واستحقاقات للموظفین      ٦٫٣۰٣   ٦٫٤ ١٩٫٦ 

۰١٦٫      ١٣٫٧ االستشاریون، الخبراء    ( ٫٣۲ ) (١٤٫٦) 

)  ٤٤٫٣      ١٤٫٦ السفر ٩٫٧۲ ) ( ۰٦٧٫ ) 

٫٩۲٦ التحویالت إلى النظراء اإلنمائیین        ٣٤٫٣ ١٦٫١  ٤٦٫٨ 

۰١٫۲ مركز فیینا الدولي الخدمات المشتركة في        ٫٥۲۰   ٫٥۰  ٫٦۲  

٫٣۲١ التدریب       (٧٣٫١) (٣٣٫٥)    ٤٥٫٨ 

٫٣۰  ٣٨٫١      ٣٨٫٤ االھتالك واالستھالك  ٫٧۰  

٦٫٤۲ الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات       ۰٨٫۲   (١٫٦) (٥٫٦) 

٤٫٨۲      ٣١٫٧ نفقات تشغیلیة أخرى    ٧٫٨ ٦٫٩۲  
      

٫٦۰٥٧     ٥٤٦٫٩ النفقات مجموع     ( ٧٣٫۲ ) ( ۲٤٫ ) 

 
ــتحقاقات   -۱٤ ــتحقاقات ما بعد الخدمة واسـ ــتحقاقات الموظفین التكالیف المتراكمة السـ ــمل الرواتب واسـ وتشـ

الموظفین الطویـلة األـجل األخرى، وھو ـما یبیِّن بطریـقة أفضـــــل التكلـفة الحقیقـیة لتوظیف الـعاملین على أســـــاس  
، ویرجع ذلك أســاســاً إلى التنقیحات التي  ٪٦٫٤، ارتفعت النفقات ذات الصــلة بنســبة  ۲۰۲۰وخالل عام  ســنوي.

أُدِخـلت على ـجدول رواـتب موظفي الفـئة الفنـیة، وـجدول تســـــوـیة مقر العـمل واألجر اـلداـخل في حســـــاب المـعاش 
  التقاعدي.

)، كما انخفضـــت تكالیف  ٪٦۷٫۰( ملیون یورو ۲۹٫۷نخفاضـــاً إجمالیاً مقداره  اوشـــھدت نفقات الســـفر   -۱٥
ــروریة)٪۷۳٫۱ملیون یورو ( ۳۳٫٥التدریب بما مقداره   ــفار غیر الضـ ــبب    ، ناتجة عن تعلیق أو تأجیل األسـ بسـ

ــفار العالمیة ــة على األســ   ۱٦٬۱یین، البالغة  ئونجمت الزیادة في التحویالت إلى النظراء اإلنما .القیود المفروضــ
إلى الدول األعضـــاء   ۱۹-عدات واإلمدادات الخاصـــة بالكشـــف عن كوفید)، عن تقدیم الم٪۳٤٬۳ملیون یورو (

  .۲۰۲۰المتلقیة في عام 

ــاریین المتعلقة بالخدمات التي یقدمھا الخبراء والمترجمون، بما في ذلك   -۱٦ ــتش وشــھدت نفقات الخبراء االس
التشـغیلیة األخرى بمبلغ  )، وفي حین زادت النفقات  ٪۱٤٫٦ملیون یورو ( ۲٫۳الرسـوم واألتعاب، انخفاضـاً قدره  

ــببھا بشــكل رئیســي)  ٪۲۷٫۸ملیون یورو (  ٦٫۹ ــبة    س ــدادھا بالنس الزیادة في مخصــص الدیون المشــكوك في س
 لالشتراكات المقررة في المیزانیة العادیة من جراء عدم دفع االشتراكات المقررة في السنوات القلیلة الماضیة.

 صافي الفائض/(العجز) للسنة

ــھد عام   -۱۷ ــاٍف إجمالي قدره   ۲۰۲۰شـ ملیون یورو نجم عن زیادة اإلیرادات على   ٦۲٫۳تحقیق فائض صـ
ملیون یورو، وھو یتعلق في المـقام األول   ۱۹٫٦ملیون یورو الخســـــائر الصـــــافـیة الـبالـغة    ۸۱٫۹النفـقات الـبالـغة  

ــرف العمالت األجنبیة غیر المحقّقة. ــائر صـ ــجل في عام  بخسـ ــافي الفائض المسـ ى بمقدار  أعل ۲۰۲۰وكان صـ
، ویرجع ذلك في المقام األول إلى الزیادة التي  ۲۰۱۹ملیون یورو من صــــافي الفائض المســــجل في عام   ٤٥٫٥

ھده إجمالي النفقات. ھدھا إجمالي اإلیرادات إلى جانب االنخفاض الذي ـش ھد عام    ـش ارة  ۲۰۲۰وـش صـافي   في  خـس
  بینـما   ،ـلدوالر األمریكي إزاء الیورو، بســــــبب انخـفاض قیـمة ا۲۰۱۷صـــــرف النـقد األجنبي، كـما ـحدث في ـعام  

ّجلت مكاســب صــافیة ناتجة عن صــرف العمالت األجنبیة في األعوام   بســبب ارتفاع   ۲۰۱۹و ۲۰۱۸و ۲۰۱٦ســُ
 قیمة الدوالر األمریكي مقابل الیورو.
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 تطور صافي المكاسب/(الخسائر)  :٤الشكل 

 أداء المیزانیة

معدَّل، وھي معروضـة في البیانات المالیة ضـمن  ال تزال المیزانیة العادیة للوكالة تُعدُّ على أسـاس نقدي   -۱۸
ــیر المقارنة بین بیانات   البیان الخامس المعنون "بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة". ومن أجل تیسـ
فیٌق بین  ب على البیانات المالیة تو-۳۹المیزانیة والبیانات المالیة المعدَّة وفق معاییر إیبـساس، أُدِرج في المالحظة  

 المیزانیة وبیان التدفقات النقدیة.

ملیون یورو  ۳۸۰٫۱بمقدار   ۲۰۲۰وقد أُقرَّ الجزء التشغیلي األصلي من اعتمادات المیزانیة العادیة لعام  -۱۹
وأُعید حســاب المیزانیة   ) بســعر صــرف قدره یورو واحد للدوالر الواحد.۲۰۱۹ملیون یورو في عام    ۳۷۱٫۸(

ملیون یورو، بمتوسـط سـعر   ۳۷٤٫۰لیصـبح   ۲۰۲۰غیلي من اعتمادات المیزانیة العادیة لعام النھائیة للجزء التشـ
المعمول بـھ في األمم المتحـدة وھو   دوالر الواحـد.  ۰٫۸۷۸الصـــــرف  ولم تحـدث تغییرات بین الجزء   یورو لـل

وكما ھو مبیَّن في المالحظة   .۲۰۲۰الرأســـمالي األصـــلي من اعتمادات المیزانیة العادیة والمیزانیة النھائیة لعام 
  أ على البیانات المالیة، لم تكن ھناك مناقالت العتمادات المیزانیة العادیة بین البرامج الرئیسیة.-۳۹

ملیون یورو،    ۳٦۳٫۲وقد بلغ مجموع نفقات المیزانیة العادیة التشـغیلیة، مقاسـاً على أسـاس نقدي معّدل،  -۲۰
، بلغ  ۲۰۱۹وفي عام  ملیون یورو.  ۳٫۱لحسـاب آخرین القابلة لالسـترداد البالغة  بما یشـمل نفقات األعمال المنفّذة  

   ملیون یورو.  ۳٦٦٫۸مجموع ھذه النفقات  

۲۰۲۰ ۲۰۱٦ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۹ 
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بحسـب البرامج الرئیسـیة على أسـاس   ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹تحلیل مقارن للنفقات اإلجمالیة لعامي  ٥الشـكل ویَِرد في 
  المیزانیة.

 تحلیل مقارن لنفقات الجزء التشغیلي من المیزانیة العادیة بحسب البرامج الرئیسیة :٥الشكل 

 

نســــــبة تبلغ    ۲۰۲۰وحقَّق مـعدل االســـــتـخدام اإلجـمالي للجزء التشـــــغیلي من المیزانـیة الـعادـیة في ـعام   -۲۱
ــتوى العالي  ۹۷٫۱٪ ــوء على المسـ ــلِّط الضـ ــتخدام الموارد المتاحة.، وھو ما یسـ ــتخدام    ٤لجدول  اویبین   السـ اسـ

 المیزانیة بحسب البرامج الرئیسیة.

 ۲۰۲۰معدالت استخدام الجزء التشغیلي من المیزانیة العادیة لعام  :٤الجدول 
 

 معدل استخدام الجزء التشغیلي البرنامج الرئیسي
 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 ٪۹۹٫۹ ٪۸۹٫۱ الوقود النووي والعلوم النوویةالقوى النوویة ودورة  -۱البرنامج الرئیسي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۹۷٫۹ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة -۲البرنامج الرئیسي 
 ٪۹۹٫۹ ٪۹٤٫۱ األمان واألمن النوویان -۳البرنامج الرئیسي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۹۹٫٤ التحقق النووي -٤البرنامج الرئیسي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۹۷٫٦ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥البرنامج الرئیسي 
 ٪۹۹٫۹ ٪۹۷٫۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة -٦البرنامج الرئیسي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۹۷٫۱ المجموع للوكالة

 
ــاس   -۲۲ ــوبة بناًء على األس ــمالي من المیزانیة العادیة، بلغت النفقات المحس النقدي  وفیما یخصُّ الجزء الرأس

 .۲۰۲۰ملیون یورو في عام    ٦٫۱ملیون یورو من مجموع النفقات البالغ   ۰٫۹المعدل  
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 الوضع المالي

 تحلیل المبالغ النقدیة واالستثمارات والسیولة

ــھد عام  -۲۳ ــتثمارات بمبلغ   ۲۰۲۰شـ ــدة األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالسـ ملیون   ٦٤٫۸زیادة أرصـ
وتعود الزیادة في األســاس   .۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱ملیون یورو في  ۷٤۹٫۷) لتصــل إلى  ٪۹٫٥یورو (

  ملیون یورو). ٦۱٫۳إلى الزیادة في رصید الحیازات من الیورو (

من مجموع المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالسـتثمارات   ٪۷٦٫۲، كانت نسـبة  ۲۰۲۰وفي نھایة عام  -۲٤
مة بالیورو في حین   منھ مقومة  ٪۰٫٤من ھذا المجموع مقومة بالدوالر األمریكي، ونـسبة    ٪۲۳٫٤كانت نـسبة  مقوَّ

ــفر في عام   بعمالت أخرى. مة بالیورو قریبة من الصـ ــعار الفائدة على الحیازات المالیة المقوَّ  .۲۰۲۰وظلَّت أسـ
ــعار الفا ــلباً باالنخفاض الكبیر في أســ ــتثمار ســ ئدة في الحیازات المالیة  ومع ذلك، فقد تأثر إجمالي عائدات االســ

االحتیاطي الفیدرالي اســتجابة    النظام بالدوالر األمیركي بســبب التخفیضــات في ســعر الفائدة التي أجراھا   المقومة
ً للتأثیر االقتصادي السلبي للجائحة   وبالتالي، انخفضت   .۲۰۲۰انخفاض قیمة الدوالر األمیركي خالل عام ب مقرونا

  ملیون یورو.  ۳٫۲بمقدار   ۲۰۲۰التي حققتھا الوكالة خالل عام    عائدات االستثمار اإلجمالیة

ــكل  وكما یتَّضــح من  -۲٥ ــتثمارات إلى أموال نقدیة ومكافئات  ٦الش لت الوكالة حیازاتھا من اس أدناه، فقد حوَّ
ــ نقدیة على مدى الســنوات الماضــیة. عار ومردُّ ھذا التحویل ھو اســتمرار انعدام القدرة على اســتثمار الیورو بأس

االتجاه المتمثل في االســـتثمار في صـــكوك تبلغ آجال اســـتحقاقھا   ۲۰۲۰واســـتمر كذلك خالل عام   فائدة إیجابیة.
 أشھر أو أقل (مبالغ نقدیة ومكافئات نقدیة). ۳

 تطور األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات  :٦الشكل 

 
 الحسابات المستحقة التحصیل

ــافیة من المعامالت غیر التبادلیة بمبلغ   -۲٦ ــتحقات الصـ ملیون   ٥٫٥على وجھ العموم، انخفض إجمالي المسـ
والمكونات الرئیـسیة لھذا الرـصید ھي  .۲۰۲۰كانون األول/دیـسمبر   ۳۱ملیون یورو في   ٥٥٫٥یورو، لیـصل إلى  
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رة ( ملیون یورو)،   ٦٫٥ملیون یورو)، و التبرعات المـستحقة التحـصیل (  ٤۷٫٥المـستحقات من االـشتراكات المقرَّ
 ملیون یورو).  ۱٫٥والمستحقات األخرى (

ـساس عن ناتجة باأل ۲۰۲۰في عام   المـستحقة التحـصیل  في ـصافي االـشتراكات المقررة والزیادة المـسجلة   -۲۷
رة المســتحقة التحصــیل  ۷الشــكل  ، كما ھو مبیَّن في  في المیزانیة العادیة  الزیادة التي شــھدتھا االشــتراكات المقرَّ

رة إلى ۲۰۲۰وخالل عام  أدناه.  الـسنة الفائتة. ٪۹۰، مقارنة بنـسبة  ٪۹۳، ارتفع معدل تحـصیل االـشتراكات المقرَّ

ملیون یورو فبلغت   ۲۰٫٦العادیة عن الـسنوات الـسابقة زادت بمقدار  بید أن المـساھمات غیر المـسددة في المیزانیة  
واألعوام الســابقة   ۲۰۲۰مجموع االشــتراكات غیر المســدَّدة في المیزانیة العادیة لعام   وبلغ ملیون یورو.  ۳۹٫۱
ل    ٦٥٫۸ ا یمثـِّ ام    ٪۱۷٫٤ملیون یورو، بـم ة لـع ادـی ة الـع رة في المیزانـی ة المقرَّ د  ، و۲۰۲۰من مجموع األنصــــــب ـق

ض ذلك الوكالة لمخاطر متعلقة بالســیولة ما لم تُســدَّد ھذه المبالغ المســتحقة في الوقت المناســب. وتُذكَّر الدول   یعّرِ
رة بالكامل وفي موعدھا أمٌر مھم حتى تتمكَّن الوكالة من  األعضــــاء بأنَّ ســــداد ما علیھا من االشــــتراكات المقرَّ

 االضطالع بعملیاتھا.

رة المستحقة التحصیل غیر المسدَّدة ومعدَّل التحصیل  :۷الشكل   االشتراكات المقرَّ

 

 األصول الطویلة األجل
 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

أدناه، ال تزال المباني والتحســینات المدخلة على المباني المســتأجرة تمثِّل أكبر   ۸الشــكل  كما یتَّضــح من  -۲۸
ن في القیمة الدفتریة الصافیة للممتلكات والمنشآت والمعدات.   مكّوِ

معدل 
صیل ٪ 

التح
 

۷۰٫۰ 

٦۰٫۰ 

٥۰٫۰ 

٤۰٫۰ 

۳۰٫۰ 

۲۰٫۰ 

۱۰٫۰ 

۰٫۰ 

۹٥٫۰ 

۹٤٫۰ 

۹۳٫۰ 

۹۲٫۰ 

۹۱٫۰ 

۹۰٫۰ 

۸۹٫۰ 

۸۸٫۰ 

۸۷٫۰ 

ت
ھا

رو
لیو

ن ا
الیی

بم
 

۲۱٫۱ 
۱۳٫٤ 

۱٥٫٤ ۱۸٫۷ 

۱۸٫٥ ۳۹٫۱ 

۱۹٫٤ ۱۹٫٦ ۲٤٫۹ ۲٦٫۱ 
۳٦٫٦ 

۲٦٫۷ 

 االشتراكات المقررة التي تعود إلى سنة أو أقل
 أكثر من سنةاالشتراكات المقررة التي تعود إلى 

رة (  )٪معدَّل تحصیل االشتراكات المقرَّ

۲۰۲۰                ۲۰۱۹                 ۲۰۱۸                 ۲۰۱۷                 ۲۰۱٦                ۲۰۱٥ 
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 . ۲۰۲۰األول/دیسمبر كانون  ۳۱تكوین الممتلكات والمنشآت والمعدات في  :۸الشكل 

 

دار   -۲۹ دات بمـق ــآت والمـع ات والمنشـــ ة للممتلـك دفترـی ة اـل ــافي مجموع القیـم ملیون یورو   ۸٫۷انخفض صـــ
 ما یلي:  االنخفاض  اومن بین العوامل التي ساھمت في ھذ ).۲٫۹٪(

باألصــول قید التشــیید. وفي منھا   ۹٦٫۱یتعلق   ملیون یورو، ۱۸٫۳بمبلغ  انخفاض اإلضــافات   •
  البالغة من اإلضــافات إلى الممتلكات والمنشــآت والمعدات،    ٪۲٤٫٦حوالي  إال  یكنلم  ،  ۲۰۲۰
بأصــــول قید اإلنجاز تشــــمل مباني في إطار مشــــروع تجدید  یتعلق  ملیون یورو،    ۳٫۹ قیمتھا

ملیون یورو)، وـكذـلك بمـعدات تفتیش ومـعدات مختبرات في   ۲٫۳ت النووـیة (مختبرات التطبیـقا
 ملیون یورو).  ۰٫۹انتظار التركیب أو التجمیع (

نة • آت والمعدات خالل الـس ا بقیة اإلضـافات إلى الممتلكات والمنـش ملیون   ۱۱٫۹، البالغة قیمتھا  أمَّ
ت أكبر  یورو، اـن ات األصـــــول األخرى، وـك ـعت على جمیع فـئ د توزَّ دات    فـق ات ھي مـع المكوـن

ــینات المدخلة على   االتصـــاالت وتكنولوجیا المعلومات، ومعدات المختبرات، والمباني والتحسـ
 المباني وعلى العقارات المستأجرة، ومعدات التفتیش.

  ملیون یورو.  ۲٤٫٦وھذه اإلضافات تقابلھا نفقات اھتالك قدرھا  •

 األصول غیر الملموسة

ــاس   ٥الجدول كما ھو مبیَّن في  -۳۰ ــة، وھي باألس ــول غیر الملموس ــافي القیمة الدفتریة لألص أدناه، بلغ ص
فـي   داخـلـیـــاً،  مـطـورة  أو  مشــــــتـراة  األول/دیســــــمـبـر    ۳۱بـرمـجـیـــات  مـلـیـون    ٥۸٫۸،  ۲۰۲۰كـــانـون 

   یورو.

Buildings and 
leasehold 

improvements,   
€208.5 m (72.9%) 

Communication and 
IT equipment,    
€8.3 m (2.9%)  

Inspection 
equipment,       

€18.4 m (6.4%) 

Laboratory 
equipment,       

€22.7 m (7.9%) 

Assets under 
construction,

€26.2 m (9.2%) 

Other equipment, 
furniture, fixture 

and vehicles,      
€2.0 m (0.7%) 

Total                  
€286.1 m

المباني والتحسینات  
المدخلة على المباني  

  ۲۰۸٫٥، المستأجرة 
 )٪۷۲٫۹ملیون یورو (
 

، األصول قید التشیید
ملیون یورو  ۲٦٫۲
)۹٫۲٪( 

، معدات المختبرات 
ملیون یورو  ۲۲٫۷
)۷٫۹٪( 

 
، معدات التفتیش

ملیون یورو  ۱۸٫٤
)٦٫٤٪( 

 
معدات االتصاالت 
، وتكنولوجیا المعلومات

ملیون یورو  ۸٫۳
)۲٫۹٪( 

 

سائر المعدات واألثاث والتجھیزات 
ملیون یورو  ۲٫۰، والَمركبات

)۰٫۷٪( 
 

 
 المجموع

 ملیون یورو ۲۸٦٫۱
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 تحلیل مقارن لألصول غیر الملموسة  :٥الجدول 

 (المبالغ معبَّر عنھا بمالیین الیوروھات)  
 ٪ التغیُّر  ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  

         األصول غیر الملموسة
 )٪٤٫۱( )۰٫۲(  ٤٫۹ ٤٫۷ البرمجیات الحاسوبیة المشتراة

 ً رة داخلیا  )٪٤٫٦( )۲٫۲(  ٤۸٫۱ ٤٥٫۹ البرمجیات الحاسوبیة المطوَّ
 ٪۱۲٫۳ ۰٫۹  ۷٫۳ ۸٫۲ األصول غیر الملموسة قید التطویر

 )٪۲٫٥( )۱٫٥(  ٦۰٫۳ ٥۸٫۸ مجموع األصول غیر الملموسة
 

وتمثل العامل الرئیسـي وراء انخفاض القیمة الدفتریة لألصـول غیر الملموسـة في المسـتوى العالي الذي   -۳۱
، أضـیفت  ۲۰۲۰وخالل عام  شـھدتھ نفقات االسـتھالك بما یتجاوز قیمة ما أضـیف إلى ھذه األصـول خالل العام.

مالیین یورو تتعلق    ٤٫۸مالیین یورو، منـھا   ۱۰٫۲إلى قیـمة البرمجـیات المطورة داخلـیاً تـكالیف إجـمالـیة مـقدارـھا  
ملیون یورو تتعلق بمشـــــاریع أخرى لبرمجـیات    ٥٫٤بمرحـلة ـما بـعد تـحدـیث تكنولوجـیا معلوـمات الضــــــماـنات و

 مطورة داخلیاً.

أدناه، انخفـضت قیمة األـصول غیر   ۹الـشكل المذكورة أعاله، وكما ھو مبیَّن في وفیما یتـصل بالمـشاریع   -۳۲
رة داخلیاً بــــما مقداره   ملیون یورو مقارنة بالسنة الماضیة، بینما ارتفعت قیمة األصول غیر   ۲٫۲الملموسة المطوَّ

 .ملیون یورو  ۰٫۹الملموسة التي ال تزال قید التطویر بما مقداره  

 تكوین األصول غیر الملموسة تطور  :۹الشكل 

 

۸۰ 

۷۰ 

٦۰ 

٥۰ 

٤۰ 

۳۰ 

۲۰ 

۱۰ 

- 

۱۰٫٦ 

۱۹٫۱ 

۳٫۹ 

۷٫۳ ۸٫۲ 

۲۷٫۷ 
۳۳٫۲ 

٤۷٫۲ 
٥٥٫۲ 

٤۸٫۱ ٤٥٫۹ 

٤٫۸ ٥٫۰ ٥٫۳ ٤٫ ٦٫٥۹ ٤٫۷ 
۲۰۲۰               ۲۰۱۹                ۲۰۱۸               ۲۰۱۷                ۲۰۱٦                ۲۰۱٥ 

 البرمجیات الحاسوبیة المشتراة
رة داخلیاً   البرمجیات الحاسوبیة المطوَّ
 األصول غیر الملموسة قید التطویر

ت
ھا

رو
لیو

ن ا
الیی

بم
 

۱٤٫۷ 
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لة  اإلیرادات المؤجَّ

اإلیرادات المؤجـلة ـبالحق  ، یتعلق أكبر جزء من ۲۰۱٥مـنذ االعتراف بمـباني مركز فییـنا اـلدولي في ـعام   -۳۳
ــي في فیینا   ــتخدام ھذه المباني، والذي یقع على الوكالة بموجبھ التزام باالحتفاظ بمقرھا الرئیسـ المتبرع بھ في اسـ

ویتحقق الوفاء بااللتزام باالحتفاظ   أو إرجاعھ إلى الحكومة النمسـاویة. ۲۰۷۸وشـغل مركز فیینا الدولي حتى عام 
ل   بمقر الوكالة في فیینا من خالل االســتمرار في شــغل مركز فیینا الدولي خالل الفترة المتبقیة من االتفاق، وتُســجَّ

 اإلیرادات المؤجلة سنویَّا في بیان األداء المالي.

نین رئیـسیین آخرین. -۳٤ نین ھو المـساھمات الواردة مقدَّماً،   وتـشمل اإلیرادات المؤجلة مكّوِ وأكبر ھذین المكّوِ
رة عن عام والتي تتعلق باشـتراك دت في عام   ۲۰۲۱ات مقرَّ ّدِ ملیون یورو)، ومسـاھمات مقدَّمة  ٥٦٫۸( ۲۰۲۰سـُ

رة لـعام   دت في ـعام   ۲۰۲۱لصــــــندوق التـعاون التقني وفي إـطار تـكالیف المشـــــارـكة الوطنـیة المقرَّ ّدِ  ۲۰۲۰ســـــُ
ً  ۰٫۲ملیون یورو و ۱۲٫۹(  من جانب الوكالة  ملیون یورو، على التوالي) وتبرعات وردت قبل إتمام قبولھا رسمیا
دار   ملیون یورو).  ۱۹٫۹( اً بمـق ـم دَّ ات الواردة مـق ــاھـم ملیون یورو، وھو یتعلق في   ۹٫۳وانخفض مجموع المســـ

رة ومسـاھمات خارجة عن المیزانیة واردة مقدَّماً. ا المكون اآلخر فھو المسـاھمات   المقام األول باشـتراكات مقرَّ أمَّ
ــروط، والتي بلغت  ــعة لشــ ، وھو ما یمثِّل زیادة مقارنة بمبلغ  ۲۰۲۰ملیون یورو في عام    ۷۱٫۰الواردة الخاضــ

وتحتـسب ھذه المـساھمات على أنَّھا إیرادات حال الوفاء بالـشروط ذات الـصلة المنـصوص   .۲۰۱۹في عام    ٥۱٫٦
 علیھا في االتفاقات.

ــكل  ویعرض  -۳٥ ــنة لألعوام من    ۱۰الش ــدة نھایة الس ــب فئة ب ۲۰۲۰إلى   ۲۰۱٦أدناه مقارنة بین أرص حس
لة.  اإلیرادات المؤجَّ

لة  :۱۰الشكل   تطور تكوین اإلیرادات المؤجَّ

 

۲۰۲۰                   ۲۰۱۹                  ۲۰۱۸                  ۲۰۱۷                   ۲۰۱٦ 

۳۰۰ 

۲٥۰ 

۲۰۰ 

۱٥۰ 

۱۰۰ 

٥۰ 

۰ 

 مساھمات أخرى
لة والخاضعة لشروط  المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ
 استخدام مبنى مركز فیینا الدولي
 المساھمات الواردة مقدَّماً 

۰٫٦ ۰٫۲ 
۰٫۳ 

۰٫٤ ۰٫٦ 

٤٥٫ ٤٤٫٤۸ ٤۳٫۱ ٥۱٫٦ ۷۱٫۰ 

۱٤٦٫۳ ۱۳۹٫۷ ۱۳۳٫۱ ۱۲٦٫۸ ۱۲۰٫۷ 

۸٤٫۰ ۸۹٫۸ ۹۰٫۹ ۹۹٫۱ ۸۹٫۸ 
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ن ا
الیی
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 االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین

ــتحقاقات الموظفین من التزامات جاریة وغیر جاریة. -۳٦ وكما ھو مبیَّن   تتألّف االلتزامات المترتِّبة على اســ
أدناه، فعلى مدى السـنوات الماضـیة كانت االلتزامات المتعلقة بالتأمین الصـحي بعد انتھاء الخدمة   ۱۱الشــكل  في 

ن األكبر في االلتزامات المترتبة عن اسـتحقاقات الموظفین، وتلیھا اسـتحقاقات اإلعادة إلى الوطنتمثِّل ا بعد    -لمكّوِ
 انتھاء الخدمة واستحقاقات انتھاء الخدمة.

ویظل االلتزام المتعلق بالتأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة غیر ممول بالكامل، وھو ما یعد مســـألة تثیر   -۳۷
  قلقا متواصالً.

ــاً للغایة إزاء التغیرات التي تطرأ   -۳۸ ــاس ــحي بعد انتھاء الخدمة أمراً حس ویعدُّ االلتزام المتعلق بالتأمین الص
ــات االكتواریة. ــم الطویل األجل أثر كبیر في ھذا  ۲۰۲۰وفي عام   على االفتراضــ ، كان النخفاض معدل الخصــ

ــكل ما ھو مبیٌّن في وك ).٪۱۳٫۰ملیون یورو ( ۳۹٫۹االلتزام، الذي شــــھد زیادة قدرھا   أدناه، ســــجلت   ۱۱الشــ
 االلتزامات األخرى المتعلقة باـستحقاقات الموظفین أیضـاً ارتفاعاً، یرجع باألـساس إلى انخفاض معدالت الخصـم،

ھي السـبب الرئیسـي لزیادة رصـید الموظفین من   ۱۹-والقیود المفروضـة على السـفر الدولي بسـبب جائحة كوفید
 نھایة العام.اإلجازات السنویة في 

 تطور تكوین االلتزامات الرئیسیة المترتِّبة على استحقاقات الموظفین  :۱۱الشكل 

 
 صافي األصول/الِملكیة

حھ  -۳۹ ورغم   أدناه.  ۱۲الشـكل  یمثِّل صـافي األصـول الفارق بین أصـول المنظمة والتزاماتھا، وھو ما یوضـِّ
الزیادة المطردة في خصـــوم الوكالة على مر الســـنوات، فقد ارتفع صـــافي األصـــول ألنَّ األصـــول نمت بمعدَّل  

٥۰۰ 

٤٥۰ 

٤۰۰ 

۳٥۰ 

۳۰۰ 

۲٥۰ 

۲۰۰ 

۱٥۰ 

۱۰۰ 

٥۰ 

 - 

٦۳٫۱ 

۲٫٦ 

۲۲٫۰ 

۲٫۸ ۲٫۸ 

۳٫۷ 

٤٫۸ 

۲٥٫۰ ۲٦٫۰ 

۲٦٫٥ 

۳٦٫۰ 

٥٦٫۰ 

٥۲٫۰ ٥٤٫٦ 

٥۹٫٦ 

۱٦٥٫٥ 
۲۱۳٫٤ ۲۲۲٫۱ 

۳۰٦٫٥ 
۳٤٦٫۳ 

۲۰۲۰                         ۲۰۱۹                         ۲۰۱۸                         ۲۰۱۷                          ۲۰۱٦ 

 التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة
 استحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة واستحقاقات انتھاء الخدمة
 اإلجازة السنویة

 تكالیف الموظفینااللتزامات األخرى المترتبة على 

ت
وھ

ور
 الی

ین
الی

بم
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ً  ۲۰۲۰غیر أّن الوكالة ـشھدت في عام   أـسرع. ملیون یورو إلى   ٥۱۷٫٦إجمالیاً في ـصافي األـصول، من   انخفاـضا
إلى جانب الزیادة    ۲۰۲۰دة في األصول في عام ملیون یورو، وكان ذلك راجعاً في المقام األول إلى الزیا ٥۲۲٫٤

 في صافي الفائض للسنة.

 تطور صافي األصول :۱۲الشكل 

 
أما االسـتنتاجات الرئیسـیة فھي كما  أدناه تطور صـافي األصـول حسـب الصـنادیق.  ۱۳الشـكل  ویرد في  -٤۰
 یلي:

ملیون یورو وھو ما یمثل وضعاً   ٥۸٫۰انخفض صافي أصول صندوق المیزانیة العادیة بمقدار   •
اً ـقدره   ھ    ۱٤٥٫٥ســـــلبـی اع اـلذي شــــــھدـت ام األول إلى االرتـف ملیون یورو، ویرجع ذـلك في المـق

بة عن اسـتحقاقات الموظفین، خاصـة تلك المتعلقة بالتأمین الصـحي بعد انتھاء  االلتزامات المترتِّ 
  الخدمة، وتراكم اإلجازات السنویة للموظفین.

ــافي أصـــــول صــــــندوق التـعاون التقني بمـقدار   • ملیون یورو لیصـــــل إلى    ۳۳٫۳وارتفع صـــ
خزوـنات  ملیون یورو، ویرجع ذـلك في المـقام األول إلى الزـیادة في االســـــتثـمارات وم ۱٥۰٫۳

 المشاریع الجاري نقلھا إلى النظراء.

ملیون یورو  ۱۰٫۸وارتفع صـافي أصـول صـندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة بمقدار   •
ــل إلى   ــاریع الجاري   ۲۰۲۰ملیون یورو في عام  ٦۱٫۹لیصـ نتیجة للزیادة في مخزونات المشـ

 نقلھا إلى النظراء.

ملیون یورو لیصــل    ۳۲٫۸عن المیزانیة بمقدار  وزاد صــافي أصــول صــندوق البرامج الخارجة •
 ملیون یورو، نتیجة للفائض الصافي المتحقِّق خالل السنة. ۳٤۱٫٦إلى  

ملیون یورو لیـصل   ۱۹٫۹وانخفض ـصافي أـصول مـصرف الیورانیوم الـضعیف اإلثراء بمقدار   •
ة  ملیون یورو، ویرجع ھـذا االنخفـاض إلى إعـادة تقییم صـــــرف العمالت األجنبیـ  ۸۸٫۱إلى  

  وتحویل المبالغ غیر المستخدمة بناًء على طلب المانحین.

 األصول 

٥۰۰ ۱ 

۰۰۰ ۱ 

٥۰۰ 

۰ 

)٥۰۰( 

)۰۰۰ ۱( 

۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ 

 صافي األصول الخصوم
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 تطور صافي األصول بحسب الصنادیق  :۱۳الشكل 

 

 

 إدارة المخاطر

م البیانات المالیة الُمعَدَّة وفق معاییر إیبساس تفاصیل عن الكیفیة التي تدیر بھا الوكالة المخاطر المالیة   -٤۱ تقّدِ
التي تتعرض لھا، بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر الـسوق (أـسعار ـصرف العمالت األجنبیة وأـسعار الفائدة)  

تُدار اســتثمارات الوكالة على نحو یعطي األولویة للحفاظ على رأس  ومن وجھة النظر العامة،   ومخاطر الســیولة.
المال كھدف أســـاســـي، مع كفالة قدر كاٍف من الســـیولة للوفاء باالحتیاجات التشـــغیلیة النقدیة، ویلي ذلك كســـب  

 العائدات بمعدَّل تنافسي على حافظتھا المالیة في حدود تلك القیود.

 ملخص

ــة في ـھذا التقریر الـحاـلة الـمالـیة الـعاـمة للوـكاـلة. تبّیِن البـیاـنات الـمالـیة   -٤۲   ۱۹- وـقد تجلى أثر ـجائـحة كوفـید  المعروضــ
وبما أّن نظم المحاســبة وتقدیم التقاریر لم تُصــمم لیُقصــد بھا  .۲۰۲۰بطرق متنوعة في أنشــطة الوكالة خالل عام 

یمكن، في بعض الـحاالت، تـحدـید   اإلبالغ عن أـحداث معیـنة واســــــعة النـطاق، مـثل الجوائح، وتتبع آـثارـھا، ـفإـنھ ال
بصـــــورة منھجـیة واضــــــحة على ـھذه البـیاـنات الـمالـیة؛ لكن بوســـــعـنا أن نـحدد االتـجاـھات    ۱۹-أثر ـجائـحة كوفـید

ورغم أن الوضــــعیة   والتأثیرات ذات الطابع العام على الوضــــع المالي للوكالة وأدائھا، على النحو المبین أعاله.
ق بوضـــــعیة األصـــــول الصـــــافیة في صـــــندوق المیزانیة العادیة تدھور مرّده  المالیة للوكالة ال تزال قویة، لحِ 

 االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین غیر الممولة، وھي التزامات ذات طابع طویل األجل.

 رافائیل ماریانو غروسي   (التوقیع) 
المدیر العام  

٤۰۰ 

۳۰۰ 

۲۰۰ 

۱۰۰ 

- 

)۱۰۰( 

)۲۰۰( 

صندوق 
المیزانیة 
العادیة 

وصندوق 
رأس المال 

 العامل

صندوق 
االستثمارات 
الرأسمالیة 
 الرئیسیة

صندوق 
 التعاون التقني

صندوق 
التعاون التقني 
الخارج عن 

 المیزانیة

صندوق 
البرامج 

الخارجة عن 
 المیزانیة

مصرف 
الیورانیوم 
الضعیف 

 اإلثراء

صنادیق 
 أخرى

۲۰۲۰ 

۲۰۱۹ 
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 بیان مسؤولیات المدیر العام 
 وتأكید توافق البیانات المالیة 

 للطاقة الذریة مع الالئحة المالیة للوكالة الدولیة 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱في 

 

 مسؤولیات المدیر العام

تقضــي الالئحة المالیة بأن یحتفظ المدیر العام بالســجالت المحاســبیة الالزمة وفقاً للمعاییر المحاســبیة المســتخدمة  
تقضــــي بأن یُقِدّم المدیر العام  كما   عموماً على كامل نطاق منظومة األمم المتحدة وبأن یُِعدَّ بیانات مالیة ســــنویة.

 المعلومات المالیة األخرى التي قد یطلبھا المجلس أو التي قد یراھا المدیر العام ضروریة أو مفیدة.

  وعمال بالالئحة المالیة، تُعد الوكالة بیاناتھا المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبساس).

األســس الالزمة إلعداد البیانات المالیة، تقع على عاتق المدیر العام مســؤولیة وضــع قواعد وإجراءات  وإلرســاء 
لة تكفل فعالیة اإلدارة المالیة، وممارســة االقتصــاد في اإلنفاق، والحفظ الفعال لألصــول التي تملكھا  مالیة مفصــّ

ــا بأن یتعھد رقابة مالیة داخ الوكالة. ــا فعاال للمعامالت المالیة لكفالة ما والمدیر العام ُمطالب أیض لیة تُجري فحص
ة  ة وحفظھـا والتصـــــرف فیھـا؛ ومطـابـق ة األخرى للوكـاـل یلي: االنتظـام في تلقي جمیع األموال والموارد المـالـی
المصــروفات مع االعتمادات التي وافق علیھا المؤتمر العام ومع مقررات المجلس بشــأن اســتخدام أموال برنامج  

ي أو أي تفویض آخر ینظم عملیات إنفاق الموارد الخارجة عن المیزانیة؛ واالســــتخدام االقتصــــادي  التعاون التقن
 لموارد الوكالة.

 تأكید توافق البیانات المالیة مع الالئحة المالیة

د بموجب ھذا البیان أنَّ البیانات المالیة المرفقة التالیة، التي تشــتمل على البیانات المرقّمة من البیان األول إلى    نؤّكِ
ب، والمالحظات الداعمة لھا، قد أُِعّدت على الوجھ الصـحیح وفقاً للمادة الحادیة عشـرة من الالئحة  -البیان السـابع

 المالیة، مع إیالء االعتبار الواجب للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام.

 

 

 

 تریستان باوزفاین )  (توقیع                       غروسيماریانو  رافائیل  (توقیع)  
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة                                             المدیر العام              

 ۲۰۲۱آذار/مارس   ٥
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 الجزء األول 
 

 رأي مراجع الحسابات
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 مجلس المحافظین  ةرسالة من مراجع الحسابات الخارجي إلى رئیس
 

 رئیس مجلس المحافظین 
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

A-1400 VIENNA 
Austria   

 ۲۰۲۱آذار/مارس  ۳۱
 ، صاحبة السعادة

 
ــیا البیانات المالیة للوكالة  أتشــرف بأن أحیَل إلیكم   ــابات التابع لجمھوریة إندونیس بالنیابة عن مجلس مراجعة الحس

مبر   ۳۱الدولیة للطاقة الذریة حتى تاریخ  نة المنتھیة بحلولھ، التي عرضـھا علینا   ۲۰۲۰كانون األول/دیـس عن الـس
 .  راجعنا ھذه البیانات وأبدینا رأینا بشأنھا من الالئحة المالیة. وقد ۳-۱۱المدیر العام عمالً بالفقرة (أ) من القاعدة  

 
ف بأن نُقّدم، عمالً بالقاعدة   من الالئحة المالیة، تقریرنا بشــأن البیانات المالیة للوكالة حتى تاریخ   ۸-۱۲كما نتشــرَّ

 .  عن السنة المالیة المنتھیة بحلولھ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱
 

 .رنابقبول أسمى آیات تقدی  سعادتكم وتفضلوا  
 
 
 
 

 ) التوقیع(
 

 الدكتور أغونغ فیرمان سامبورنا، مراجع مالي معتمد من الدولة، ومحاسب معتمد في التحلیل الجنائي 
 

 رئیس مجلس مراجعة الحسابات
 جمھوریة إندونیسیا 

 مراجع حسابات خارجي 
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 رأي مراجع الحسابات 
 

للوكالة الدولیة شھادة من مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للطاقة الذریة للفترة المالیة حتى تاریخ 

 والمنتھیة بحلولھ 
 

 
 إلى المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 تقریر عن البیانات المالیة

اـنات الـمالـیة الُمرفـقة للوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة، التي تشـــــتـمل عل ا البـی ى بـیان الوضـــــع الـمالي في لـقد راجعـن
ــمبر   ۳۱ ، وبیان األداء المالي، وبیان التغیرات التي طرأت على الملكیة، وبیان التدفقات  ۲۰۲۰كانون األول/دیسـ

ــب البرامج   اـعات بحســـ ات اإلبالغ عن القـط اـن ة، وبـی الغ الفعلـی ة والمـب الغ المیزانـی ة بین مـب ارـن ان المـق ة، وبـی دـی النـق
 .  ، والمالحظات على البیانات المالیة۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱تھیة في الرئیسیة/الصنادیق للسنة المن

 مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة

تتحمل اإلدارة مســؤولیة إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضــھا بنزاھة وفقاً للمعاییر المحاســبیة الدولیة للقطاع العام  
م وتنفیذ وتعھُّد الضــوابط الداخلیة ذات الصــلة بإعداد البیانات  (معاییر إیبســاس). وتشــمل ھذه المســؤولیة تصــمی

المالیة وعرـضھا بـصورة نزیھة بحیث تكون خالیة من أي أخطاء جوھریة، ـسواء بـسبب الغش أو الخطأ؛ واختیار  
 .وتطبیق السیاسات المحاسبیة المالئمة؛ ووضع تقدیرات محاسبیة معقولة في ظل الظروف القائمة

 الحساباتمسؤولیة مراجع 

تتمثل مســــؤولیتنا في إبداء رأي بشــــأن ھذه البیانات المالیة اعتماداً على مراجعتنا لھا. وقد أجرینا مراجعتنا وفقاً  
للمعاییر الدولیة لمراجعة الحســابات. وتقتضــي ھذه المعاییر منا االمتثال للمتطلبات األخالقیة، وتخطیط المراجعة  

 .من االطمئنان إلى ُخلو البیانات المالیة من األخطاء الجوھریة وإجراءھا بھدف الوصول إلى قدر معقول

وتنطوي عملیة مراجعة الحســابات على تنفیذ إجراءات من أجل الحصــول على أدلة مســتمدة من المراجعة بشــأن  
ما في المبالغ واإلقرارات الواردة في البیانات المالیة. وتعتمد اإلجراءات المختارة على تقدیر مراجع الحسـابات، ب

ــبب الغش أو الخطأ. ولدى إجراء   ــواء أكانت بسـ ذلك تقدیر مخاطر ورود أخطاء جوھریة في البیانات المالیة، سـ
تقییـمات المـخاطر الـمذكورة، ینظر المراجع في الضـــــوابط الداخلیة التي یعتمدھا الكیان المعني في إعداد البیانات  

اجعة الحســابات تناســب الظروف القائمة، ولكن لیس  المالیة وعرضــھا النزیھ وذلك من أجل وضــع إجراءات لمر
لغرض إبداء رأي بشــأن فعالیة الضــوابط الداخلیة للكیان. وتشــمل المراجعة أیضــا تقییم مدى مالءمة الســیاســات  
المـحاســـــبـیة المتبـّعة ومعقولـیة التـقدیرات المـحاســـــبـیة التي تـعدـھا اإلدارة، وـكذـلك طریـقة عرض البـیاـنات الـمالـیة  

 . عموما
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ونرى أن األدلة التي اسـتقیناھا من مراجعة الحسـابات كافیة ومالئمة لالسـتناد إلیھا في تحدید رأینا بشـأن مراجعة 
 .الحسابات

 الرأي

ــع المالي للوكالة الدولیة للطاقة   نرى أن ھذه البیانات المالیة تعِرض بنزاھة، من جمیع الجوانب الجوھریة، الوضـ
، وأداءـھا الـمالي، وبـیان التغیرات التي طرأت على الملكـیة، وبـیان  ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر    ۳۱اـلذرـیة في  

ة و الغ المیزانـی ة بین مـب ارـن ان المـق دـیة، وبـی ات النـق دفـق ــب  الـت اـنات اإلبالغ عن القـطاـعات بحســـ ة، وبـی الغ الفعلـی المـب
ــنة المنتھیة في  ــنادیق للسـ ــیة/الصـ ــمبر   ۳۱البرامج الرئیسـ ، والمالحظات على البیانات  ۲۰۲۰كانون األول/دیسـ

 وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام (معاییر إیبساس).،  المالیة

 األخرىتقریر عن المتطلبات القانونیة والرقابیة  

نرى أیـضا أنَّ معامالت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، التي انتھت إلى علمنا، أو قمنا بفحـصھا في إطار مراجعتنا،  
 .جاءت متماشیة مع الالئحة المالیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة من جمیع الجوانب الھامة

ا تقریراً مطوالً بشـأن مراجعتنا للبیانات المالیة للوكالة  ووفقا للمادة الثانیة عشـرة من الالئحة المالیة أصـدرنا أیضـ
 .الدولیة للطاقة الذریة

 

 

 )التوقیع(
 

 جوكو برامونوالدكتور أوغوس 
 عام معتمد  محاسبمراجع حسابات عام محلف، 

 مجلس مراجعة الحسابات  نائب رئیس
 جمھوریة إندونیسیا ل

 مراجع حسابات خارجي 

 جاكرتا، إندونیسیا 

 ۲۰۲۱آذار/مارس  ۳۱
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 الجزء الثاني
 

 

 البیانات المالیة
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 ۲۹  الصفحة

 المالیةالبیانات 

ھة من المدیر العام إلى مراجع   ۲۰۲۱آذار/مارس  ٥نص رسالة مؤرخة  موجَّ
 الحسابات الخارجي 

 

 

 

 صاحب السعادة، 

من الالئحة المالیة، یُشّرفني أن أقّدم إلیكم البیانات المالیة للوكالة الدولیة للطاقة   ۳-۱۱عمالً بالفقرة (أ) من القاعدة  
وقد قام   ، التي أوافق علیھا بموجب رسالتي ھذه.۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  الذریة عن السنة  

 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة التابعة إلدارة الشؤون اإلداریة بإعداد ھذه البیانات المالیة والتوقیع علیھا. 

لوا، سیدي، بقبول أسمى آیات التقدیر.   وتفضَّ

 غروسيرافائیل ماریانو   (التوقیع) 
   المدیر العام 
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 البیان األول: بیان الوضع المالي 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
          
 ۲۰۱۹-۱۲-۳۱  ۲۰۲۰-۱۲-۳۱ مالحظة  

       
      األصول 

      األصول الجاریة 
٨۲۰ ٤٣١  ٤ المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة      ۰٤٤  ٦٥١  

٨۲٥ ٣١٨  ٥ االستثمارات     ٤٤۲  ٤۰٣   
  ٨٥١ ٥٧    ٤٥١ ٥٥  ٧ ,٦ الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة

۲١    ٣٥١ ٨  ٨ الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة  ٧۰٦   
 ً ١۲  ٩ السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما  ٣    ٤٨٦۲  ٦٤۲   

۰١ المخزون   ٥ ٩٤۰٩     ٨٨ ٦٩۰   
٩۲٩   مجموع األصول الجاریة   ٩۲٩     ٧٦٥ ٨٤٧  

           
      األصول غیر الجاریة 

  ١٣٨ ٣        -      ٧ ,٦ الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة
 ً ٧٣۰ ٧  ٩ السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما     ٦ ۲٦٩   

٩۰٨   ١١ االستثمارات في كیانات الخدمات المشتركة      ٩۰٨   
۲١ الممتلكات والمنشآت والمعّدات    ٨٦۲  ٩٤    ١١٤۲  ۲٧٨   

٣۰٨ ٥٨  ١٣ األصول غیر الملموسة      ۰٦  ٦١۲   
۲٣٥   مجموع األصول غیر الجاریة   ٣٦٥    ٧٩٩ ۲٦٨   

       
۲٨۲ ١  مجموع األصول   ٨۲٧    ١٣ ١۲  ٤٤٧  

      
      الخصوم

      الخصوم الجاریة 
٦۲  ١٤ الحسابات المستحقة الدفع   ۰۰١     ٥٦١ ١٩  

لة    ٥١٧ ١٣٧    ٤١٣ ١١١  ١٥ اإلیرادات المؤجَّ
  ٥٦٨ ١٧    ١٩٦ ۲۰  ١٧ ,١٦ االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین

٨۰١   ١٨ االلتزامات المالیة األخرى       ٩۲١   
  ١٦١     ٧٥   ١٩ المخصَّصات 

۲٨٩ ١٥٧   مجموع الخصوم الجاریة      ٩٣٦ ١٧٤  
           

      الخصوم غیر الجاریة 
لة  ۰١٧  ١٥ اإلیرادات المؤجَّ  ٧٩١    ۰١٤  ٥٥٩  

۰٤٣  ١٧ ,١٦ االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین  ٧٦۰     ٧٨٨ ٣٧٨  
٤۰٣   ١٨ األخرى االلتزامات المالیة       ٤۰٣   

١٨۲ ١  ١٩ المخصَّصات      ١٨ ١۲   
۰۲٦   مجموع الخصوم غیر الجاریة   ٣٨٩    ۲۰٥  ٨٦٩  

           
۰٧٦   مجموع الخصوم   ٨١۲     ٥ ٦٩٥۰٨   

           
           

۲۲٥   صافي األصول   ٥١٧    ٤٤٧ ۲٦٤   
           

      الملكیة 
١۲ ,۲۰ الصنادیق أرصدة     ٧٣٣ ٥٨٣    ۲٥٧  ۰۰۲  

٨٦۲ ٦١ ) ۲۲ االحتیاطیات )  ( ٥٤ ۰٣٦ ) 
۲۲٥   مجموع الِملكیّة   ٥١٧    ٤٤٧ ۲٦٤        

 المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.
     

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
 والمالیة مدیر شعبة المیزانیة 
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 البیان الثاني: بیان األداء المالي
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات(
      
 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ مالحظة  

       
      اإلیرادات 

رة  ٣۲ االشتراكات المقرَّ   ٨ ٣٧٧۲٤     ٣٦٨ ۰٤٨   
٤۲ التبرعات   ۰٤۲  ٧٤٥    ۲۰۲ ٣١٣  

٥۲ مساھمات أخرى    ٥ ۰٧٩     ٤٣٧ ١  
٦۲ اإلیرادات من المعاَمالت التبادلیة   ۲ ٤٦۲     ۲ ۲٧٣   

٧۲ إیرادات االستثمار   ۲ ۲٥٩     ٧٦٩ ٥  
      

٨۲٦   مجموع اإلیرادات   ١۰٨     ۰٥٨  ٧٣١  
      

      النفقات 
٨۲ الرواتب واستحقاقات للموظفین    ٥۲٣  ٦    ٨٥١۰٣  ٣٣٥  

٩۲ االستشاریون، الخبراء    ٤ ١٣۰٧     ٤٦ ١٦۰   
۰٣ السفر    ٧٧ ٤٤    ٦٤٤ ١٤۲   

۲٦  ٣١ التحویالت إلى النظراء اإلنمائیین   ۲٨٨     ٨٤٥ ٤٦  
۲٣ الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي    ۲۰ ٩٨٥    ۲۰ ٤٥٨  

۲١  ٣٣ التدریب   ٧٩٨ ٤٥    ٣٥٣  
۲١ واالستھالك االھتالك , ٣٨  ١٣ ۲٣٧     ٧ ٣٨۲١   

٦۲  ٣٤ الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات   ٧    ٣٦٥۲  ٩٧٣  
٤۲    ٧٣٧ ٣١  ٣٥ نفقات تشغیلیة أخرى   ٧٩٩  

           
۰٥٧    ٨٩٣ ٥٤٦   مجموع النفقات   ٦٥٨  

           
  ٧٤٦ ٦   (٥٩١ ١٩ ) ٣٦ صافي المكاسب/ (الخسائر)

           
۲٦    صافي الفائض/(العجز)   ٨١٩ ١٦    ٣١٧  

           
      تحلیل النفقات بحسب البرنامج الرئیسي 

۰٥  ٣٨ القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  ٦٤    ٤٥٧ ۲١٣   
۰۲١  ٣٨ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  ۰۰٦     ۰۰١  ٨١٥  

۰٧  ٣٨ األمان واألمن النوویان  ٣٣۰     ٩٧ ۲۲٥   
۰١٨    ٩٤٩ ١٨٧  ٣٨ التحقُّق النووي   ٨٤٦  

  ٥١١ ١٣٤    ١٥٧ ١٣٣  ٣٨ السیاسات والتنظیم واإلدارة أ/ 
٣۰٥     ٣٦١ ٨  ٣٨ النفقات غیر المقیّدة مباشرةً على البرامج الرئیسیة   

 (٦٧١ ٧ )  (٦٦٤ ٥ ) ٣٨ اإللغاءات 
      

۰٥٧    ٨٩٣ ٥٤٦   إجمالي النفقات بحسب البرنامج الرئیسي   ٦٥٨  
     

     .أ/ یشمل إدارة المشاریع وتقدیم المساعدة التقنیة فیما یتعلق ببرنامج التعاون التقني
     

     .المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات
     
     

 باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین(توقیع) تریستان 
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 بیان التغییرات في الِملكیّة : البیان الثالث
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
          
  ۲۰۲۰  ١٩۲۰  

       
      

۲٦٤ ٥١٧   الِملكیّة في بدایة السنة      ۰٥٨  ٤۰٦   
      

٨۲ )  المكاسب/(الخسائر) االكتواریة بشأن االلتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفین    ٨۲١ )  ( ٩٣١ ٧٨) 
٩۲ )  المبالغ المستردة/المحّولة من تبرعات السنوات السابقة احتسبت مباشرة في الملكیة   ۰۲٤ )  ( ١ ۰٦٧ ) 

٨۲٨     ١٨    تسویات عن الفترات السابقة    
      

۲٥١ ٥٧ )  صافي اإلیرادات المعترف بھا مباشرةً في الِملكیّة )  ( ٧٧٣ ٧٩) 
      

۲٦   صافي الفائض/(العجز) فیما یخص السنة   ٨١٩ ١٦    ٣١٧  
      

 (٨  )       -     األموال المستحقة للدول األعضاء 
       

۲۲٥   الِملكیّة في نھایة السنة   ٥١٧    ٤٤٧ ۲٦٤   
     

     
     المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

     
     

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 النقدیةالبیان الرابع: بیان التدفـّقات 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
   ۲۰۲۰  ١٩۲۰  
        

       التدفـّقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 صافي الفائض/(العجز) 

 
  ۲٦  ٨١٩ ١٦    ٣١٧  

 المحتسبة في الملكیةالمبالغ المستردة من تبرعات السنوات السابقة 
 

 ( ٩۲  ۰۲٤ )  ( ١ ۰٦٧ ) 
 تسویات عن الفترات السابقة 

 
   ٨     ١٨۲٨   

 االھتالك واالستھالك
 

  ٣٨ ۲٣٧     ٧ ٣٨۲١   
لة المتصل باھتالك مركز فیینا الدولي  استھالك اإلیرادات المؤجَّ

 
 ( ٩٤٨ ٦)  ( ٧ ۰٣٦ ) 

 انخفاض القیمة
 

 (  ٧٧)    ٩١  
 في مخصص المخزون الذي یتعذر تسلیمھ والجاري نقلھ   )انخفاض(ارتفاع/

 
   ۲۰٨    (  ٧۲١ ) 

 المكاسب/(الخسائر) االكتواریة بشأن االلتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفین
 

 ( ٨۲  ٨۲١ )  ( ٩٣١ ٧٨) 
 ارتفاع/(انخفاض) في مخصصات تغطیة الدیون المشكوك فیھا

 
  ٨     ٤٩٥ ٨۲۲   

 (المكاسب)/الخسائر بشأن التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 
 

   ٣۲    (  ١٤) 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات والمخزونات الممنوحة

 
 (  ٤٨٥)  (  ۰٩٩ ) 

 واالستثماراتمكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبیة غیر محقّقة بشأن المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة  
 

  ٧٥ ١٧۲    ( ٥ ۲٥٨ ) 
 (ارتفاع)/انخفاض في المستحقات 

 
  ١ ۰۰٣    ( ٦٨٨ ١٦) 

 (ارتفاع)/انخفاض في المخزونات 
 

 ( ٦۲  ۲٦٥ )  ( ٥٨ ۲۲٣ ) 
 ً  (ارتفاع)/انخفاض في المبالغ المدفوعة مقدما

 
  ٣٩٦ ١    ۲ ٧۰٨   

لة   )انخفاض(ارتفاع/  في اإلیرادات المؤجَّ
 

  ٧٦ ١١۰     ٧٨ ١٨۰   
 في الحسابات المستحقة الدفع   )انخفاض(ارتفاع/

 
  ٥٣٨ ٦     ۰٨٦   

 في االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین   )انخفاض(ارتفاع/
 

  ٩١٧ ٥٣    ۰٩  ۰٧١   
 ارتفاع/(انخفاض) في خصوم ومخصصات أخرى

 
 (  ٦۰١ )  (  ٤٧) 

٩۰١    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة صافي   (١٨٣ ١ )   ٧٤٩ 
             

       التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
٧۲ )   شراء أو إنجاز الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   (١٩٧ ٤١ )  (٦٩٣ 

  ١٥         -        الملموسة (/إخراجھا من الخدمة) بیع الممتلكات والمنشآت والمعدات والبنود غیر 
٧٨۲ ٨٧ )   االستثمارات )   ٩١٧ ٨٦  

  ٧٣٥ ٤٥   (٩٧١ ١١٤ )   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
             

       التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 (٨  )       -        األموال المستحقة للدول األعضاء 

 (٨  )       -        صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
             

  ٥٤٤ ٤٤   (۲۲۲ ٥ )   صافي االرتفاع/(االنخفاض) في النقد والمكافئات النقدیة 
۰٤٤    النقد والمكافِئات النقدیة في بدایة الفترة   ٣٩٤    ٦٥١ ۲۰٩   

١۲۲ ٤ )   مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبیة غیر محقّقة بشأن المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة  )   ١٨٧ ١  
             

٨۲۰ ٤٣١    المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة والحسابات المصرفیة المدینة في نھایة الفترة      ۰٤٤  ٦٥١  
            

 جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.المالحظات المرفقة ھي 
 

    
      
      

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین 
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 البیان الخامس أ: بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة 

 (الجزء التشغیلي من المیزانیة العادیة) أ/ 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
     المیزانیة العادیة للسنة الجاریة   
    

  المیزانیة المعتمدة    
المیزانیة  
  النھائیة 

المبالغ الفعلیة  
  التباین   (اإلنفاق) 

               
۰٤    ٤١٣ ٤١  القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة   -۱البرنامج الرئیسي   ١٤ ٣٦    ٦٤٩۲     ٤٣٥ ٤   
۲٤  التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة   -۲البرنامج الرئیسي   ٤١    ١١٤ ۲٥٣     ۰٤  ٨٦٦     ٦٦٦   
٨٩۰ ٣٧  األمان واألمن النوویان  -۳البرنامج الرئیسي      ٣٦ ۰٧۲     ٥ ٣٤۲١     ۲ ١٤٥   
٩۰٧ ١٤٨  التحقق النووي   -٤البرنامج الرئیسي      ٥ ١٤٥    ٨٥٥ ١٤٥۰۲      ۰٨٣    
۰٨    ٣٧٧ ٨١  الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة   -٥البرنامج الرئیسي   ٩١٦ ١    ٤٤٣ ٧٨    ٣٥٩   
٦۲  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -٦البرنامج الرئیسي   ٦    ٧٣١۲  ۰٥۲     ٥۲  ۲۰٥      ۰٧٣    

۰٣٧    ٤٣٣ ٣٧٧  مجموع برامج الوكالة          ٩٩٣ ٣٥٩    ٩١٥    ۰١  ۲۲٩    
               

٩۲١ ٣  التكالیف القابلة لالسترداد نظیر األعمال المنفَّذة لحساب آخرین                ٩ ٣۲١     (٦٦  )   ١٩٥ ٣  
۰٣٨  مجموع الجزء التشغیلي من المیزانیة العادیة   ۲٥٦     ٤٤ ٣٧٤۰     ١٨٨ ٣٦٣    ۰١  ٨٥٦   

              
 .المعلومات)مزیداً من  ۳۹ساس النقدي المعّدل (توِرد المالحظة أ/ أساس المحاسبة مختلف عن أساس المیزانیة. وقد تم إعداد ھذا البیان الخاص بالمقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة على األ

 
 المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات.

         
         

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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۳٥ 
  البیان الخامس ب: بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة  
  (الجزء الرأسمالي من المیزانیة العادیة) أ/  
  ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

 
  التباین   ب/    المبالغ الفعلیة (اإلنفاق)    المیزانیة النھائیة   المیزانیة المعتمدة     
            
٩۰۲ ۲  التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة                                  -۲البرنامج الرئیسي       ۲ ٩۰۲      ١    ٤٧ ۲٩٨    
٥۰٣   األمان واألمن النوویان  -۳البرنامج الرئیسي        ٥۰٣         -         ٥۰٣    
١٧۰ ١  التحقق النووي                                      -٤البرنامج الرئیسي       ١٧ ١۰         -        ١٧ ١۰    
١۰٩ ١    ٨٤٥     ٧٤٦ ۲    ٧٤٦ ۲  الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة   -٥البرنامج الرئیسي      
٩٧۰ ٦  العادیة مجموع الجزء الرأسمالي من المیزانیة        ٩٧ ٦۰      ۲٨٩     ٥ ٥۲۰    
  
 

   
      

  ). ۳۹ساس النقدي المعّدل (المالحظة أ/ أساس المحاسبة مختلف عن أساس المیزانیة. وقد تم إعداد ھذا البیان الخاص بالمقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة على األ 
          
  لالطالع على مناقشة للتباین بین المیزانیة النھائیة والمبالغ الفعلیة. ج  ۳۹ب/ یرجى الرجوع إلى المالحظة  
          
 المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات. 

  
      

          

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 البیان السادس: بیان اإلبالغ عن القطاعات حسب البرامج الرئیسیة  
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
                                

   

القوى النوویة  
ودورة الوقود  

النووي والعلوم  
  النوویة 

التقنیات النوویة من  
أجل التنمیة وحمایة  

  البیئة 

األمان  
واألمن  
  النوویان 

التحقُّق  
  النووي 

الخدمات الخاصة  
بالسیاسات والتنظیم  

  واإلدارة أ/  

نفقات غیر مقیَّدة  
مباشرة على  

البرامج الرئیسیة  
 لمجموع  ا   اإللغاءات ج/     ب/  

                 النفقات 
٧۲٨ ٣٦  الرواتب واستحقاقات للموظفین      ۰٣  ٤٥    ٦٦٥ ۲٦٣     ٨۲١  ١۲١     ٧  )   ١١٣ ٨٥۰٥ )     -        ٥۲٣  ٨٥١  

٤۲٥     ٣٣٤ ٣    ١٧١ ٣    ٦٥١ ۲  االستشاریون، الخبراء      ٤ ٤۰۲    -        -        ٤ ١٣۰٧   
۰٩٥   السفر       ٩٣٥    ۲ ۲٧٩     ٥٨٥ ٩     ۲٣٨    -          -        ٦٤٤ ١٤  

۰٥٦ ٤  التحویالت إلى النظراء اإلنمائیین      ٤٦ ۰۰٩     ٩٧٨ ٨     ۲٦     ۲ ۲٣٨    -          -        ۲٦  ۲٨٨   
۲٩     ٤٥٥     ۲     ٥   الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي      ۲۰ ٤٣١   -          -        ۲۰ ٩٨٥  

۰٤۰ ١  التدریب      ٩٦٣ ٥    ۲ ۰١٣      ۰٦٥     ۲ ۰٥٧    -            -        ۲١  ٣٥٣  
١۰١ ۲    ٣٤٩ ٣    ٣١٧ ١  االھتالك واالستھالك     ۲۲ ٨٨۲     ٣٨        -          -   ٣١٧ ٩ ۲٣٧   

٦۰٧ ١    ٤٨٤   الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات       ٤٨٤    ۲١  ۲۰۲    ٦        -      ١     ٤٨٨ ١١۲  ٣٦٥  
٣۲٦ ۲  نفقات تشغیلیة أخرى      ٩ ٩۰٩     ٧ ٤۲١     ٥ ١٤۲٤    ( ۲ ۰٥٥ )   ٧٣٧ ٣١   (٦٦٤ ٥ )   ٨٦٧ ٨  

۰٥  جموع النفقات م  ٤٥٧    ۰۲١  ۰۰٦     ۰٧  ٣٣۰     ٨٩٣ ٥٤٦   (٦٦٤ ٥ )   ٣٦١ ٨    ١٥٧ ١٣٣    ٩٤٩ ١٨٧  
                      

                 األصول 
                

۲٨۰ ١٣  واألصول غیر الملموسة والمعدات   والمنشآتالممتلكات      ١    ٥٧٩ ٦٩۲  ١٦٤    ٦٣٩ ۲١٨     ٩١٧ ٣٤٤        -          -   ٤٣٥ ٧٦  
                 

                 إضافات األصول 
                

٥۰۲ ١  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة      ٣ ٤۰٥     ١ ۲٧٤     ٨        -          -   ٧٣٦ ٦    ١٨١ ١٤۲  ١٨٧  
                
                

 .أ/ یشمل إدارة المشاریع وتقدیم المساعدة التقنیة فیما یتعلق ببرنامج التعاون التقني
              
 ك. بالخدمات المشتركة غیر المخّصصة، واألعمال المنفّذة لحساب آخرین القابلة لالسترداد، ونفقات الدیون غیر مضمونة التحصیل، وما إلى ذلب/ النفقات غیر المقیّدة مباشرةً على البرامج الرئیسیة تشمل أساساً النفقات التي یمكن تتبّعھا مركزیاً فیما یتصل 

 . لغاء تكالیف دعم البرنامج وغیر ذلك من المعاَمالت التي تحدث بین البرامج الرئیسیة للتوفیق مع مجموع النفقات في بیان األداء الماليإ ج/ تَظَھر نفقات البرامج الرئیسیة شاملةً لتكالیف الخدمات المشتركة المخّصصة وتكالیف دعم البرنامج. ویشمل العمود الخاص باإللغاءات 
                

                .المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات
                

 باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین(توقیع) تریستان 
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 البیان المقارن السادس: بیان اإلبالغ عن القطاعات حسب البرامج الرئیسیة  

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

                                

   

النوویة   القوى 
ودورة الوقود  

النووي والعلوم  
  النوویة 

التقنیات النوویة من  
أجل التنمیة وحمایة  

  البیئة 

األمان  
واألمن  
  النوویان 

التحقُّق  
  النووي 

الخدمات الخاصة  
بالسیاسات والتنظیم  

  واإلدارة أ/  

نفقات غیر مقیَّدة  
مباشرة على  

البرامج الرئیسیة  
 المجموع     اإللغاءات ج/     ب/  

                 النفقات 
٦۰٧ ٣٤  الرواتب واستحقاقات للموظفین      ٩۲  ٤٣    ٦٨١ ۰۰٩     ٧٩    ٦٨٩ ١١٨ ۲٣٨    (  ٣۲ )     -        ٦۰٣  ٣٣٥  

٣۲٥ ٣    ٦٩٤     ٦٩٣ ٤    ٧٨١ ٣    ٣٥٥ ٣  االستشاریون، الخبراء     -          -        ٤٦ ١٦۰   
٨۰٩ ٨  السفر      ٦٨٦ ٨    ٧٧٨ ١٥    ١١٣ ٨    ۲ ۲٧٩    -          -        ٧٧ ٤٤۲   

۰٣    ٩٦٧ ٥  التحویالت إلى النظراء اإلنمائیین   ۲٣٥     ٦٣ ٩۲      ٥۲     ٣٨ ١۲    -          -        ٨٤٥ ٤٦  
٧۲   الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي       ٧۲      ١۲      ١٩۲     ۲۰ ١٦٤   -          -        ۲۰ ٤٥٨  

٥٩۰ ٦  التدریب      ٦٣ ١٧۲     ١٤ ۰۰٨     ۲ ۰٩۰     ٧٩٨ ٤٥        -          -   ٥٨٦ ٥  
٣١۲ ١  االھتالك واالستھالك     ۲ ۲۲٤     ۲ ٩٨۰     ٣۲  ۰٤۲     ٧ ٣٨        -          -   ١٣٦ ٩۲١   

۰٣۲ ۲    ٥٩٦   الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات      ٣ ١۲٣     ٦٣٤ ١٣    ۰١  ٧        -     (١  )   ١٩١۲  ٩٧٣  
٨٣۲ ٣  نفقات تشغیلیة أخرى      ٥٦٩ ١٣    ٦٤٦ ٥    ٩٤٦ ٦    ۲ ٧     ٤٩٩۲٥    ( ٦٧١ ٧)   ٤۲  ٧٩٩  

۲١٣ ٦٤  مجموع النفقات      ۰۰١  ٩٧    ٨١٥ ۲۲٥     ۰١٨  ٣     ٥١١ ١٣٤    ٨٤٦۰٥    ( ٦٧١ ٧)   ۰٥٧  ٦٥٨  
                      

                 األصول 
                

۲٤٤ ٦٨    ٣٧٨ ١٣  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة      ١۲  ٩٩٩    ۲١٧  ٥۰٣     ٤٣ ٣٥٥        -          -   ٩١٩ ٧٨۰   
                 

                 إضافات األصول 
                

١۲    ٤٩٩ ١  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   ۲٨٤     ٧١ ١۰     ٨ ١٤۲٤     ٣٦٨ ٣   -          -        ۲٤  ٨۲۰   
                
                

 .أ/ یشمل إدارة المشاریع وتقدیم المساعدة التقنیة فیما یتعلق ببرنامج التعاون التقني
              

 .المشتركة غیر المخّصصة، واألعمال المنفّذة لحساب آخرین القابلة لالسترداد، ونفقات الدیون غیر مضمونة التحصیل، وما إلى ذلك ب/ النفقات غیر المقیّدة مباشرةً على البرامج الرئیسیة تشمل أساساً النفقات التي یمكن تتبّعھا مركزیاً فیما یتصل بالخدمات 

 .یف دعم البرنامج وغیر ذلك من المعاَمالت التي تحدث بین البرامج الرئیسیة للتوفیق مع مجموع النفقات في بیان األداء الماليإلغاء تكال ج/ تَظَھر نفقات البرامج الرئیسیة شاملةً لتكالیف الخدمات المشتركة المخّصصة وتكالیف دعم البرنامج. ویشمل العمود الخاص باإللغاءات 
                

                .المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات
                

 الموظفین المالیین(توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر 
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 الوضع المالي -البیان السابع أ: بیان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصنادیق 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
                                
    موارد أخرى   خارجة عن المیزانیة موارد   التعاون التقني   المیزانیة العادیة    

 

صندوق المیزانیة  
العادیة وصندوق رأس  

  المال العامل  
صندوق االستثمارات  
  الرأسمالیة الرئیسیة 

صندوق التعاون   
  التقني  

صندوق التعاون   
التقني الخارج عن  

  المیزانیة 

صندوق البرامج   
الخارجة عن  

  المیزانیة 
مصرف الیورانیوم  

  الضعیف اإلثراء 
الصنادیق االستئمانیة   

 المجموع     والصنادیق الخاصة 
                 األصول 

٣۰۲ ٦١  المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة          ٥۲  ١٨٣    ۲٨  ٧٩۰     ٣٧ ۲٥٨     ١٩۲  ٦٤۲     ٥ ٤۰٩     ١ ۲١٧     ٨ ٤٣١۲۰   
۰٦۲ ٣  االستثمارات                   -        ٥٩ ۰٦۰     ٣۲  ۰٤۰     ٥ ٤٤    ٣٤٣ ١٨٨۲٨    -        ٨ ٣١٨۲٥   
۲٥  الحسابات المستحقة التحصیل       ٤٨     ٧٩٥ ٣    ٤٤١     ٣٩٥۲     ١١ ٤۰     ۲ ۲٩١    -        ٦٣ ۰۲٨   
     ً ٥۲  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما  ١     ١٣٧     ٧١٥۰٨      ٩۲٦      ٥٨٥     ۲٦٩    -        ٨۲  ٥٥٩  
۰٥١   المخزون             -        ٦۲  ٣٣١    ۲١  ٥٥ ٥٥    ٥٧٦     ٤١١۰      ۲۲    ٥ ٩٤۰٩   
٨٦۲  الممتلكات والمنشآت والمعّدات       ٨٦        -   ٣         -          -         -         -       ١١١۲  ١١٤  
٣۰٨ ٥٨  األصول غیر الملموسة             -         -         -          -        -       -        ٣ ٥٨۰٨   
٩۰٨   االستثمار في كیانات الخدمات المشتركة             -         -         -          -        -       -         ٩۰٨   

٦۲٦ ٤٨٨  مجموع األصول      ٥۲  ٧٦١    ۲١٧  ٦٦۰     ٧٣ ۰٩١     ۲٤١  ٨    ٧٧٩۰١  ۲٣٩     ١   ١٩٤ ١ ۲٨۲  ٨۲٧   
                 

                 الخصوم
٧۲٦     ٥٧١ ١١  الحسابات المستحقة الدفع          ٣    ٦٣٨ ٨ ۰٥٨     ١ ۲٦٧      ۲     ۰١     ٦۲  ۰۰١   
لة     ٦۰١ ١٣        -       ١٤٣ ١٧٨  اإلیرادات المؤجَّ     ٣٣٥ ٨    ۲٦  ۰٣٤     ۲۰ ۰٨۲    -        ۲٨۲  ٤۲۰   
٤۲۲     ٣٧٥ ٤٤٤  االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین           -         ١     ٦٥٧ ٥    ١٥   -        ۰٤٥  ۲٧۲   
١۲  )       -       ٦   االلتزامات المالیة األخرى      )    ۰۲١      ٥۲٣     -       -         ۲٤١   
١٨۲ ١        -         -         -       ٧٥   المخصَّصات          -       -        ٩٣ ١۲   

۰١٧ ٦٣٤  مجموع االلتزامات       ١    ٨٥١۲  ٣۲٧     ۲١  ۲٣۰     ٧١ ۲١۲     ۲۰ ٨٣۲      ۰١     ۰٧٦  ٨١۲   
                 

٤۲   (٥٤٤ ١٤٥ ) صافي األصول   ۰٩١     ۰١٥  ٩ ٨٨    ٥٦٧ ٣٤١    ٨٧٨ ٦١    ٣٤٣۰١     ١٨٤ ١    ۲۲٥  ٤٤٧  
                 

                 الملكیة
۰١١    ٨٦٣ ۲۲   (٣١٩ ١١ ) أرصدة الصنادیق       ٦۲٣     ۰٥  ١    ٦٤٦۲٣  ۰٩٦     ٨٨ ۰١١     ٧٣٣ ٥٨٣    ١٤٧ ١  
٥۲۲ ١٣٤ ) االحتیاطیات      )   ۲ ٤٧۰     ۰٤  ١٧۰     ١١ ۲٣۲     ٧ ١٩۰٦    (  ١)    ٨٦ ٦١ )   ٣٧۲ ) 

٤۲   (٥٤٤ ١٤٥ ) مجموع الِملكیّة   ۰٩١     ۰١٥  ٩ ٨٨    ٥٦٧ ٣٤١    ٨٧٨ ٦١    ٣٤٣۰١     ١٨٤ ١    ۲۲٥  ٤٤٧  
                     

                .المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات
               

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 الوضع المالي   -البیان المقارن السابع أ: بیان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصنادیق  

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱في  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
                                 

    موارد أخرى   خارجة عن المیزانیة موارد   التعاون التقني   المیزانیة العادیة     

  

صندوق المیزانیة  
العادیة وصندوق رأس  

  المال العامل  

صندوق  
االستثمارات  
الرأسمالیة  
  الرئیسیة 

صندوق التعاون   
  التقني  

صندوق التعاون   
التقني الخارج عن  

  المیزانیة 

صندوق البرامج   
الخارجة عن  

  المیزانیة 

مصرف  
الیورانیوم  

  الضعیف اإلثراء 

الصنادیق   
االستئمانیة  

 المجموع     والصنادیق الخاصة 
                 األصول  

٨۰٩ ١٨    ٧٥٦ ٣٣  المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة           ٤٥ ٩٦۲     ٨۲  ١ ١٩١    ٥٨٩۰٦     ۰٧  ٩۰٤     ١٤٣ ١    ۰٤٤  ٦٥١  
۰٣  االستثمارات        ۰۰۰       -        ٥۲  ٤۲٨     ۲۲ ۰۰٤     ١٦٦ ۰٨۰     -       -        ٤٤۲  ٤۰٣   
٧۰٨ ٥٣  الحسابات المستحقة التحصیل            ٤٣٨    ۲ ٣ ١٣    ٣٦٣     ٦٤٨۲٤     ۲ ٥٩٦ ٧٣        -   ٩١٧  
      ً ٦۲  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما  ٧۲٦      ۲١٨     ٦ ١۲۰      ٩        -   ٧٣٣     ٨٧٥     ٣٣٣۲  ٩٥٦  
٦۲٤   المخزون              -        ۰١  ٧۲٦     ۲ ٣۲٥      ٥٥ ٥٥    ٤٥٧۰    -        ٨٨ ٦٩۰   
٩٤۲  الممتلكات والمنشآت والمعّدات        ٩٤        -   ٥         -          -         -         -       ٧٧٧۲  ۲٧٨   
۰٦  األصول غیر الملموسة        ٥٩۲        -         -         ۲      -        -       -        ۰٦  ٦١۲   
٩۰٨   االستثمار في كیانات الخدمات المشتركة              -         -         -          -        -       -         ٩۰٨   
۰۰٥  مجموع األصول    ٨ ١٩    ٤٦١۲٥     ١٣٦ ۰٥٥     ٥٤ ۰١۲     ۲٣٧  ٩    ٤٣٦۲١  ١٣ ١   ١٤٣ ١    ١١٩۲  ٤٤٧  
                  
                 الخصوم 
٣۲٦ ٨  الحسابات المستحقة الدفع            ١    ٥٧٥ ١    ٥١١ ٧    ٩٩ ۲٧٣      ١۲    -        ٥٦١ ١٩  
لة      ۰٨٦ ١٨٧  اإلیرادات المؤجَّ        -        ١١ ۰٩٣     ٤ ١۲٥     ٥٥ ۲٦٧     ١۲  ۰٩۰    -        ٧٨۲  ٧٦۰   

 
االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات      

٣۲۲     ٣٣٣ ٣٩١  الموظفین       -         ٣٥٦ ٣٩٦        -   ١     ٧٨١ ٤    ١٨  
٤۰٣     ٦٤     ١٩         -       ٤٦   االلتزامات المالیة األخرى           -       -         ٤٣٣  
١٨۲ ١        -         -         -       ١٦١   المخصَّصات           -       -        ٣٧٩ ١  
٣۰۲ ٥٨٨  مجموع االلتزامات        ۲۲٣     ١٩ ۰٤٦     ٧ ٦٣    ١٨١ ٣۰٧     ١۲  ۲١١    -        ٥ ٦٩٥۰٨   
                  
۲٥٦ ٨٧ ) صافي األصول   )   ٦ ١٩۲۰     ١١٧ ۰٩۰     ٩ ٥١۰۲     ٨۰٣  ٩۲٧     ٨۰١  ٧۰۰     ٥١٧    ١٤٣ ١ ۲٦٤   
                  
                 الملكیة 
٩۲  أرصدة الصنادیق        ٨٨۲     ١ ١٧۰٤     ٩٤    ٨٦٧ ٤١    ٩٦٤ ٧٩۲  ٧    ٤٤٨۰١  ٣ ١    ٩٣١۰١     ۲٥٧  ۰۰۲  
۰٨٥ ١١٦ ) االحتیاطیات       )   ٥ ١۰٨     ٦ ٣٧۲١     ٩ ۲١٦     ٨١ ١٤۲      ٧٦     ۰٤    ( ٥٤ ۰٣٦ ) 
۲٥٦ ٨٧ ) مجموع الِملكیّة   )   ٦ ١٩۲۰     ١١٧ ۰٩۰     ٩ ٥١۰۲     ٨۰٣  ٩۲٧     ٨۰١  ٧۰۰     ٥١٧    ١٤٣ ١ ۲٦٤   
                 
                      
               .المالحظات المرفقة ھي جزء ال یتجزأ من ھذه البیانات 
 

 
               

 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین 
 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة  
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 األداء المالي  -البیان السابع ب: بیان اإلبالغ عن القطاعات حسب الصنادیق 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
                                    
      موارد أخرى   خارجة عن المیزانیة موارد   التعاون التقني   المیزانیة العادیة    

 

صندوق المیزانیة  
العادیة وصندوق  
  رأس المال العامل  

صندوق  
االستثمارات  
الرأسمالیة  
  الرئیسیة 

صندوق   
  التعاون التقني  

صندوق التعاون   
التقني الخارج عن  

  المیزانیة 

صندوق البرامج   
الخارجة عن  

  المیزانیة 

  مصرف
الیورانیوم  
الضعیف  
  اإلثراء

الصنادیق  
االستئمانیة  
والصنادیق  

 المجموع     اإللغاء أ/    الخاصة 
                   

                   اإلیرادات 
رة  ۰٣٣ ٣٧١  االشتراكات المقرَّ     ٩٨ ٦۰       -          -          -        -           -        -        ٨ ٣٧٧۲٤   

۲٣۲ ١١١    ٤٦٤ ٣٦    ٥٥٩ ٨١        -           -    التبرعات النقدیة      ١ ۰٩۰        -        -        ۰٣۲  ٣٤٥  
۰١  التبرعات العینیة  ۰۰٤        -          -          -          -        -           -        -        ۰١  ۰۰٤   
۰٧٩ ٥        -        -           -        -          -      ١١٦ ٤        -       ٦٧٤ ١  مساھمات أخرى    

۰١۲ ۲  اإلیرادات من المعاَمالت التبادلیة        -         ٣٦      -          -        -           -        -        ۲ ٤٦۲   
۰۰٤   إیرادات االستثمار        -         ٧٧ ١    ١٨٥     ٤٦٥۰      ٤٦٥       -        -        ۲ ۲٥٩   

۰٥٥ ٥        -          -          -       ١١٤   اإلیرادات الداخلیة بما في ذلك تكالیف دعم البرنامج     -           -       ( ٦٦٤ ٥)       -      
                   

٨۲١ ٣٨٦  مجموع اإلیرادات      ٩٨ ٦۰     ٨   (٦٦٤ ٥ )       -       ٥٥٥ ١    ٨٥٩ ١١٧    ٦٤٩ ٣٦    ١٧٦ ٨٦۲٦  ١۰٨   
                   

                   النفقات 
٨٧۲  الرواتب واستحقاقات للموظفین   ٤ ٣٦    ٦٥         -      ٣٥١     ٧٤٣۰٩      ٥        -        -       ٧٨٨۲٣  ٨٥١  

١۲٩ ٦  االستشاریون، الخبراء       ۰٧٥     ۲ ۲۰٥      ٩٥ ٣    ٤١٧۰      ٤ ١٣        -        -       ١۰٧   
۲٣١ ١        -       ٥٤٩ ٨  السفر       ٨ ٤    ٥٥۲٧     -           -        -        ٦٤٤ ١٤  

٣۲۲ ٦  التحویالت إلى النظراء اإلنمائیین         -        ٧ ١٧    ٤٨٦ ٣٤۲٣     (٤٣  )       -    ٨٨٩ ٤   -        ۲٦  ۲٨٨   
  ٩٨٥ ۲۰        -        -           -    ٣٨٦         -          -          -       ٥٩٩ ۲۰  الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي 

۰۲٧ ٨    ٣     ٥٦٣ ١  التدریب       ٦ ١    ٧٥٩۲٣     -           -        -        ۲١  ٣٥٣  
۲٣٧ ٣٨        -        -       ۲         -      ۲         -          -       ٣٦٨ ٣٨  االھتالك واالستھالك   

١۲  الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات   ۲٥٤     ٣ ١۰٦      ٨۲       -        ٦        -    ١٤     ١١     ١٦٧ ٣۲  ٣٦٥  
٧۲  نفقات تشغیلیة أخرى   ۲٦٣    (  ۰٥ )   ٥٥٣ ١    ۲ ۰۲۰    ٣ ٦۲١      ٣۲١        -       ( ٦٦٤ ٥)   ٧٣٧ ٣١  

                   
۰١٤ ٤١٩  مجموع النفقات      ۲ ١ ٤٨    ٦٥٧۰٦     ۲۰ ٦٤٥     ۰٦  ٥     ٦١٨۲٩    (  ٩۲ )   ( ٦٦٤ ٥)   ٨٩٣ ٥٤٦  

                   
۰۰٤    (٩٥٧  ) صافي المكاسب/(الخسائر)     ( ٤ ۲۲۰)  ( ۲ ٩٣٦)  ( ٧ ۰٣٦ )  ( ٩ ٤۲٥ )    (٥٩١ ١٩ )       -    ١١ 

                   
٦٨۰ ١٣    ٣٥٥ ٣٣    ٨٤١ ٣   (٩٦٩ ٣٣ ) صافي الفائض/(العجز)      (٨٩٩ ٣ )   ٨٨١ ٤٩    ۰٤     -        ۲٦  ٣١٧  

                       
  .رنامج وغیر ذلك من المعاَمالت التي تحدث بین الصنادیق للتوفیق مع مجموع النفقات في بیان األداء الماليأ/ تَظَھر نفقات الصنادیق شاملةً لتكالیف دعم البرنامج والمعامالت التي تحدث بین الصنادیق. ویشمل ھذا العمود إلغاء تكالیف دعم الب

                  
 (توقیع) تریستان باوزفاین، كبیر الموظفین المالیین

 مدیر شعبة المیزانیة والمالیة 
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 الجزء الثالث 
 

 مالحظات على البیانات المالیة 
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 ٤۳  الصفحة

 مالحظات على البیانات المالیة 

 ٤٥ .................................................................... المالیةالكیان الُمصدر للبیانات   :۱المالحظة 

 ٤٥ ........................................................................ أساس إعداد البیانات المالیة  :۲المالحظة 

 ٤۷ ........................................................................ السیاسات المحاسبیة الھامة :۳المالحظة 

 ٦٤ ...................................................................المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة :٤المالحظة 

 ٦٤ ........................................................................................ االستثمارات  :٥المالحظة 

 ٦٥ ...................................... الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة :٦المالحظة 

 ٦٦ .......................................... معلومات عن المبالغ المستحقة التحصیل غیر التبادلیة :۷المالحظة 

 ٦۸ ............................................ الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة :۸المالحظة 

ً  :۹المالحظة   ٦۹ .................................................................... السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

 ۷۰ .......................................................................................... المخزون :۱۰المالحظة 

 ۷۱ .................................................... االستثمارات في كیانات الخدمات المشتركة :۱۱المالحظة 

 ۷۲ .................................................................. الممتلكات والمنشآت والمعدات  :۱۲المالحظة 

 ۷٦ ........................................................................... األصول غیر الملموسة :۱۳المالحظة 

 ۸۰ ........................................................................ الحسابات المستحقة الدفع  :۱٤المالحظة 

لة :۱٥المالحظة   ۸۰ ................................................................................ اإلیرادات المؤجَّ

 ۸۱ ................................................. االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین :۱٦المالحظة 

 ۸۲ ............................................................. د الخدمة الخطط المتعلقة بفترة ما بع :۱۷المالحظة 

 ۸۸ ....................................................................... االلتزامات المالیة األخرى  :۱۸المالحظة 

 ۸۸ ...................................................................................... المخصصات  :۱۹المالحظة 

 ۹۰ ................................................................. : التحركات في أرصدة الصنادیق ۲۰المالحظة 

 ۹۲ ....... : التحركات في أرصدة الصنادیق الخاصة بالصنادیق الفردیة ذات األغراض المحددة۲۱المالحظة 

 ۹۳ ....................................... ات الصنادیق : التحركات في االحتیاطیات حسب مجموع۲۲المالحظة 

رة :۲۳المالحظة   ۹٤ .............................................................................. االشتراكات المقرَّ

 ۹٥ .......................................................................................... التبرعات  :۲٤المالحظة 

 ۹٦ .................................................................................. مساھمات أخرى :۲٥المالحظة 

 ۹۷ ................................................................ اإلیرادات من المعاَمالت التبادلیة  :۲٦المالحظة 

 ۹۷ ................................................................................ إیرادات االستثمار :۲۷المالحظة 

 ۹۸ .................................................................. الرواتب واستحقاقات للموظفین  :۲۸المالحظة 
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 ۹۸ ........................................................................... االستشاریون، الخبراء  :۲۹المالحظة 

 ۹۹ .............................................................................................. السفر  :۳۰المالحظة 

 ۹۹ .................................................. التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة :۳۱المالحظة 

 ۱۰۰ .................................................... الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي :۳۲المالحظة 

 ۱۰۰ ......................................................................................... التدریب  :۳۳المالحظة 

 ۱۰۱ ...................................................... الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات  :۳٤المالحظة 

 ۱۰۲ ........................................................................... نفقات تشغیلیة أخرى :۳٥المالحظة 

 ۱۰۳ .................................................................... (الخسائر) /صافي المكاسب :۳٦المالحظة 

 ۱۰۳ ................................................................... الحصص في كیانات أخرى  :۳۷المالحظة 

 ۱۰۹ .................... التكوین حسب الصنادیق  – : اإلبالغ القطاعي بحسب البرنامج الرئیسي ۳۸المالحظة 

 ۱۱۱ ......................................................................................... المیزانیة  :۳۹المالحظة 

 ۱۱۱ ........... المیزانیة األصلیة والمیزانیة النھائیة (المیزانیة العادیة) تحركات األموال بین   أ:-۳۹المالحظة 

 التوفیق بین المبالغ الفعلیة على أساس یسمح  ب:-۳۹المالحظة 

 ۱۱۲ .................................................................... بالمقارنة بالمیزانیة، وبیان التدفقات النقدیة 

 ۱۱۳ .......................................... تحلیل التباین بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة  ج:-۳۹المالحظة 

 ۱۱٤ .................................................. صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة د:-۳۹المالحظة 

 ۱۱٥ ........................................................................... األطراف ذات الصلة  :٤۰المالحظة 

 ۱۱٥ ....................................................... إقرارات اإلفصاح عن الصكوك المالیة :٤۱المالحظة 

 ۱۱۸ ...................................................................................... االرتباطات  :٤۲المالحظة 

 ۱۲۰ ...................................................... الخصوم االحتمالیة واألصول االحتمالیة  :٤۳المالحظة 

 ۱۲۱ ................................................................. األحداث التالیة لتاریخ اإلبالغ  :٤٤المالحظة 

 ۱۲۱ ........................................................................................... الھبات  :٤٥المالحظة 
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 ٤٥  الصفحة

 الكیان الُمصدر للبیانات المالیة :۱المالحظة  

الربح، أُنشــئت في  تســتھدف دولیة مســتقلة الالوكالة الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة) ھي منظمة حكومیة  -۱
د، وتخـضع عالقتھا باألمم المتحدة   وفقاً لنظامھا األـساـسي. ۱۹٥۷ عام  والوكالة جزء من نظام األمم المتحدة الموحَّ

اذ في  ل حیز النـف ذي دـخ ة" اـل ذرـی ة اـل اـق ة للـط دولـی ة اـل اـل دة والوـك ات بین األمم المتـح م للعالـق اق المنّظِ ام "االتـف ألحـك
  .۱۹٥۷ تشرین الثاني/نوفمبر ۱٤

اھمة الطاقة الذریة   -۲ یع مـس ي، في العمل على تعجیل وتوـس اـس ویتمثل ھدف الوكالة، كما حدَّده نظامھا األـس
في السـالم والصـحة واالزدھار في جمیع أنحاء العالم، والسـھر وسـع طاقتھا على ضـمان عدم اسـتخدام المسـاعدة  

مھا، أو التي تُقدَّم بناءً  ومن   على طلبھا أو تحت إشـرافھا أو رقابتھا، على نحو یخدم أي غرض عسـكري.التي تقّدِ
تة   یة الـس ي، تُدیر الوكالة عملھا في إطار البرامج الرئیـس اـس أجل بلوغ ھذا الھدف المنصـوص علیھ في النظام األـس

 التالیة:

 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة؛ •

 التنمیة وحمایة البیئة؛التقنیات النوویة من أجل   •

 األمان واألمن النوویان؛ •

 التحقُّق النووي؛ •

 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة؛ •

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة. •

ــیة   -۳ ــب البرامج الرئیسـ ــل بھا من مالحظات عن اإلبالغ عن القطاعات حسـ وتِرد في البیانات، وما یتصـ
 إضافیة عن كیفیة إدارة ھذه األنشطة األساسیة وتمویلھا.  وحسب الصنادیق، تفاصیل

 أساس إعداد البیانات المالیة :۲المالحظة  

أعّدت ھذه البیانات المالیة بطریقة المحاســبة على أســاس االســتحقاق، وفقاً لمتطلبات المعاییر المحاســبیة   -٤
فضـــــالً عن معلوـمات المیزانـیة الواردة في البـیاـنات    وال تزال المیزانـیة،اـلدولـیة للقـطاع الـعام (مـعاییر إیبســـــاس).

رق معاییر إیبـساس ألي مـسألة محددة، یُطبَّق المعیار  وعندما ال تــــــتط  األـساـسي النقدي المعّدل.المالیة، تعد على  
  الدولي إلعداد التقاریر المالیة أو المعیار المحاسبي الدولي، أیھما یكون مناسباً.

َل تاریخ التطبیق الفعلي للمعیار المحاســـبي إیبســـاس  ۱۹-وجراء جائحة كوفید -٥ األدوات المالیة،   ٤۱، أُّجِ
 .۲۰۲۳كانون الثاني/ینایر   ۱االجتماعیة، لفترة سنة واحدة حتى   الفوائد ٤۲والمعیار المحاسبي  

وأُِعدَّت البیانات المالیة على أـساس مبدأ اـستمراریة األعمال وُطبّقت الـسیاـسات المحاـسبیة باـستمرار على   -٦
  مدار الفترة المالیة.
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 العرف المحاسبي

ل األصـــول وفقا لتكلفتھا  أُعدت البیانات المالیة على أســـاس العرف المحاســـبي   -۷ الذي یقضـــي بأن تُســـجَّ
 التاریخیة.

 العملة الوظیفیة وتحویل العمالت األجنبیة

 العملة الوظیفیة وعملة العرض

وتُعرض البـیاـنات الـمالـیة   العمـلة الوظیفـیة للوـكاـلة (بـما في ذـلك ـكل مجموـعات الصــــــنادیق) ھي الیورو. -۸
ب كل القیم ألقرب ألف یورو (آالف الیوروھات)، ما لم یُبیَّن غیر ذلك.   بالیورو، وتُقرَّ

 المعامالت واألرصدة

ل المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبیة إلى یوروھات باسـتخدام سـعر الصـرف المعمول بھ في األمم   -۹ تُحوَّ
الشـھر إذا كانت  -عمول بھ في األمم المتحدة مرة في الشـھر، ویُنقَُّح في منتصـفویُحدَّد سـعر الصـرف الم المتحدة.

  ھناك تقلبات كبیرة في سعر الصرف لكل عملة على حدة.

ل األـصول والخـصوم النقدیة المقّومة بعمالت أجنبیة إلى یوروھات بـسعر الـصرف المعمول بھ في  -۱۰ وتُحوَّ
  ھایة السنة.األمم المتحدة عند إقفال الحسابات في ن

ــرف العمالت األجنبیة المتحققة وغیر المتحققة   -۱۱ ــائر صـ ــب وخسـ ُب في بیان األداء المالي مكاسـ ــَ وتُحتسـ
الناشــئة عن تســویة المعامالت المنفذة بعمالت أجنبیة وعن تحویل األصــول والخصــوم النقدیة المقّومة بعمالت  

 نة.أجنبیة باستخدام أسعار الصرف المعمول بھا في نھایة الس

  األھمیة النسبیة وإعمال النظر في اآلراء والتقدیرات

ویوفر إـطار األھمـیة النســـــبـیة   تـعدُّ األھمـیة النســـــبـیة أمراً جوھرـیاً في ســــــیاق البـیاـنات الـمالـیة للوـكاـلة. -۱۲
ــبیة في عدة مجاالت   ــلة باألھمیة النسـ ــیلة منھجیة لتحدید القرارات المتصـ ــبیة في الوكالة وسـ ــبیة،  المحاسـ محاسـ

  ولتحلیل ھذه القرارات وتقییمھا وإقرارھا ومراجعتھا دوریاً.

ــاتھا. -۱۳ ــتند إلى آراء اإلدارة وتقدیراتھا وافتراضـ ــتعراض   وترُد في البیانات المالیة مبالغ تسـ . ویجري اسـ
التقدیرات في الفترة التي  وتُدرُج التغیرات التي تطرأ على  التقدیرات واالفتراضــات األســاســیة بشــكل مســتمر.

ومن بین ما أُدِخل من أحكام وتقدیرات وافتراضات مھمة عند تطبیق السیاسات   تصبح فیھا تلك التغیرات معروفة.
 :المحاسبیة وكان لھ أھم األثر على المبالغ المحتسبة في البیانات المالیة ما یلي

  احتساب اإلیرادات؛ •

  فین؛والقیاس االكتواري الستحقاقات الموظ •

ــآت   • ات والمنشـــ الممتلـك ا یتعلق ـب ة االھتالك/االســـــتھالك فیـم ة وطریـق افـع ار الـن ار األعـم واختـی
  والمعدات واألصول غیر الملموسة؛
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  وتقییم المخزون؛ •

  والخسائر الناجمة عن انخفاض قیمة األصول؛ •

   وتصنیف الصكوك المالیة؛ •

 .األصول العرضیة والخصوم و •

 المحاسبیة الھامةالسیاسات   :۳المالحظة  

 األصول

 األصول المالیة

وتـصنَّف كأـصول جاریة األـصوُل المالیة التي یِحلُّ   األـصول المالیة ھي إما مبالغ نقدیة أو ـصكوك مالیة. -۱٤
أما األصـول المالیة التي یحل أجل اسـتحقاقھا بعد أكثر   أجل اسـتحقاقھا في غضـون سـنة واحدة من تاریخ اإلبالغ.

 تاریخ اإلبالغ فتصنف كأصول غیر جاریة.من سنة من 

ــكوك مقیَّمة بالقیمة العادلة بفائض   -۱٥ ــكوك المالیة إلى الفئات التالیة: صــ ــنِّف الصــ ویجوز للوكالة أن تُصــ
ویُحدَّد ھذا   عجز؛ وقروض ومســـتحقات؛ وصـــكوك محتفظ بھا إلى أجل االســـتحقاق؛ وصـــكوك متاحة للبیع. أو

من اقتناء الصـــكوك المالیة، عند احتســـابھ ألول مرة، ویعاد تقییمھ في كل   التصـــنیف، الذي یتوقف على الغرض
  تاریخ إبالغ.

 الصكوك المالیة  التصنیف 
 الودائع ألجل  - االستثمارات  القروض والمستحقات 

المكافئات النقدیة واالشتراكات المستحقة التحصیل والمستحقات  
 األخرى 

الصكوك المحتفظ بھا إلى أجل  
 االستحقاق 

 أذون الخزانة والسندات المخصومة األخرى  - االستثمارات 

كانون   ۳۱و ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱ال شيء في تاریخ  الصكوك المتاحة للبیع
 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 

الصكوك المقیَّمة بالقیمة العادلة بفائض  
 أو عجز 

كانون   ۳۱و ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱ال شيء في تاریخ 
 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 

ــول مالیة تُقبض عنھا مبالغ محددة أو قابلة للتحدید، وغیر مدرجة في  -۱٦ ــتحقات‘ ھي أص و’القروض والمس
  سوق مالیة نشطة.

و’الصـكوك المحتفظ بھا إلى أجل االسـتحقاق‘ ھي أصـول مالیة غیر مشـتقة، تُقبض عنھا مبالغ محددة أو   -۱۷
ســتحقاق محدد، وتعتزم الوكالة وتســتطیع، بصــفة قاطعة، أن تحتفظ بھا حتى حلول أجل  قابلة للتحدید، ولھا أجل ا

ل بعد ذلك بالتكلفة   االســتحقاق. ل ھذه الصــكوك في البدایة بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعامالت، ثم تُســجَّ وتســجَّ
دات المخصـومة األخرى كصـكوك  وتصـنَّف أذون الخزانة والسـن المسـتھلكة باسـتخدام طریقة سـعر الفائدة الفعلي.

  "محتفظ بھا إلى أجل االستحقاق".
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 المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة

ــرة، والودائع المحفوظة تحت الطلب في  -۱۸ ــمُل المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة المبالغ النقدیة الحاضــ تشــ
القصـیرة األجل التي تبلغ آجال اسـتحقاقھا األصـلیة ثالثة  المصـارف، وغیر ذلك من االسـتثمارات العالیة السـیولة  

  أشھر أو أقّل.

 االستثمارات

ــومة، وتتجاوز آجال   -۱۹ ــندات المخصـ ــتثمارات الودائع ألجل وأذون الخزانة وغیرھا من السـ ــمُل االسـ تشـ
ألن ھذه  ولیس من الضــروري اســتھالك خصــم شــھادات الودائع ألجل،   اســتحقاقھا األصــلیة جمیعاً ثالثة أشــھر.

 الشھادات تُشترى بقیمتھا االسمیة.

 االشتراكات والمستحقات

تتعلُّق المسـتحقات بالمبالغ الواجب أن تسـّددھا إلى الوكالِة الدوُل األعضـاء والجھاُت المانحة والموظفون   -۲۰
متھا االـسمیة، ما لم  وتُحتـسُب المـستحقات بقی وتُمثُِّل ھذه المـستحقاُت أـصوالً مالیة غیر مـشتقة. وغیرھا من الجھات.

 یكن لخصمھا للتوصل إلى قیمتھا الحالیة الصافیة أثر ھام نسبیاً.

وتُحتسـَُب مخـصـصات الحـسابات غیر مـضمونة التحـصیل عندما یكون ھناك دلیل موـضوعي على أن أحد   -۲۱
ُب المخـصـصات اـستناداً إلى خبرة التحـصیل التاریخیة و/أو  المـستحقات قد انخفـضت قیمتھ. إلى وجود دلیل  وتُحتسـَ

ُب الخـسائر الناتجة عن انخفاض القیمة في بیان األداء   على أن تحـصیل مـستحٍق معیٍَّن ھو أمر مـشكوك فیھ. وتُحتسـَ
 المالي في السنة التي تُتكبَُّد فیھا ھذه الخسائر.

 ً  السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما

ویةً لدین ما  -۲۲ تحقاقھ الرـسمي.تعتبر الـسلف والمبالغ المدفوعة مقّدماً تـس داداً لقـسط قبل حلول أجل اـس  أو ـس
 وتُحتَسُب السلف والمبالغ المدفوعة مقدماً بقیمتھا االسمیة، ما لم یكن لخصمھا أثر ھام نسبیاً.

 المخزونات

ــّجل كمخزوناِت مشــاریَع جمیُع الســلع التي تشــتریھا الوكالة أو التي تُمنُح لھا (مثل المعدات واللوازم   -۲۳ تُس
وفي معظم األحیان، تُنقل مخزونات المشـاریع   جیات) لنقلھا إلى الدول األعضـاء وغیر األعضـاء المتلقیة.والبرام

عب   التي تُعرف أیضــاً باســم ’المشــتریات المیدانیة‘ في إطار برنامج التعاون التقني، ولكنھا تُنقَل أیضــاً داخل الشــُّ
اعدة محدَّدة. ر وذلك في إطار برامج مـس كل مباـش لع التي ال تزال خاضـعة لرقابة الوكالة في  التقنیة بـش وتُدرج الـس

ووفـقا لالتـفاـقات الـقائـمة بین نظراء الوـكاـلة،  ـتاریخ اإلبالغ في مخزوـنات المشـــــاریع الـجاري نقلـھا إلى النظراء.
یتوقف احتســاب مخزونات المشــاریع عندما تســتلمھا الجھات المســتفیدة في البلد المتلقي، وتعتبر تلك ھي اللحظة  

وتحســــباً لحقیقة أن المخزونات التي   تي تنقل فیھا الوكالة ســــیطرتھا على تلك المخزونات إلى الجھات المتلقّیة.ال
من  ٪٥۰لفترة من الزمن قد ال تُسـلَّم فعالً أو قد یصـیبھا التلف أو التقادم، یُحتسـب مخصـص بنسـبة   تظل قید النقل

إذا زادت ـھذه الفترة على    ٪۱۰۰اثني عشـــــر شـــــھراً، وبنســــــبة  القیـمة للمفردات الـجاري نقلـھا لفترة أكثر من  
 شھراً. ۲٤
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ــورات ومواد مرجعیة وتحتفظ بھا. -۲٤ ــورات والمواد المرجعیة   وتُنتِج الوكالة منشـ ــُب ھذه المنشـ وال تُحتسـ
ع ویرجع ذلك إلى واق كأصـول، وتُحسـب تكالیف إنتاج كل نوع من المنشـورات والمواد المرجعیة كنفقات متكبَّدة.

أنَّ القیمة الحالیة للمردود الخدمي الطویل األجل لھذه األصـــول، مخصـــوماً منھا المخصـــص المطلوب للمخزون  
البطيء الحرـكة والمخزون المتـقادم، ال یمكن تـحدـیدـھا على نحو موثوق، بســــــبب ـعدم إمـكانـیة تـحدـید ـمدة الحـیازة  

 المتبقیة واحتماالت التقادم المتصلة بھا.

بمخزون من الیورانیوم الضــعیف اإلثراء في مرفق تخزین الیورانیوم الضــعیف اإلثراء   وتحتفظ الوكالة -۲٥
في محطة أولبا التعدینیة في أوســـــكمان   مصـــــرف الوكالة للیورانیوم الضـــــعیف اإلثراءویقع   .الخاص بالوكالة

ویتألف مخزون  تتحت مـسؤولیة الـسلطات الكازاخیة المختـصة فیما یتعلق باألمان واألمن والـضمانا،  بكازاخـستان
  ٪ ٤٫۹٥ من یورانیوٍم مثرى بنســبتین مختلفتین ھما:  أســطوانة، ٦۰ھذا، المخّزن في   الیورانیوم الضــعیف اإلثراء

ترداد   وفي حال .٪۱٫٦و انقطاع إمداد دولة عضـو بالیورانیوم الضـعیف اإلثراء وعدم تمكن الدولة العضـو من اـس
، وـكاـنت ـھذه اـلدوـلة مســـــتوفـیة لمـعاییر األھلـیة، یُمكن لـھا اقتـناء  ـھذا اإلـمداد عبر اللجوء إلى األســـــواق التـجارـیة

ــعیف اإلثراء. ــرف الوكالة للیورانیوم الض ــعیف اإلثراء من مص وتتألُف تكلفة مخزون الیورانیوم   الیورانیوم الض
 رفق التخزین.واألسطوانات من سعر االقتناء زائداً التكالیف المباشرة القابلة لإلسناد الالزمة لنقل المخزون إلى م

وتُبیَُّن المخزونات بالقیـمة الـعادلة، محســـــوبة كتكلـفة أو كتكلـفة اســـــتـبدال راھـنة أو كصـــــافي قیـمة قابـلة   -۲٦
ــتَخدم في قید المخزونات التي یُعتزم توزیعھا على الجھات   للتحقیق، أیھما أقل. وتكلفة االســتبدال الراھنة، التي تُس

التكلفة التي ســتتكبدھا الوكالة إذا أرادت اقتناء األصــل المعني في تاریخ   المســتفیدة، مجاناً أو برســوم اســمیة، ھي
روط تجاریة عموماً   اإلبالغ. تَخدم لقید المخزونات التي یعتزم بیعھا بـش أما القیمة الصـافیة القابلة للتحقیق، التي تـُس

ة العادیة مخصــومة منھ تكالیف  أو التي تعتزم الوكالة اســتخدامھا، فھي ســعر البیع المقّدر في المعامالت التجاری
وتُبیَُّن قیمة الیورانیوم الضــعیف اإلثراء محســوبة كتكلفة أو كصــافي قیمة قابلة للتحقیق،   االســتكمال ونفقات البیع.

ٌص یعادُل الفارَق بین سـعِر   أیھما أقل. ُل فیھا انخفاض في القیمة مخصـّ جَّ وبالتالي، سـیُحتسـب في الحاالت التي یُسـَ
 للیورانیوم الضعیف اإلثراء في نھایة كل فترة إبالغ والتكلفِة .  البیع الفوري

ــتخدام صــیغة متوســط التكلفة المرجح، ما لم تكن مفردات المخزون فریدة من نوعھا،   -۲۷ وتُحدَّد التكلفة باس
ــتخدم حینئذ طریقة التحدید الخاص. نظاماً دوریاً  وتســتخدم الوكالة  وفي حال كانت المفردات فریدة من نوعھا، تُس

  لتحدید أرصدة المخزونات ونفقات المخزون ذات الصلة في نھایة السنة.

 وتُطبَّق ھذه السیاسات على الفئات الرئیسیة لمخزونات الوكالة على النحو التالي: -۲۸

 صیغة التكالیف  طریقة التقییم  مفردات المخزون 
مخزونات المشاریع الجاري نقلھا إلى  

 النظراء 
التكلفة أو تكلفة االستبدال الراھنة،  قیمة 

 طریقة التحدید الخاص  أیھما أقل 

قطع الغیار ومواد الصیانة الخاصة  
 بالضمانات

التكلفة أو القیمة الصافیة القابلة للتحقیق،  
 متوسط التكلفة المرجح  أیھما أقل

التكلفة أو القیمة الصافیة القابلة للتحقیق،   لوازم الطباعة 
 متوسط التكلفة المرجح أیھما أقل 

التكلفة أو القیمة الصافیة القابلة للتحقیق،   الیورانیوم الضعیف اإلثراء واألسطوانات 
 متوسط التكلفة المرجح أیھما أقل 

 وتدیر الوكالة مخزوناتھا من قطع الغیار ومواد الصــیانة الخاصــة بالضــمانات بطریقة مركزیة أســاســاً. -۲۹
ــَملُ  وتتألف ھذه   ملیون یورو أو أكثر. ۰٫۱۰۰المخزونات التي تدار في أماكن مركزیة والتي تبلغ تكلفتھا   وتُرســ
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أما مفردات المخزونات الثانویة األخرى الُمدارة مركزیاً أو المحتفظ بھا  المخزونات حالیاً من بطاریات وكابالت.
 لنسبیة ألرصدة من ھذا القبیل.في أماكن المركزیة فال تَُرْسَمُل، نظراً النعدام األھمیة ا

ویُســجل خصــم عن انخفاض القیمة في بیان األداء المالي في الســنة التي یُحدَّد فیھا أنَّ قیمة المخزون قد   -۳۰
ــبب وجود فائض في الكمیات مقارنة بالطلب. ــبب تقادمھ أو بسـ ــت بسـ وفیما یتعلق بالیورانیوم المنخفض   انخفضـ

 انخفاض القیمة عندما یلحق باألسطوانات أي ضرر.اإلثراء، یمكن أن تُتكبد خسائر  

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 قیاس التكالیف عند احتسابھا

آت والمعدات أصـوالً ال تدر مبالغ نقدیة، وتُبیَُّن بتكلفتھا التاریخیة مخصـوماً منھا  -۳۱ تُعتبر الممتلكات والمنـش
وبالنســبة لألصــول الممنوحة، تُســتخَدم القیمة   االھتالك المتراكم وأي خســارة محتســبة ناجمة عن انخفاض القیمة.

ــاً عن التكلفة التاریخ ــول التي ال تزال قید اإلنجاز بتكلفتھا وال  یة.العادلة في تاریخ االقتناء، عوض ــجل األص وتُس
ــتخدام. ــمل األصــول الموروثة. یبدأ اھتالكھا إال في التاریخ الذي تصــبح فیھ متاحة لالس ــمل بنود   وال تُرس وتُرس

بنود    یورو أو أكثر، باسـتثناء ۳ ۰۰۰الممتلكات والمنشـآت والمعدات في البیانات المالیة إذا كانت تكلفتھا تسـاوي  
الممتلكات والمنشـآت والمعدات الخاصـة بالمعدات الحاسـوبیة واألثاث التي تُعتبر بنوداً جماعیة وتُرسـمل بصـرف  

 النظر عن تكالیفھا.

ــب   -۳۲ ــلة، حسـ ــول منفصـ ــول أو یُعترف بھا كأصـ ــُب التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصـ وال تُحتسـ
ســـتفید الوكالة في المســـتقبل من منافع اقتصـــادیة أو خدمات محتملة  االقتضـــاء، إال عندما یكون من المرجح أن ت

ــئة عن البند المعني ویكون من الممكن قیاس تكلفة ذلك البند على نحو موثوق. ــالح   ناشـ وتُحســـب تكالیف اإلصـ
 والصیانة كنفقات في بیان األداء المالي خالل الفترة المالیة التي یقع فیھا تكبد تلك النفقات.

 تالك والعمر النافعطریقة االھ

یُحســب االھتالك بغیة توزیع تكالیف األصــول على أعمارھا النافعة التقدیریة باســتخدام طریقة القســط   -۳۳
  الثابت.

ھي ، والحالیة والمماثلة، للفترات  لممتلكات والمنشــآت والمعداتلوتِرد فیما یلي األعمار النافعة التقدیریة   -۳٤
  .في حال اختلفت التوقعات عن التقدیرات السابقة  والتعدیل  سنويالستعراض  التخضع ل

 العمر النافع (بالسنوات)   صنف األصول 
 ٤إلى  ۲من   معدات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 ٥   المركبات
 ۱۲   األثاث والتجھیزات الثابتة 

   المباني 
سنوات (بالنسبة للھیاكل المسبقة   ٥

حاویات)، ومن  الصنع والمعبأة في 
 سنة لباقي الھیاكل  ۱۰۰إلى  ۱٥

مدة االستئجار أو العمر النافع، أیھما     المباني المستأجرة وتحسینات المدخلة علیھا
 أقل 

 ۸   معدات التفتیش
 ۱۱   معدات المختبرات 
 ٥   المعدات األخرى 
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  األصول غیر الملموسة

 قیاس التكالیف عند احتسابھا

ونتیجة لذلك، لم   بأثر مســتقبلي.  األصــول غیر الملموســة ۳۱طبقت الوكالة المعیار المحاســبي إیبســاس   -۳٥
والمتـصلة باألـصول غیر   ۲۰۱۱كانون الثاني/ینایر   ۱تُرـسَمل تكالیف األـصول غیر الملموـسة المتكبّدة قبل تاریخ  

 الملموسة التي تم اقتناؤھا أو تطویرھا داخلیاً.

غیر الملموـسة بتكلفتھا مخصـوماً منھا االـستھالك المتراكم وأي خـسارة ُمحتـسبة ناتجة  وتُحـسب األصـول   -۳٦
وبالنـسبة لألـصول غیر الملموـسة الممنوحة، تـُستخَدم القیمة العادلة في تاریخ االقتناء، عوـضاً   عن انخفاض القیمة.

ــة قید التطویر بتكلفتھا، وال یبدأ   عن التكلفة. ــول غیر الملموسـ ل األصـ ــجَّ ــتھالكھا إال عندما تكون متاحة وتُسـ اسـ
یورو أو أكثر،   ۳ ۰۰۰وتُرسـمل األصـول غیر الملموسـة في البیانات المالیة إذا كانت تكلفتھا تسـاوي   لالسـتخدام.

رة داخلیاً، التي ُحددت لھا عتبة رسملة قدرھا   یورو. ۲٥ ۰۰۰باستثناء البرامجیات المطوَّ

ــُب التكالیف الالحقة في الق -۳۷ ــب  وال تُحتسـ ــلة، حسـ ــول منفصـ ــول أو یُعترف بھا كأصـ یمة الدفتریة لألصـ
االقتضـــاء، إال عندما یكون من المرجح أن تســـتفید الوكالة في المســـتقبل من منافع اقتصـــادیة أو خدمات محتملة  

ــئة عن البند المعني ویكون من الممكن قیاس تكلفة ذلك البند على نحو موثوق. ــیانة   ناشــ ــب تكالیف الصــ وتُحســ
 بیان األداء المالي خالل الفترة المالیة التي یقع فیھا تكبد تلك النفقات. كنفقات في

 طریقة االستھالك والعمر النافع

تطبَّق على جمیع األصــول غیر الملموســة ذات العمر المحدود طریقة االســتھالك على أســاس القســـط   -۳۸
وتخـضع األعمار النافعة التقدیریة   التقدیریة.  الثابت، بمعدالت تُوِزع تكلفة األـصول أو قیمتھا على أعمارھا النافعة

وعادة ما یبلغ العمر النافع للبرمجیات   لألصـــناف الرئیســـیة من األصـــول غیر الملموســـة الســـتعراض ســـنوي.
سنوات؛ غیر أنھ ثبت أن العمر النافع لكل من نظام المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة   ٥المطورة داخلیاً  

زمة االســتعراض والتحلیل المدمج، وبرمجیة اســتعراض المراقبة من الجیل المقبل یصــل إلى  (نظام إیبس)، وح
ــمانات یبلغ   ۱۲ ــاریع المطورة في إطار مشـــروع تحدیث تكنولوجیا معلومات الضـ ــنة، وأن العمر النافع للمشـ سـ
 .، للفترات الحالیة والمماثلةسنوات ۸

 العمر النافع (بالسنوات)  صنف األصول 
 ٥ البرمجیات المقتناة بصورة منفصلة

 ً رة داخلیا  ۱۲إلى  ٥من  البرمجیات المطوَّ
 التحقق من األصول وانخفاض قیمتھا

أـكد من وجود األصـــــول ومـكانـھا   -۳۹ التحقق من األصـــــول ھو أـحد ـتدابیر الرـقاـبة اـلداخلـیة الرامـیة إلى الـت
ولدى الوكالة إجراءات للتحقق المادي من أجل ضمان   الوكالة.وحالتھا، وھو یدعم الصیانة المستمرة لألصول في  

 دقة تسجیل األصول في سجل األصول وإدراجھا في البیانات المالیة.

أو االســـتھالك، وذلك لمعرفة مدى انخفاض    ویُجرى ســـنویاً اســـتعراض لألصـــول الخاضـــعة لالھتالك -٤۰
وتنخفض القیمة بســبب حدوث خســارة   قیمتھا، بھدف ضــمان أن القیمة الدفتریة ال تزال تعتبر قابلة لالســترداد.

أما في حالة التلف الكبیر   وفي حالة الخســارة الكاملة، یُســجل انخفاض تام في القیمة. كاملة أو تلف كبیر أو تقادم.
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ُب انخـفاض القیـمة عـندـما یتـجاوز  أو التـقادم فیُ  وأـما الخســـــارة الـناتـجة عن انخـفاض القیـمة   یورو.  ۲٥ ۰۰۰حتســـــَ
ُب في بـیان األداء الـمالي ـبالمبلغ اـلذي تتـجاوز ـبھ القیـمة اـلدفترـیة لألصـــــل المعني قیمـتھ الـخدمـیة الـقابـلة   ــَ فتُحتســـ

العادلة مخصــوما منھا تكالیف البیع أو قیمة   وتكون القیمة الخدمیة القابلة لالســترداد إما قیمة األصــل لالســترداد.
وإْن ازدادت في الفترات التالیة القیمة الخدمیة القابلة لالسـترداد، یمكن أن تُلغى ھذه الخسـارة   منفعتھ، أیھما أعلى.

ــبة الناتجة عن انخفاض   ــارة المحتسـ ــى للخسـ الناجمة عن انخفاض القیمة، بمقدار تلك الزیادة، رھناً بالحد األقصـ
 یمة.الق

 األصول الخاضعة لقیود

ــتخدامھا إال دعماً  -٤۱ ــع جمیع األصـــول المالیة للوكالة ومخزونات الوكالة لقیود، بحیث ال یجوز اسـ تخضـ
وفضــال عن ذلك، فإن اســتخدام األصــول المالیة والمخزونات   لألنشــطة المعتمدة للصــنادیق التي تم توفیرھا لھا.

ــندوق التعاون التقني الخارج ع ــة بصـ ــرف  الخاصـ ــندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة ومصـ ن المیزانیة وصـ
ــتئمانیة والصــنادیق الخاصــة یقتصــر إلى جانب ذلك على أنشــطة   الیورانیوم الضــعیف اإلثراء والصــنادیق االس

ح البیان السابع برنامجیة محددة، في إطار تلك الصنادیق.  أ أرصدة ھذه األصول بحسب الصنادیق.-ویوّضِ

 عقود اإلیجار

 قود اإلیجار التمویليع

ــة التي تتحمل الوكالة بدرجة كبیرة جمیع   -٤۲ ــول الملموسـ ــنَّف كعقود إیجار تمویلي عقوُد إیجار األصـ تُصـ
 المخاطر والمنافع المترتبة عن ملكیتھا.

 عقود اإلیجار التشغیلي

ر بجزء كبیر   -٤۳ ــغیلي عقود اإلیجار التي یحتفظ فیھا المؤّجِ ــنف كعقود إیجار تشـ من المخاطر والمنافع  تُصـ
وتُحسب المدفوعات المستحقة في إطار عقود اإلیجار التشغیلي في بیان األداء المالي على أنھا   الكامنة في الملكیة.

 نفقات.

 الخصوم

 االلتزامات المالیة

ــتحقاقات   -٤٤ ــتحقة الدفع وااللتزامات المترتبة عن اسـ ــابات المسـ ــمل االلتزامات المالیة الحسـ الموظفین  تشـ
 والمخصصات وااللتزامات المالیة األخرى.

 الحسابات المستحقة الدفع

الحسـابات المسـتحقة الدفع ھي التزامات مالیة تتعلق بالسـلع أو الخدمات التي تلقتھا الوكالة ولكن لم تدفع   -٤٥
ُب ـھذه الحســـــاـبات في الـبداـیة بقیمتـھا الـعادـلة ثم تـقاس في وـقت الحق، عـند   ثمنـھا. االقتضـــــاء، ـبالتكلـفة  وتُحتســـــَ

وبما أن حـسابات الوكالة المـستحقة الدفع تكون مـستحقة عموماً في  المـستھلكة باـستخدام طریقة ـسعر الفائدة الفعلي.
ــون  لي والقیاس   ۱۲غض ــاب األوَّ ــمیة على االحتس ــبیة، وتُطبق القیم االس ــم أھمیة نس ــھراً ال یكون ألثر الخص ش

 الالحق.
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 االلتزامات المالیة األخرى

تشـــتمل االلتزامات المالیة األخرى أســـاســـاً على األموال غیر الُمنفَقة المحتفظ بھا لردھا في المســـتقبل،   -٤٦
ــة. ــصـ ــات النقدیة غیر المخصـ ــنَّف   وعلى بنود متنوعة أخرى مثل المقبوضـ ــوم مثلما تُصـ ــنَّف ھذه الخصـ وتُصـ

ل بالقیمة االسمیة ألن أثر    الخصم لیست لھ أھمیة نسبیة.الحسابات المستحقة الدفع، وتُسجَّ

 االلتزامات المترتِّبة عن استحقاقات الموظفین

 تَحتَِسُب الوكالة الفئات التالیة من استحقاقات الموظفین: -٤۷

  استحقاقات الموظفین القصیرة األجل؛ •

  استحقاقات ما بعد الخدمة؛ •

  استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى؛ •

  الخدمة.استحقاقات إنھاء   •

 استحقاقات الموظفین القصیرة األجل

تشــمل اســتحقاقات الموظفین القصــیرة األجل اســتحقاقات الموظفین المعیَّنین ألول مرة (ِمنح االنتداب)،   -٤۸
واالســتحقاقات الشــھریة المنتظمة (األجور والرواتب والبدالت)، واالســتحقاقات القصــیرة األجل األخرى (منحة  

تحقاقات الموظفین القصـیرة األجل في غضـون  ب الدخل).التعلیم، ورّد ضـرائ وى اـس ھراً من  ۱۲ویُتوقع أن تـُس ـش
وتُعامل  تاریخ اإلبالغ، وھي تُقاس بحسـب قیمتھا االسـمیة اسـتناداً إلى رصـید االسـتحقاقات بفئات األجور الحالیة.

یَّنة أخرى خاصــة بالموظفین،  األجل مع-وھناك اســتحقاقات قصــیرة  ھذه االســتحقاقات على أنھا التزامات جاریة.
 مثل اإلجازة المرضیة المدفوعة األجر وإجازة األمومة، تُحتسُب كنفقات عند حدوثھا.

 استحقاقات ما بعد الخدمة

تشـــمل اســـتحقاقات ما بعد الخدمة مســـاھمة الوكالة في خطة التأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة، وِمنح  -٤۹
وااللتزام   انتھاء الخدمة، إلى جانب تكالیف الســـفر والشـــحن بســـبب انتھاء الخدمة.اإلعادة إلى الوطن، وبدالت  

ــتحقاقات المحددة في تاریخ اإلبالغ. ــبة لھذه الخطط ھو القیمة الحالیة اللتزام االس ــُب بالنس ویتولى خبراء   الُمحتَس
 لغ المسـتحقة حسـب الوحدة.اكتواریون مسـتقلون حسـاب التزام اسـتحقاقات المحددة، باسـتخدام طریقة تقدیر المبا

وتُحدد القیمة الحالیة اللتزام االســتحقاقات المحددة بخصــم التدفقات النقدیة الخارجة المســتقبلیة التقدیریة باســتخدام  
مة بالیورو ذات تواریخ االـستحقاق القریبة من تواریخ اـستحقاق   أـسعار فائدة ـسندات الـشركات العالیة الجودة المقوَّ

یمكن توقُّع تســـویة بعض عناصـــر االســـتحقاقات التي تكون عادةً طویلة األجل في غضـــون  و الخطط الفردیة.
 شھراً من تاریخ اإلبالغ، ولذلك فھي تُعامل على أنھا التزامات جاریة. ۱۲

ــحي بعد انتھاء الخدمة   -٥۰ ــائر االكتواریة المتعلقة بالتزامات التأمین الصــ ــب أو الخســ ــب المكاســ وتُحتســ
ــُب من خالل  والتزامات اإلعادة   ــتخدام ’نھج االحتیاطي‘، أي أنھا تُحتســ إلى الوطن والتزامات انتھاء الخدمة باســ

  صافي األصول/الملكیة في بیان الوضع المالي وفي بیان التغیرات في الملكیة، وذلك في السنة التي تحدث فیھا.
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 استحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى

األجل األخرى ھي االســـتحقاقات التي تجب تســـویتھا بعد فترة تزید على    اســـتحقاقات الموظفین الطویلة -٥۱
ب   شـھراً، مثل اإلجازة السـنویة وإجازة زیارة الوطن. ۱۲ وأما اسـتحقاقات اإلجازة السـنویة وزیارة الوطن فتُحسـَ

م ألن أثر الخصــم لیســت لھ أھمیة نســبیة. وعادة ما  دون اللجوء إلى خدمات الخبراء االكتواریین، وھي ال تُخصــَ
ویمكن توقُّع تســــویة بعض   تُعامل اســــتحقاقات الموظفین الطویلة األجل األخرى على أنھا التزامات غیر جاریة.

شـھراً من تاریخ اإلبالغ، ولذلك تُعامل على   ۱۲األجل في غضـون  -عناصـر االسـتحقاقات التي تكون عادةً طویلة
 لطویلة األجل األخرى مباشرةً في بیان األداء المالي.وتُحتسب استحقاقات الموظفین ا أنھا التزامات جاریة.

 استحقاقات إنھاء الخدمة

اسـتحقاقات إنھاء الخدمة ھي االسـتحقاقات التي تكون مسـتحقة الدفع إن أنھت الوكالة خدمة موظف لدیھا   -٥۲
ُب ھذه االســتحقاقات عندما تُخِطر قبل تاریخ بلوغھ ســن التقاعد/تاریخ انتھاء العقد. الوكالة الموظف بأنھا    وتُحتســَ

لة إلنھاء ســتنھي عقده في وقت مبكر أو، إن كان إنھاء الخدمة مرتبطاً بعدد من الموظفین، عند وجود خطة مفصــَّ 
 الخدمة.

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة 

للمعاشات   -٥۳ المشترك  الصندوق  في  مشارك  أنشأتھ  الوكالة عضو  الذي  المتحدة،  األمم  لموظفي  التـقاعدیة 
لتقدیم استحقاقات للموظفین في حاالت التقاعد والوفاة والعجز وما إلى ذلك. وھذا   الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

وتنص   الصندوق المشترك ھو خطة ألرباب عمل متعددین ممولة بمساھمات تستثمر لتوفیر استحقاقات محددة.
من النظام األساسي للصندوق على أن یكون باب العضویة في الصندوق مفتوحاً للوكاالت المتخصصة  (ب)    ۳المادة  

وألي منظمة أخرى دولیة أو حكومیة دولیة تشارك في النظام الموحد للرواتب والبدالت وشروط الخدمة األخرى  
مشاركا    ۲  ۸۰۲، كان لدى الوكالة  ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر    ۳۱وحتى    .لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

من مجموع المشاركین   ٪۲٫۱۳في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة، أي ما نسبتھ  
 ھذاالمشاركة في    ۲٥والوكالة واحدة من المنظمات األعضاء الـ   مشاركا.  ۱۳۱  ٥۹۷في الصندوق البالغ عددھم  

 .الصندوق

الموظفین الحـالیین   -٥٤ ة المرتبطـة ـب ا لألخطـار االكتوارـی ة فیـھ ــارـكِ ات المشـــ ذه الخطـة المنظـم ض ـھ وتُعّرِ
والســـابقین في المنظمات األخرى المشـــاركة في الصـــندوق، وال یوجد بالتالي أي أســـاس متســـق وموثوق بھ 

وكما ھو الحال   في الخطة على حدة.  لتخصــیص االلتزام وأصــول الخطة والتكالیف لكل من المنظمات المشــاركة
بالنســبة للمنظمات األخرى المشــاركة في الصــندوق، لیســت الوكالة والصــندوق المشــترك للمعاشــات في وضــع 
یمكنھما من تحدید الحصـة المتناسـبة اللتزام االسـتحقاقات المحددة، وأصـول الخطة، والتكالیف المرتبطة بالخطة،  

ولذلك تتعامل الوكالة مع ھذه الخطة كما لو   یة من الموثوقیة لألغراض المحاسـبیة.فیما یتعلق بالوكالة، بدرجة كاف
ــاس   ــبي إیبس ــتراكات محددة، وفقاً لمتطلبات المعیار المحاس ــتحقاقات الموظفین.  ۳۹كانت خطة اش ُب   اس ــَ وتُحتس

 مساھمات الوكالة في الخطة خالل الفترة المالیة كنفقات في بیان األداء المالي.
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 اتالمخصَّص

تُحتســُب المخصــصــات عندما یكون لدى الوكالة التزام راھن قانوني أو ضــمني نتیجة ألحداث ماضــیة،   -٥٥
حاً أن یسـتدعي األمر تدفقاً للموارد إلى الخارج لتسـویة االلتزام، ویكون بالوسـع تقدیر المبلغ بصـورة   ویكون مرجَّ

المتوقع أن تكون مطلوبة لتســـویة االلتزام الحالي في والمبلغ المخصـــص ھو أفضـــل تقدیر للنفقات   موثوق بھا.
 ویُجرى خصم من ھذا المبلغ التقدیري حیثما تكون للقیمة الزمنیة للمال أھمیة نسبیة. تاریخ اإلبالغ.

 الخصوم االحتمالیة واألصول االحتمالیة

 الخصوم االحتمالیة

ــابقة لن   -٥٦ ــئة عن أحداث سـ ُح عن أي التزامات محتملة ناشـ ــَ یتأكد وجودھا إال في حال وقوع أو عدم  یُفصـ
 وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر قابلة للتنبؤ بھا على وجھ الیقین وتكون غیر خاضٍعة كلیاً لرقابة الوكالة.

 األصول االحتمالیة

ــابقة لن یتأكد وجودھا إال في حال وقوع أو عدم   -٥۷ ــئة عن أحداث سـ ُح عن أي التزامات محتملة ناشـ ــَ یُفصـ
 دث أو أحداث مستقبلیة غیر قابلة للتنبؤ بھا على وجھ الیقین وتكون غیر خاضٍعة كلیاً لرقابة الوكالة.وقوع ح

 الِملكیَّة

ــنادیق تمثل ما یتراكم من فوائض وعجز   -٥۸ ــدة صــ ــول/الملكیة إلى أرصــ ــافي األصــ ُم مكّونات صــ ــَّ تُقســ
األصـــــول/الملكـیة التي یحتـمل أن یكون لـھا تأثیر في وتمـثل االحتـیاطـیات فـئات مـحددة من صـــــافي  واحتـیاطـیات.

ومن بین األمثـلة على ـھذه االحتـیاطـیات احتـیاطي االرتـباـطات اـلذي یمـثل   أرصـــــدة الصــــــنادیق في المســـــتقـبل.
ـمة حتى نـھاـیة فترة اإلبالغ، واالحتـیاطـیات الـخاصـــــة ـبأرصـــــدة  الشـــــراء وعقود الـخدـمات غیر المســـــلَّ  أوامر

  یة الناشئة عن االلتزامات المترتِّبة عن استحقاقات الموظفین.المكاسب/الخسائر االكتوار

 اإلیرادات

 اإلیرادات من المعامالت غیر التبادلیة

 االشتراكات المقررة على الدول األعضاء

ل اإلیرادات المتأتیة من االـشتراكات المقررة على الدول األعـضاء اعتباراً من الیوم األول من الـسنة   -٥۹ تـُسجَّ
ــتراكات.التي   ــنة التي تتعلق بھا فتســجل باعتبارھا   تعود إلیھا تلك االش ــتراكات المقررة التي ترد قبل الس أما االش

 إیرادات مؤجلة.

 التبرعات

ویمكن أن   عادة ما تتضـمن االتفاقات الخاصـة بالتبرعات أحكاماً بشـأن اسـتخدام الوكالة للموارد المحولة. -٦۰
فالقیود تـضع حدوداً للغرض الذي تـُستخدم فیھ الموارد أو تـسدي توجیھات   روطاً.تكون ھذه األحكام إما قیوداً أو ـش
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بشـأن ھذا الغرض، أما الشـروط فتقضـي بأن تُسـتخدم الموارد على النحو المنصـوص علیھ أو أن تُعاد إلى الجھة  
 التي قامت بتحویلھا.

لمیزانـیة، وصــــــندوق البرامج  وـعادة ـما تكون التبرـعات المـقدـمة إلى صــــــندوق البرامج الـخارـجة عن ا -٦۱
الخارجة عن المیزانیة للیورانیوم الضــعیف اإلثراء، وصــندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة، والصــنادیق  

 االستئمانیة، والصنادیق الخاصة، مقیدة في استخدامھا.

ــریطة أال تفرض ھذه   -٦۲ ــب اإلیرادات المتأتیة من التبرعات عند قبول التعھد، ش ــروطاً وتُحتس التبرعات ش
متعلق بالمســـاھماِت بین الوكالة والجھة   ویمكن بدال من ذلك احتســـابھا عند التوقیع على اتفاق ُملزمٍ  على الوكالة.

ــندوق التعاون التقني في تاریخ الیوم   المانحة الخارجیة. ــب اإلیرادات المتأتیة من التبرعات المتعلقة بصــ وتُحتســ
عود إلیھا التبرعات أو في التاریخ الذي یرد فیھ التعھد الملزم، أي التاریخین یأتي  األول من السنة المستھدفة التي ت

 آخراً.

ُب كإیرادات عند اـستیفاء   -٦۳ وتعامل التبرعات التي تنطوي على ـشروط في البدایة كإیرادات مؤجلة، وتُحتسـَ
وتُحتســب   ر المرحلیة أو الختامیة.وعموماً، تعتبر الشـروط مسـتوفاة عندما تتم الموافقة على التقاری ھذه الشـروط.

الفوائد على ھذه المنح عند اكتســاب ھذه الفوائد، إال إن كانت شــروط التبرع تقضــي أیضــا بإعادة ھذه الفوائد إلى  
  الجھة المانحة في حال عدم استیفاء الشروط.

ل باعتبارھا تسـویة  أما التبرعات المسـتردة التي تم احتسـاب إیرادات بشـأنھا في السـنوات السـابقة فتسـج -٦٤
 مباشرة للملكیة.

 تكالیف المشاركة الوطنیة

تمثل تكالیف المشــاركة الوطنیة مســاھمات الدول األعضــاء فیما یتعلق بالبرنامج الوطني للتعاون التقني   -٦٥
من البرنامج الوطني المعتمد للتعاون   ٪٥ونظراً إلى أن ھذه التكالیف ال تشــمل ســوى  المعتمد لكل دولة عضــو.

لة في إطار المشـاریع اإلقلیمیة أو  ا لتقني (بما في ذلك المشـاریع الوطنیة والمنح الدراسـیة والزیارات العلمیة المموَّ
ُب إیرادات تكالیف المشـــاركة الوطنیة عندما   األقالیمیة) فإنَّ ھذه المســـاھمات تعتبر إیرادات غیر تبادلیة. وتُحتســـَ

لتابعة لمجلس المحافظین المشـاریَع التي یشـملھا البرنامج الوطني للتعاون  تَعتمد لجنة المسـاعدة والتعاون التقنیین ا
كانون الثاني/ینایر عقب اجتماع تلك اللجنة في  ۱التقني وتصــبح المبالغ مســتحقة للوكالة، ویكون ذلك عموماً في 

فإنَّ إیرادات تكالیف    ونظراً إلى أن أغلبیة المشــاریع تُعتمد في الســنة األولى من فترة الســنتین، الســنة الســابقة.
 المشاركة الوطنیة تكون عموماً أعلى في تلك السنة مقارنة بالسنة الثانیة من فترة السنتین.

 المساھمات العینیة بالسلع والخدمات

 المساھمات العینیة في شكل سلع

ا إیرادات إذا ـكاـنت قیـمة المفردة منـھا   -٦٦ اـلة على أنـھ ُب الســـــلع الممنوـحة للوـك ــَ یورو   ۳  ۰۰۰تبلغ  تُحتَســـ
وتُحتســــب اإلیرادات بقیمتھا   أكثر، وتقابلھا زیادة في األصــــول المعنیة، عندما تســــتلم الوكالة ھذه التبرعات. أو

وتُقاس القیمة العادلة عموماً بالرجوع إلى سـعر السـلعة ذاتھا،   العادلة، مقاسـة في تاریخ احتسـاب السـلع الممنوحة.
 أو سلع مماثلة، في سوق نشطة.
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وتتمتع الوـكاـلة، بموـجب ترتیـبات عقود اإلیـجار المعقودة مع الحكوـمات، ـبالحق في اســـــتـخدام بعض من  -٦۷
 وترد في قسم عقود اإلیجار المذكور آنفاً كیفیة معاملة الوكالة لھذه الترتیبات. أراضیھا ومبانیھا ومرافقھا.

 الخدمات العینیة

ُب الخدمات الممنوحة للوكالة كإیراد -٦۸ ــَ ــاح عن المعلومات المتعلقة بطابع  ال تُحتسـ ات، حتى وإن تم اإلفصـ
 ھذه الخدمات ونوعھا.

 اإلیرادات التبادلیة

تُحتســُب اإلیرادات المتأتیة من بیع الســلع عندما یُنقَل إلى المشــتري جزء كبیر من مخاطر ملكیة الســلع   -٦۹
 ومنافعھا.

الوكالة، ینبغي للتكلفة المحتسـبة للدولة العضــو  وفیما یتعلق بتورید الیورانیوم الضـعیف اإلثراء الخاص ب -۷۰
المعنیة، أي اإلیرادات المتأتیة من بیع الیورانیوم الضــعیف اإلثراء، أن تســاوي الســعر المتداول في الســوق زائداً  

 تكلفة التورید، أو التكالیف اإلجمالیة التي تتحملھا الوكالة فیما یتعلق بالتورید وتجدید المخزون، أیھما أعلى.

ــُب اإلیرادات المتأتیة من الخدمات عندما تُقدم الخدمة، وفقاً للمرحلة التقدیریة لمدى اكتمال تقدیم   -۷۱ وتُحتســ
 تلك الخدمة، شریطة أن یكون باإلمكان تقدیر الناتج على نحو موثوق.

 وتُحتسب اإلیرادات المتأتیة من استخدام أصول الكیان عند استیفاء كال الشرطین التالیین: -۷۲

 یكون باإلمكان قیاس مقدار اإلیرادات على نحو موثوق )۱(

 یكون من المرجح أن یستفید الكیان في المستقبل من منافع اقتصادیة أو خدمات محتملة )۲(

 إیرادات االستثمار

ــب فیھا ھذه اإلیرادات. -۷۳ ــتثمار خالل الفترة التي تُكتَس ــب إیرادات االس ــُب الفوائد على أذون   تُحتس وتُحتس
 الخزانة والسندات المخصومة األخرى باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.

 النفقات

 النفقات التبادلیة

تُحتسب النفقات التبادلیة الناتجة عن شراء السلع والخدمات في اللحظة التي یكون فیھا المورد قد استوفى   -۷٤
ــلع والخدمات إلى   ــلَّم الس وقد تتم ھذه العملیة على مراحل   الوكالة وتقبلھا الوكالة.التزاماتھ التعاقدیة، أي عندما تُس

 فیما یتعلق ببعض عقود الخدمات.
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 النفقات غیر التبادلیة

تتكبَّد الوكالة النفقات غیر التبادلیة باألســاس عند تحویل مخزونات المشــاریع إلى النظراء في المشــاریع   -۷٥
ات المـستفیدة في البلد المتلقي مخزونات المـشاریع، وھي اللحظة  وتُحتـسُب ھذه النفقات عندما تـستلم الجھ اإلنمائیة.

 التي یُعتبر فیھا أن الوكالة تنقل سیطرتھا على تلك المخزونات إلى الجھات المتلقیة.

البحوث   -۷٦ اـقات تتعلق ـب دـھا ـباألســـــاس عـند تـقدیم منح لتموـیل اتـف ة یقع تكبـُّ ادلـی وھـناك نفـقات أخرى غیر تـب
ــیة. ــُب ھذه النفقات في اللحظة التي تأذن فیھا الوكالة بإتاحة األموال أو عندما یكون لدیھا  وتُ  والمنح الدراســ حتســ

بق. بة إلى  -وفیما یتعلق باتفاقات التمویل التزام قطعي بالدفع، أیھما أـس ُب النفقات بالنـس نویة، تُحتـس غیر التبادلي الـس
  الفترة التي یتصل بھا التمویل.

 الحصص في كیانات أخرى

إلى  ۳٥رك الوكالة في عدد من الترتیبات التي تُصنَّف وفقا لمتطلبات المعاییر المحاسبیة إیبساس من تشا -۷۷
لالطالع على تفاصیل محددة بشأن ھذه الترتیبات   ۳۷ویرجى الرجوع إلى المالحظة  على النحو المبیَّن أدناه. ۳۸

ــم    وھنالك اتفاق مبرم بین المنظمات وحوكمتھا وخلفیاتھا القانونیة. القائمة في مركز فیینا الدولي ینص على تقاســ
مھا كل منظمة على حدة وذلك على أساس النسب   تكالیف بعض الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي التي تقّدِ

وتحدَّد النســـب ســـنویاً اســـتناداً إلى عوامل رئیســـیة من قبیل عدد الموظفین، وإجمالي   المقررة لتقاســـم التكالیف.
(مقابل   ٪٥٤٫۱۰٥، بلغت نســــبة تقاســــم التكالیف للوكالة  ۲۰۲۰المســــاحة المشــــغولة، وما إلى ذلك. وفي عام  

   ).۲۰۱۹في عام   ٥٤٫۸۷۳
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 منطبقة على  المعالجة المحاسبیة  معاییر إیبساس ومتطلباتھا 
 

 البیانات المالیة الموّحدة  :۳٥المعیار المحاسبي إیبساس 

  

   

تعتبر الرقابة معیاراً رئیسیاً في إطار عملیة تجمیع  
وبالتالي، فإن ذلك یعني ضمنیاً كّل   المعاییر المحاسبیة

 ما یلي: 

التجمیع التام لإلیرادات والنفقات  
 واألصول والخصوم. 

فیینا الخدمات المشتركة في مركز  
مھا الوكالة:   الدولي التي تقّدِ

  
 الخدمات الطبیة -

 السلطة الُممارسة على الكیان اآلخر.  •
 

 خدمات الطباعة واالستنساخ -
التعرض لفوائد مالیة وغیر مالیة متغیرة أو   •

 التمتع بھا. 

  

القدرة على استخدام الوكالة سلطتھا على  •
الفوائد  الكیان اآلخر للتأثیر في طابع أو كمیة 
المتأتیة من مشاركة الوكالة في الكیان 

 اآلخر. 

    

 
 الترتیبات المشتركة  :۳۷المعیار المحاسبي إیبساس 

  

یتمتع طرفان اثنان أو أكثر برقابة مشتركة (حسب  
)  ۳٥التعریف الوارد في المعیار المحاسبي إیبساس 

 بالخصائص التالیة: 

الدمج   -التشغیل المشترك  
المتناسب لحصة الوكالة من  

اإلیرادات والنفقات واألصول  
 والخصوم. 

 عملیات التشغیل المشترك التالیة: 

بمقتضى ترتیب ملِزٍم  تكون األطراف ُملَزَمة  •
 مما یمنحھا رقابة مشتركة. 

طریقة    -المشاریع المشتركة  
 المحاسبة على أساس الملكیة. 

الشعبة المشتركة بین منظمة  -
األغذیة والزراعة (الفاو) والوكالة  

الستخدام التقنیات النوویة في  
 مجال األغذیة والزراعة 

فیما بین  تتطلب األنشطة موافقة إجماعیة  •
 األطراف المتمتعة برقابة مشتركة. 

 
قطعة األرض والمباني التابعة  
لمركز فیینا الدولي بما في ذلك  

صندوق عملیات اإلصالح  
واإلحالل الرئیسیة (استناداً إلى  

 نسبة محددة لتقاسم التكالیف) 
 ھناك نوعان اثنان من الترتیبات المشتركة: 

  

 المشترك عملیات التشغیل      -
  

     المشاریع المشتركة      -
 

اإلفصاح عن الحصص   :۳۸المعیار المحاسبي إیبساس 
 في كیانات أخرى 

  

ینص على متطلبات اإلفصاح عن الحصص في  
الكیانات األخرى التي ال تفي بمتطلبات الفئات التالیة:  
الكیانات الُمتحّكم فیھا، والترتیبات المشتركة والمنشآت  

  الزمیلة فضالً عن الكیانات المنظمة غیر المدمجة.

اإلفصاح عن المعلومات التي  
تمكن مستخدمي البیانات المالیة  
من تقییم: طابع الفوائد المحصلة  

من كیانات أخرى والمخاطر  
المرتبطة بھذه الفوائد فضال عما  

لھذه الفوائد من آثار في ھذه  
الكیانات وفي وضعھا المالي  

 لي وتدفقاتھا النقدیة. وأدائھا الما

مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء  -
النظریة في تریستا: یشترك في  

تمویلھ كل من منظمة األمم  
المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  

 (الیونسكو) والحكومة اإلیطالیة. 

  
المتجر التعاوني بمركز فیینا -

 الدولي 

تعتبر الـخدـمات التي تـقدمـھا منظـمات أخرى ـقائـمة في فییـنا، مـثل ـخدـمات إدارة المـباني التي تـقدمـھا منظـمة  -۷۸
األمم المتحدة للتنمیة الصـناعیة (الیونیدو) والخدمات األمنیة التابعة لألمم المتحدة وبعض خدمات المؤتمرات التي  
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الوكالِة، وبالتالي، فھي تحتســـب كنفقات عندما یتم تســـلّم    یقدمھا مكتب األمم المتحدة في فیینا، خدماٍت مقدمةً إلى
  تلك الخدمات.

وحالیاً، ال تنطبق على الوكالة معاییر محاســـبیة أخرى من معاییر إیبســـاس من قبیل المعیار المحاســـبي   -۷۹
المنشآت الزمیلة والمشاریع  االستثمارات في  ۳٦والمعیار المحاسبي إیبساس    البیانات المالیة المستقلة ۳٤إیبساس  

ــتركة ــاس   .المشـ ــبي إیبسـ عندما یقوم كیان ما بإعداد وتقدیم بیاناتھ المالیة على   ۳٤ویتعیَُّن تطبیق المعیار المحاسـ
أـساس االـستحقاق، وبتقدیم اـستثماراتھ في الكیانات الخاـضعة للرقابة على نحو منفـصل اختیاریاً أو حـسبما تقتـضیھ  

تطبیق طریقة المحاـسبة على أـساس الملكیة عندما یوجد قدر كبیر   ۳٦ر المحاـسبي إیبـساس  ویتطلب المعیا لوائحھ.
 من التأثیر وحق ملكیة یمكن قیاسھ كمیاً.

 اإلبالغ القطاعي والمحاسبة الصندوقیة

تُعَرض المعلومات المتعلقة باإلبالغ القطاعي بحـسب أنـشطة الوكالة، على أـساس البرامج الرئیـسیة وعلى  -۸۰
 مصادر التمویل (مجموعات الصنادیق).  أساس

للمعامالت التي تُنفَّذ   والصـــندوق ھو كیان محاســـبي تلقائي التوازن یُنشـــأ من أجل الحصـــر المحاســـبي -۸۱
وتُفصــل الصــنادیق لغرض االضــطالع بأنشــطة محددة أو بلوغ أھداف معینة وفقاً للوائح   لغرض أو ھدف محدد.

نات المالیة على أساس المحاسبة الصندوقیة، وھي تبین في نھایة الفترة الوضع  وتُعد البیا قیود أو حدود خاصة. أو
 وتمثِّل أرصدة الصنادیق القیمة المتراكمة المتبقیة من اإلیرادات والنفقات. المالي الموحد لجمیع الصنادیق.

 توزیع التكالیف المشتركة

ة (أي ـكل  -۸۲ اـل اً على ـكل قـطاع من قـطاـعات الوـك اـلة مركزـی دـھا الوـك الیف المشـــــترـكة التي تتكـب تُوزعُ التـك
‘ دقة اإلبالغ القطاعي (أي اقتســـام التكالیف بطریقة  ۱برنامج رئیســـي) على نحو منھجي رشـــید یكفل ما یلي: ’

یة)؛ و’ لیمة بین البرامج الرئیـس تبعاد المعامالت۳و’  ‘ عرض النفقات على أـساس طابع النفقات؛۲ـس المـشتركة  -‘ اـس
 بین القطاعات من البیانات المالیة الموحدة.

 البرامج الرئیسیة

ــتة للوكالة ھیكل اعتمادات المیزانیة العادیة. -۸۳ ــیة السـ ــكل البرامج الرئیسـ ــیة   تشـ وفیما یلي البرامج الرئیسـ
 الستة:

النوویــة )۱( والعلوم  النووي  الوقود  النوویــة ودورة  الرئیســـــي  ی  -  القوى  البرنــامج  للــدول    ۱وفر 
األعـضاء في الوكالِة الدعَم العلمي والتقني، والخدمات واإلرـشادات والمـشورة: من أجل التـشغیِل الموثوق  
بھ والـمأمون لـما ھو قائم من محـطات للقوى النوویة، ومـفاعالت البحوث وغیرھا من مرافق دورة الوقود  

النوویة ومفاعالت البحوث واالـستخدام الموسـَّع لھا، بما یـشمل النووي؛ ومن أجل إدخال تكنولوجیا القوى  
إرســـاء البنیة األســـاســـیة النوویة الوطنیة؛ ومن أجل تطویِر ونشـــِر المفاعالت المتقدمة ودورات الوقود  
الخاـصة بھا، بما في ذلك المفاعالت الـصغیرة والمتوـسطة الحجم أو النمطیة، وكذلك من خالل المـشروع  

دولي المعني   ة (مشـــــروع إنبرو)؛ وفي جمیع اـل ارـی ة ودورات الوقود النووي االبتـك اعالت النووـی المـف ـب
ف في الوقود   مجاالت تكنولوجیا النفایات المشـعة، واإلخراج من الخدمة، واالسـتصـالح البیئي، والتصـرُّ

تخطیط  المسـتھلَك والنفایات المشـعة، بما في ذلك المصـادر المشـعة المختومة المھملة؛ ومن أجل تحلیِل و
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ة   تدامة والتخفیف من حّدة تغیُّر المناخ دراـس ة دور القوى النوویة في التنمیة المـس الطاقة، بما بـشمل دراـس
وقائعیة؛ ومن أجل إدارة المعارف النوویة والمعلومات النوویة، والتواصــــل وإشــــراك الجھات المعنیة؛  

بمــا في ذلــك في مجــاالت اال النوویــة،  العلوم  بقطــاع  النھوض  النووي، وتطبیقــات  ومن أجــل  نــدمــاج 
المعجالت، واألجھزة النوویة؛ ومن أجِل تطویر البـیانات النوویة والذریة والجزیئـیة التي ثبـتت صـــــحتـھا  

 وتوفیر تلك البیانات.

ــي    –  التقنیات النوویة من أجل التنمیة والحمایة البیئیة )۲( الدول األعضــاء   ۲یزود البرنامج الرئیس
ـباإلرشـــــادات والمواد التعلیمـیة والـتدریبـیة والمـعاییر والمواد المرجعـیة والوـثائق التقنـیة في مـجال العلوم  

ــطة البحث والتطویر المكیَّ  ــاس متین قائم على أنشـ وما زالت األھداف العامة لھذا   فة والتطبیقیة.على أسـ
  تطویر العلوم والتطبیقات النوویة واستخدامھا في األغراض السلمیة.  البرنامج الرئیسي تدعم 

معاییر األمان النووي وإرشــادات األمن  ۳یضــع البرنامج الرئیســي    –  األمان واألمن النوویان )۳(
ــتمرار. ــنھا باســ ــدرھا الوكالة، ویحســ وتتخذ الوكالة ما یلزم من ترتیبات لتطبیق ھذه   النووي التي تصــ

المعاییر واإلرشــادات في عملیاتھا، وتســاعد الدول األعضــاء، بناء على طلبھا، على تنفیذھا في أنشــطة  
كما أنھا تشــارك في بناء قدرات   ما یشــمل اســتعراضــات النظراء والخدمات االســتشــاریة.تلك الدول، ب

ــلة باألمان واألمن. ــكوك الدولیة   مختلف الجھات المعنیة في جمیع األنشـــطة المتصـ وترّوج الوكالة للصـ
ي  ویســـاعد ھذا البرنامج الرئیســـي أیضـــاً على تنســـیق التأھب الدول المتصـــلة باألمان واألمن النوویین.

ال للطوارئ النوویة واإلشعاعیة والتخفیف من عواقبھا، ویُسِھُم في الجھود العالمیة الرامیة   ي الفعـــَّ للتصّدِ
  إلى تحسین األمن النووي على نحو فعال.

امج الرئیســـــي    –  التحقق النووي )٤( ا   ٤ـیدعم البرـن ة بموـجب نـظامـھ اـل دة إلى الوـك ة المســــــن الوالـی
ة أن تضــع وتطبق ضــمانات ترمي إلى ضــمان عدم اســتخدام المواد  األســاســي التي تقتضــي من الوكال

مھا الوكالة،   االنشـطاریة الخاصـة وغیرھا من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقّدِ
أو التي تـُقدَّم بـناًء على طلبـھا أو تـحت إشـــــرافـھا أو رقابتـھا، على نحو یـخدم أي غرض عســـــكري؛ وأن 

ـماـنات على أي ترتـیب ثـنائي أو متـعدد األطراف إذا طـلب أطراـفھ ذـلك، أو على أي من تطبَِّق ـھذه الضـــــ
وتحقیقاً لھذه الغایة، تعقد   األنشـــطة التي تضـــطلع بھا الدول في مجال الطاقة الذریة في حال طلبت ذلك.

نـیة لتطبیق  الوـكاـلة اتـفاـقات ضــــــماـنات مع اـلدول ترـتِّب على الوـكاـلة التزاـماً ـقانونـیاً وتمنحـھا ســـــلـطة ـقانو
وتضــطلع الوكالة  الضــمانات على المواد والمرافق النوویة وغیرھا من المفردات الخاضــعة للضــمانات.

في إطار ھذا البرنامج الرئیسـي بأنشـطة للتحقق، من قبیل جمع المعلومات المتعلقة بالضـمانات وتحلیلھا؛  
ــییرھا وتق ییمھا، بما یشــمل تركیب  ووضــع نُُھج خاصــة بالضــمانات؛ وتخطیط أنشــطة الضــمانات وتس

 األجھزة الخاصـــة بالضـــمانات، وعملیات التفتیش المیدانیة، وتحلیل العینات الالزمة لتنفیذ الضـــمانات.
ن ھذه األنـشطة الوكالة من اـستخالص اـستنتاجات قائمة على أـسس ـسلیمة بـشأن الـضمانات. وعالوة  وتمّكِ

م الوكالة المســـاعدة، وفقاً لنظامھا األ ســـاســـي، في مھام التحقُّق األخرى، بما في ذلك مھام على ذلك، تقّدِ
ه   ــبما یقرُّ ــلُّح، بناء على طلب الدول وحس ــالح النووي أو الحد من التس التحقُّق بمقتضــى اتفاقات نزع الس

  مجلس المحافظین.

ــات والتنظیم واإلدارة  )٥( ــیاسـ ــة بالسـ ــي   –  الخدمات الخاصـ م   ٥یوفر البرنامج الرئیسـ القیادة ویقّدِ
ا.التوجـی ادراتـھ ة ومـب اـل ة الوـك ا یتعلق بجمیع أنشــــــط دعم اإلداري فیـم ة في  ھ واـل ارـی دم حلوالً ابتـك وھو یـق

ــتریات، وخدمات إدارة   ــمل الخدمات المالیة، الخدمات المتعلقة بالمشـ ــعة من الخدمات تشـ مجموعة واسـ
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ا  ات تكنولوجـی دـم ات النشـــــر، وـخ دـم ات، وـخ ات اللـغ دـم ات المؤتمرات، وـخ دـم ة، وـخ   الموارد البشـــــرـی
المعلومات، والخدمات القانونیة، والخدمات اإلشـــرافیة، والخدمات العامة، لدعم جمیع برامج الوكالة مع  
التركیز على إرـساء ثقافة موجھة نحو توفیر الخدمات تُطور باـستمرار لتلبیة احتیاجات جمیع العمالء بما 

ضــمن اتباع نھج الدار الواحدة، ال كما أنھ یوفر التنســیق الفعال بما ی في ذلك األمانة والدول األعضــاء.
ســــیما فیما یتعلق بالتوجیھات واألولویات العامة؛ والتفاعالت مع الدول األعضــــاء؛ ووضــــع البرامج  
وتنفیذھا؛ واإلدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك تقییم األداء وإدارة المخاطر؛ وتعمیم مراعاة المنظور  

وھو یواصل ترسیخ ثقافة النزاھة والمساءلة والشفافیة داخل   لموارد.الجنساني؛ وإقامة الشراكات وتعبئة ا
ــاء  المنظمة. كما أنھ یُیَســـر التبادل الفعال للمعلومات داخل األمانة وكذلك االتصـــاالت مع الدول األعضـ

  ووسائط اإلعالم وعامة الجمھور.

مشــاریع التعاون   صــیاغة  ٦یشــمل البرنامج الرئیســي   –  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة )٦(
ویتكون برـنامج التـعاون التقني   التقني وتنفـیذـھا وإدارتـھا في إـطار برـنامج التـعاون التقني لفترة الســـــنتین.

لة من صـــندوق التعاون التقني ومن مســـاھمات خارجة عن  من مشـــاریع وطنیة وإقلیمیة وأقالیمیة ُمموَّ
  المیزانیة.

كقـطاع واـحد    ٦والبرـنامج الرئیســـــي    ٥البرـنامج الرئیســـــي  وألغراض اإلفصـــــاح القـطاعي، یُعرض   -۸٤
  السیاسات والتنظیم واإلدارة. – ھو

 مجموعات الصنادیق

ف   -۸٥ تمول أنـشطة الوكالة في جمیع ھذه البرامج الرئیـسیة الـستة من خالل مختلف الموارد المالیة، التي تعرَّ
قرارات التي یتخذھا المؤتمر العام، وھي تُدار وفقاً لالئحة  ویتم إنـشاء الـصنادیق اـستناداً إلى ال على أنھا الـصنادیق.

ولـكل صــــــندوق ـبارامترات   الـمالـیة المعتـمدة من مجلس المـحافظین وللقواـعد الـمالـیة الصـــــادرة عن الـمدیر الـعام.
ــتخدام اإلیرادات. ــل بالكیفیة التي یجوز بھا اسـ ــنادیق في إطار   مختلفة تتصـ ویرد فیما یلي بیان لمجموعات الصـ

 بیانات المالیة، ومكونات كل مجموعة من الصنادیق.ال

 المیزانیة العادیة

الوســیلة الرئیســیة لتمویل أنشــطة   صــندوق رأس المال العاملو  صــندوق المیزانیة العادیةیعتبر   )۱(
نان الوكالة من الوفاء بااللتزامات الناشــئة عن االعتمادات المأذون باســتخدامھا. ویســتند   الوكالة، وھما یمّكِ

ل من االشـتراكات المقررة   صـندوق المیزانیة العادیة إلى میزانیة عادیة سـنویة یعتمدھا المؤتمر العام وتُموَّ
ــتالم  أ واإلیرادات المتنوعة. ــتخَدم في تمویل االعتمادات لحین اس ــندوق رأس المال العامل، الذي یُس ما ص

دـھا مجلس المـحافظین من حین إلى آخر بموافـقة المؤتمر الـعام،   االشـــــتراـكات المقررة، وفي أغراض یـحّدِ
ل من ُسلف من الدول األعضاء.  فیموَّ

طي أنشــئ كجزء من المیزانیة  ھو صــندوق احتیا  صــندوق االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیةو )۲(
ل ھذا الصـندوق جزئیاً من االشـتراكات   العادیة لفصـل ھذه األموال لغرض اسـتخدامھا في المسـتقبل. ویموَّ

رة الســــنویة فیما یتعلق بالجزء الرأســــمالي من المیزانیة العادیة، وجزئیاً من مصــــادر أخرى، مثل  المقرَّ
 التشغیلي من اعتمادات المیزانیة العادیة.الوفورات المحققة في نھایة السنة من الجزء  
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 التعاون التقني

ل   صــندوق التعاون التقني )۳( ھو أحد مكونات الصــندوق العام، وھو یُمثُِّل اآللیة الرئیســیة التي تُُمّوِ
ویُمول صــندوق التعاون التقني أســاســاً من تبرعات   من خاللھا الوكالةُ أنشــطتھا في مجال التعاون التقني.

ــ ــادیة في المبلغ المسـ ــتھا اإلرشـ ــاء التي یُطلب منھا التعھد بتقدیم تبرعات تقابل حصـ تھدف  الدول األعضـ
ویُمول الصــندوق المذكور أیضــاً من تكالیف   لصــندوق التعاون التقني الذي یعتمده المؤتمر العام ســنویاً.

 المشاركة الوطنیة والمداخیل المتنوعة.

ھو أحد مكونات الصندوق العام، وھو عبارة عن   صندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیةو )٤(
ُن المانحین   من تقدیم تبرعات فیما یتعلق باألنشــطة التي تدعم مشــاریع یُوافُِق علیھا مجلس  آلیة تمویلیة تُمّكِ

  محافظي الوكالة على النحو الذي تحدده الجھة المانحة.

 الصنادیق الممولة من موارد خارجة عن المیزانیة

ھو أحد مكونات الصـــــندوق العام، وھو آلیة تمویلیة    صـــــندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة )٥(
ُن المانحین من تقدیم تبرعات لألنشطة التي تدعم مشاریع واردة في المیزانیة العادیة. ویرد في البیانات   تُمّكِ

المالیة أیـضاً عرض بـشأن مـصرف الوكالة للیورانیوم الـضعیف اإلثراء، وھو یُعتبر نـشاطا مموالً في إطار 
  امج الخارجة عن المیزانیة، كقطاع منفصل.صندوق البر

 صنادیق أخرى

بصـنادیق تخص أنشـطة محددة وافق علیھا    الصـنادیق الخاصـةو  الصـنادیق االسـتئمانیةتتصـل   )٦(
 مجلس محافظي الوكالة.

 مقارنة المیزانیات

د المیزانیات في وتُعتَمَ  یختلف أســــاس اإلبالغ الخاص بالمیزانیة عن أســــاس اإلبالغ المالي في الوكالة. -۸٦
الوكالة على أســــاس نقدي معدَّل، بینما تتبع البیانات المالیة أســــاس االســــتحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معاییر  

 إیبساس.

نویاً وعلى نحو منفصـل   -۸۷ طة الوكالة، تُعتمد المیزانیات ـس مل البیانات المالیة للوكالة كافة أنـش وفي حین تـش
بالمیزانیة العادیة، وذلك لكل من المیزانیة العادیة التشــــغیلیة والجزء الرأســــمالي من المیزانیة العادیة  فیما یتعلق  

وال توجد   (مـصنفة حـسب البرنامج الرئیـسي)، ولـصندوق التعاون التقني (اـستنادا إلى المبلغ المـستھدف للتبرعات).
میزانـیة أو مجموـعة الصــــــنادیق الـخارـجة عن میزانـیات معتـمدة تتعلق بصــــــندوق التـعاون التقني الـخارج عن ال

وتُدار كل الصـنادیق وفقاً لالئحة المالیة التي یعتمدھا مجلس المحافظین   المیزانیة أو مجموعة الصـنادیق األخرى.
  ووفقاً للقواعد المالیة التي یصدرھا المدیر العام.

الغ   -۸۸ ة بین مـب ارـن ان المـق ان الخـامس (بـی اِرُن البـی ة  ویـُق ات النھـائـی ة) بین المیزانـی الغ الفعلـی ة والمـب المیزانـی
لـصندوق المیزانیة العادیة والمبالغ الفعلیة المحـسوبة اـستناداً إلى األـساس ذاتھ المعتمد عند حـساب المبالغ المناظرة  

یانات المالیة،  وبما أنَّ األســاس الُمســتخَدم إلعداد المیزانیة یختلف عن األســاس المســتخدم إلعداد الب في المیزانیة.
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ب تقّدم توفیقاً بین المبالغ الفعلیة المعروضـة في تلك المالحظة والمبالغ الفعلیة المعروضـة في -۳۹فإن المالحظة  
 بیان التدفقات النقدیة.

 المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة :٤المالحظة  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
 ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

المبالغ النقدیة المودعة في حسابات جاریة في المصارف  
  ۹۲۳ ۲۲۰ ۱٦۰ ۲۱٦ والمبالغ النقدیة الحاضرة 

   ۱۷۰۰۰۰ ۰۰۳ ۱۸۰ المبالغ النقدیة المودعة في حسابات تحت الطلب 
أشھر   ۳الودائع ألجل التي تبلغ آجال استحقاقھا األصلیة 

  ۷۲۸ ٤۹ ۰٤٥ ۳٥ أقل  أو
  ٦٥۱ ٤٤۰ ۲۰۸ ٤۳۱ المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة مجموع  

 
) التي شــــھده مجموع المبالغ النقدیة والمكافئات  ٪۲٫۱مالیین یورو (أو  ۹٫٤٤۳یرجع االنخفاض البالغ   -۸۹

أشھر أو أقل إلى   ۳النقدیة باألساس إلى التحول من االستثمار في الودائع ألجل التي تبلغ آجال استحقاقھا األصلیة  
شـھراً (یرجى الرجوع إلى   ۱۲أشـھر و ۳لیة بین  االسـتثمار في الودائع ألجل التي تتراوح آجال اسـتحقاقھا األصـ

ا الودائع ألـجل أطول.٥المالحـظة   اـئدة األعلى التي تتیحـھ ار الـف ادة من أســــــع َض  ) وذـلك من أـجل االســـــتـف وُعّوِ
اً بزـیادة في األموال المودـعة في حســـــاـبات تـحت   الغ النـقدـیة والمـكافـئات النـقدـیة جزئـی االنخـفاض في مجموع المـب

  كالة من الحصول على أسعار فائدة صفریة أو إیجابیة بالنسبة للحیازات بالیورو.الطلب لتمكین الو

ویُحتَفظ ببعض المبالغ النقدیة بعمالت تكون إما خاضـــــعة لقیود قانونیة أو یتعذر تحویلھا بســـــھولة إلى   -۹۰
األول/دیســـــمبر    ۳۱وفي   الیورو. ــانون  ــا۲۰۲۰ك یســــ ــالیورو  ب العمالت  ــذه  لھ ــافئ  المك المبلغ  ــان  ك وي  ، 
)، وذلك استناداً إلى أسعار  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر    ۳۱ملیون یورو في  ۱٫٦۸٤یورو (مقابل  ملیون ۱٫۷۳۸

 الصرف المعمول بھا في األمم المتحدة لھذه العمالت.

 االستثمارات :٥المالحظة  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
 ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

  ۱۲أشھر و ۳التي تتراوح آجال استحقاقھا األصلیة بین الودائع ألجل 
  ۳۰٤ ۲٤٤ ٥۲۸ ۳۱۸ شھراً 

   

 ۳۰٤ ۲٤٤ ٥۲۸ ۳۱۸ مجموع االستثمارات

ــاس إلى زیادة  ٪۳۰٫٤ملیون یورو (أو   ۷٤٫۲۲٤ترجع الزیادة البالغة   -۹۱ ــتثمارات باألس ) في مجموع االس
االســتثمار في الودائع ألجل أطول ال ســیما تلك المقومة بالیورو من أجل االســتفادة من أســعار الفائدة األعلى التي  

  .   ۲۰۲۰فترات معینة في عام   تتیحھا الودائع ألجل أطول المقومة بالیورو، وھي أسعار ُعرضت خالل
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 ٦٥  الصفحة

 

 الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة :٦المالحظة  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
 ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

     االشتراكات المقررة المستحقة التحصیل 
 ١٩٨ ٥٥ ٨٠٤ ٦٥ المیزانیة العادیة

 ٤ ٣٧ العامل صندوق رأس المال 
٧۰٧ ٩) (٢٩٥ ١٨) مخّصص الحسابات غیر مضمونة التحصیل  ) 

٦٥٤ ٤٧ صافي االشتراكات المقررة المستحقة التحصیل     ٤٩٥ ٤٥ 
     

    التبرعات المستحقة التحصیل 
۲١   ٧٦٣ ٣ موارد خارجة عن المیزانیة   ١۲٤   

٩۰٧ ۲ صندوق التعاون التقني    ۲ ٣٤۰   
) الحسابات غیر مضمونة التحصیل مخصص  ٤۲ )   ( ٧۲ ) 

٨۲٤ ١٤    ٤٤٨ ٦ صافي التبرعات المستحقة التحصیل    
     

    المبالغ األخرى المستحقة التحصیل 
رة االسترداد ۲٦٨ التكالیف البرنامجیة المقرَّ  ٧٥١ 

 ٤٩٤ ٨٨٦ تكالیف المشاركة الوطنیة 
۲٥٧ مستحقات من اتفاقات الضمانات   ۲٥٧  

 (٧٥١) (٦٨٣) مخصص الحسابات غیر مضمونة التحصیل 
٦٦۰ ١  ٤٥٧ ١ صافي المبالغ األخرى المستحقة التحصیل    

۰٦ ٤٥١ ٥٥ مجموع صافي الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة   ٩٨٩  
     

    تكوین الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة 
  ٨٥١ ٥٧  ٤٥١ ٥٥ الجاریة 

  ١٣٨ ٣  - غیر الجاریة 
۰٦  ٤٥١ ٥٥ مجموع صافي الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت غیر التبادلیة   ٩٨٩  

مالیین یورو لیصل   ۲٫۰٥۱شھد صافي االشتراكات المقررة المستحقة التحصیل زیادة خالل السنة بمقدار   -۹۲
ــتحقة   ملیون یورو.  ٤۷٫٥٤٦بذلك إلى  رة المســ ــتراكات المقرَّ ــجلةُ إلى زیادةٍ في االشــ وترجع ھذه الزیادة المســ

ویرجع   المســاھمین الرئیســیین خالل الســنوات الســابقة.التحصــیل غیر المســددة تتعلق باألســاس باشــتراكات أحد  
مالیین یورو، في  ۷٫۹۸۰االنخفاض التي شــھده صــافي التبرعات المســتحقة التحصــیل خالل الســنة بمبلغ قدره  

لعدد من االشــتراكات المھمة التي تمَّ التعھد بتقدیِمھا واســتالُمھا   ۲۰۲۰المقام األول، إلى زیادة التحصــیل في عام 
ویرُد مبلغ التبرعات الخارجة عن المیزانیة المسـتحقة التحصـیل مطروحاً  وفي السـنوات السـابقة. ۲۰۲۰ في عام 

وتشـمل تفاصـیُل االشـتراكات غیر المسـددة من  ملیون یورو الذي یمثل المخصـصـات المسـبقة.  ۰٫٥۱٦منھ مبلغ 
ویرجع الـسبب    لمخـصـصات المـسبقة.، ھذه ا۳-الدول األعـضاء والجھات المانحة األخرى، الواردةُ في المرفق ألف

الرئیـسي لزیادة مخـصص الحـسابات غیر مـضمونة التحـصیل في االـشتراكات المقررة إلى دولة عـضو واحدة لیس  
 لھا حق التصویت في السنوات الخمس الماضیة وعلیھا مبالغ كبیرة مستحقة التحصیل من االشتراكات المقررة.
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٦٦ 
 معلومات عن المبالغ المستحقة التحصیل غیر التبادلیة :۷المالحظة  

               
 مخصص الدیون غیر مضمونة التحصیل 

 (معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
  ۲۰۲۰     ۲۰۱۹ 

المخصص    
االفتتاحي للدیون  
غیر مضمونة  

 التحصیل 

نفقات الدیون  
غیر مضمونة  
التحصیل خالل  

 العام 

(مكاسب)/  
خسائر صرف  

العمالت األجنبیة  
 غیر المحققة 

المبالغ المشطوبة  
على أنھا غیر  
 قابلة للتحصیل 

نفقات الدیون  
غیر مضمونة  
 التحصیل الملغاة 

المخصص  
الختامي للدیون  
غیر مضمونة  

 التحصیل 
    

المخصص  
االفتتاحي للدیون  
غیر مضمونة  

 التحصیل 

نفقات الدیون  
غیر مضمونة  
التحصیل خالل  

 العام 

(مكاسب)/  
خسائر صرف  

العمالت األجنبیة  
 غیر المحققة 

المبالغ المشطوبة  
على أنھا غیر  
 قابلة للتحصیل 

الدیون  نفقات  
غیر مضمونة  
 التحصیل الملغاة 

المخصص  
الختامي للدیون  
غیر مضمونة  

 التحصیل 
المستحقات من المعامالت غیر  

 التبادلیة 
                            

االشتراكات المقررة المستحقة  
 التحصیل

                            

٧۰٧ ٩  المیزانیة العادیة    ٩٥ ١٨         ٥٨٨ ٨۲        ٩    ٣٩٨ ٩۰٣          ٧ ٩۰٧   
المبالغ المتصلة باالشتراكات  

 المقّررة المستحقة التحصیل 
 ٧ ٩۰٧    ٩٥ ١٨       -       -       -   ٥٨٨ ٨۲        ٩    ٣٩٨ ٩۰٣    -       -       -       ٧ ٩۰٧   

    
    

  
 

  
     

  
   التبرعات المستحقة التحصیل 

    
  

 
  

     
  

٧۲   صندوق التعاون التقني     -      (  ٣)  -       -        ٤۲   
 

    ٦۲    -        ٧        -       -   ١۲   
      -       -       -       -       -       -           -       -       -       -       -       -  خارجة عن المیزانیة  

بالتبرعات  المبالغ المتصلة 
 المستحقة التحصیل 

  ٧۲    -      (  ٣)  -       -        ٤۲   
 

    ٦۲    -        ٧        -       -   ١۲   

    
    

  
 

  
     

  
المبالغ األخرى المستحقة  

 التحصیل
  

    
  

 
  

     
  

رة   التكالیف البرنامجیة المقرَّ
 االسترداد 

  
    

  
 

    ۲٨٦    -        ۲۰   -      (  ١٣١)   ٧٥١  

      -       -       -       -       -       -       ٦٨٣        -       -  (٦٨  )      -   ٧٥١   تكالیف المشاركة الوطنیة
المبالغ المتصلة بالمستحقات  

 األخرى
  ٦٨٣        -       -  (٦٨  )      -   ٧٥١  

 
    ۲٨٦    -        ۲۰   -      (  ١٣١)   ٧٥١  

    
    

  
 

  
     

  
مجموع المبالغ المتصلة  

بالمستحقات من المعامالت  
 غیر التبادلیة 

 ۰١  ١٩       -       -  (٧١  )  ٥٨٨ ٨   ٤٨٥ ۰۰۲      ۰١  ٨٦۲     ٩۰٣     ١۲    -      (  ١٣١)  ۰١  ٤٨٥  
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  تقاُدم المستحقات 
  (معبّراً عنھا بآالف الیوروھات) 

  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱في      ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱في 
  مبالغ غیر مسّددة لفترة       مبالغ غیر مسّددة لفترة   

أقل من سنة   القیمة الدفتریة 
 واحدة 

  ۳من سنة إلى  
 سنوات 

سنوات إلى   ۳من 
 سنوات  ٥

 سنوات  ٥أكثر من 
 

أقل من سنة   القیمة الدفتریة   
 واحدة 

  ۳من سنة إلى  
 سنوات 

سنوات إلى   ۳من 
 سنوات  ٥

  ٥أكثر من 
 سنوات 

   المستحقات من المعامالت غیر التبادلیة 
    

   
     

   االشتراكات المقررة المستحقة التحصیل 
    

   
     

٤۰٨ ٦٥  المیزانیة العادیة    ٦۲  ٧   ٧١٥۲  ۰۲٨    ٤   ٣٩٣ ٤   ٣٨٩ ٩   ٦٦٦ ٣٦   ١٩٨ ٥٥      ٨٥٤ ٦   ٤٣٣ ٤ ۰٧٥   
      -           -       ٤       ٤        -           -       ٣٣    ٣٧   صندوق رأس المال العامل

 
  ٤  

٦۲   ٨٤١ ٦٥  مجموع االشتراكات المقّررة المستحقة التحصیل   ٧   ٧٤٨۲  ۰۲٨    ٥٥      ٨٥٨ ٦   ٤٣٣ ٤ ۲۰۲   ٧٥٤ ٤   ٣٩٣ ٤   ٣٨٩ ٩   ٦٦٦ ٣٦   
  

    
   

     
   التبرعات المستحقة التحصیل 

    
        

٥٤۲    ٦٧٨ ۲   ٧٦٣ ٣  خارجة عن المیزانیة     ١٦    ٨١٥      ۲١  ١۲٤    ٤ ٥   ٤٨٣ ٦۰۲     ١٨    ٨٩٦  
٩۰٧ ۲  صندوق التعاون التقني     ٤٦    ٨    ٣٤٤ ١   ٣١١ ١      ۲ ٣٤۰    ١ ١۲۲     ٤٩    ٩    ٧٥٥  

۲٤٧ ٦  التبرعات المستحقة التحصیل مجموع     ٣ ۰٩٩     ٣٨٨   ۲ ۲٣۰     ۲٦       ٤ ٧   ٤٥٥ ١٤۰٧    ٥    ٧٧٩ ٥۰٩     ٦٧   
  

    
        

   المبالغ األخرى المستحقة التحصیل 
    

        
رة االسترداد  ۲٦٨   التكالیف البرنامجیة المقرَّ        -           -           -        ۲٦٨        ٧٥١  

   
  ٧٥١  

۲٥٦    ٨٨٦   تكالیف المشاركة الوطنیة     ٨٩    ١٩٥    ۰٤        ٤٩    ٤٩٤    ۰۰٣     ٧٩    ٦٦  
۲٥٧   مساھمات اتفاقات الضمانات      ۲٥٧              ۲٥٧     ۲٥٧        -           -           -      

۰١٤ ۲  مجموع المبالغ األخرى المستحقة التحصیل     ٨٩    ١٩٥    ١٣٤ ١    ۲۲٧       ١    ٨١٧ ١۲٦     ۰۰٣     ٦٦    ۰٨٣    
  

    
   

     
۲٨٧ ٣١   ٤٥٣ ٧٤  مجموع المستحقات من المعامالت غیر التبادلیة     ٨۲  ٧   ٥٥٤ ٦   ٣٨٥ ۲٦٤       ٦٥١ ٥   ٣٦٤ ٥   ٤٦٨ ١٥   ٩٩١ ٤٤   ٤٧٤ ٧١  
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 ٦۸الصفحة  

 إدارة المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمبالغ المستحقة التحصیل غیر التبادلیة

یوماً  ۳۰تمثُل االشــتراكات المقررة غالبیة مســتحقات الوكالة؛ وھي مســتحقة وواجبة الدفع في غضــون  -۹۳
ــالة   ــنة المالیة، أیھما یأتي الحقاً.من تلقي الرســ ــتراكات المقررة أو في الیوم األول من الســ وفي  المتعلقة باالشــ

وبمقتضــى الفقرة ألف   كانون الثاني/ینایر من الســنة التالیة، یعتبر الرصــید غیر المدفوع متأخر الدفع لمدة عام. ۱
ا في التصــویت عندما تســاوي متأخراتھا  من المادة التاســعة عشــرة من النظام األســاســي، تفقد الدولة العضــو حقھ

 المبالغ المقررة للسنتین السابقتین أو تتجاوزھا.

د بموجبھا المتأخرات وتُصـــبح   -۹٤ ولتســـھیل ســـداد متأخرات االشـــتراكات المقررة، تُتاح خطط ســـداد توحَّ
ا خطة سـداد تدفع  وما دامت الدولة العضـو التي لدیھ سـنوات. ۱۰مسـتحقة الدفع في أقسـاط سـنویة لمدة تصـل إلى 

ددة لصـندوق   لف غیر مـس نة الجاریة وأي سـُ رة عن الـس تراكات المقرَّ نویة من المتأخرات، وتدفع االـش اطھا الـس أقـس
لم   ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱وفي  رأس المال العامل، فیمكن أن یُعید لھا المؤتمر العام حقوق التصــویت.

  ).۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱ملیون یورو في   ۰٫۰۰دیدھا (یكن ثمة مستحقات تمَّ التفاوض بشأن خطط لتس

حالة االشــتراكات غیر المســددة من الدول األعضــاء والجھات المانحة األخرى    ۳-وتَِرُد في المرفق ألف -۹٥
 .۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱في 

 الحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة :۸المالحظة  
 (المبالغ ُمعبّراً عنھا بآالف الیوروھات)  

  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 
المبالغ المستردة من   - الحسابات المستحقة التحصیل

 ٦٥٥ ۸ ۲٦٤ ٥ ضریبة القیمة المضافة 

المبالغ المستردة من   – الحسابات المستحقة التحصیل 
 ۲۸۳ ۱ ۹۳۹ ضریبة الدخل 

 ۸۷۱ ۲ ۳۲٦ ۲ أخرىمبالغ  –الحسابات المستحقة التحصیل 
)۱۷۸( مخصص الحسابات غیر مضمونة التحصیل   )۲۰۲ (  

مجموع صافي الحسابات المستحقة التحصیل من  
 ٦۰۷ ۱۲ ۳٥۱ ۸ المعامالت التبادلیة 

كانون األول/دیســـمبر من عامي  ۳۱جمیع الحســـابات المســـتحقة التحصـــیل من المعامالت التبادلیة في   -۹٦
وتتألف المستحقات المستردة من ضریبة القیمة المضافة من مبالغ ضریبة القیمة المضافة   جاریة. ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰

  التي تدفعھا الوكالة فیما یتعلّق بمشتریاتھا من البضائع والخدمات والتي یكون بوسعھا استردادھا.

  :۲۰۱۹و ۲۰۲۰وظھرت التحركات التالیة في مخصص الدیون غیر مضمونة التحصیل خالل السنتین   -۹۷

 (المبالغ ُمعبّراً عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

  ۱۷۲ ۲۰۲ كانون الثاني/ینایر ۱الرصید االفتتاحي في 
 ٥٤ ۲۷ نفقات الدیون غیر مضمونة التحصیل خالل العام

) ٥۱( نفقات الدیون غیر مضمونة التحصیل الملغاة  )۲٤ (  
 ۲۰۲ ۱۷۸ الثاني/ینایركانون  ۳۱الرصید الختامي في 
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 ٦۹  الصفحة

 

  وكان التبویب الزمني للحسابات المستحقة التحصیل من المعامالت التبادلیة كالتالي: -۹۸

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
 ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

   مبالغ غیر مسددة لفترة:
 ۲۰۸ ۱۲ ۹۰۹ ٤ أقل من سنة واحدة

 ۲۷۹ ۲۱۹ ۳ سنوات ۳سنة واحدة إلى 
 ۳۲۲ ۲٤۸ سنوات ٥إلى  ۳

 - ۱٥۳ سنوات ٥أكثر من 
 ۸۰۹ ۱۲ ٥۲۹ ۸ القیمة الدفتریة اإلجمالیة

ً  :۹المالحظة    السلف والمبالغ المدفوعة مقّدما
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 
٤۰٨ ١٤          ٦٩١ ١٥ الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي   

  ٣٣٣           ٦٣٤ المنظمات الدولیة األخرى
 ٦٨٦ ٧           ٨٦٥ ٦ الموظفون

۰٦ السفر               ٧٦٨  
٩۰٣ ٥ المجاالت األخرى            ٣٦٣ ٦  

 ً ٨۲ مجموع السُّلَف والمبالغ المدفوعة مقدما  ٩ ٥٥٩۲  ٩٥٦ 
   

ً توزیع السُّلَف والمبالغ     المدفوعة مقدما
١۲ الجاریة  ٣ ٤٨٦۲  ٦٤۲  

٧٣۰ ٧ غیر الجاریة  ٦ ۲٦٩  
 ً ٨۲ مجموع السُّلَف والمبالغ المدفوعة مقدما  ٩ ٥٥٩۲  ٩٥٦ 

اء الـخدـمات   -۹۹ ة لـق اـل ا اـلدولي ـمدفوـعات الوـك الـخدـمات المشـــــترـكة في مركز فییـن ة ـب ل الســـــلف المتعلـق تمـث
ــتركة التي تدیرھا المنظمات األخرى   ــم التكالیف التي أقرتھا  المشــ ــبة تقاســ القائمة مركز فیینا الدولي، وفقا لنســ

 الوكالة، والتي لم تستخدمھا تلك المنظمات بعُد لتقدیم الخدمات.

لَف المعلَّقة بانتظار تـسویتھا والخاـصة بمنحة التعلیم   -۱۰۰ ن أـساـساً من السـُّ لف الخاـصة بالموظفین فتتكوَّ أما السـُّ
الـــدخـــل. ــرائـــب  ق وضـــ ـل ـع ـت قـــدَّمـــاً    وـت ـم وعـــة  مـــدـف اـل غ  بـــاـل ـم بـــاـل األخـرى  ف  لـَ ــُّ والســـ ر  ـــف الســـ ف  ـــل ســـ

   للموّردین.
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 المخزون :۱۰المالحظة  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 
٧۰٦ ١٣ ٣٥٣ ٣٩ مخزونات المشاریع الجاري نقلھا إلى النظراء  

٥٥۰ ٥٥ مخزون الیورانیوم الضعیف اإلثراء  ٥٥ ٥٥۰  
 ٣٨١ ٣٩٥ قطع الغیار ومواد الصیانة الخاصة بالضمانات

۰۲١ لوازم الطباعة  ٤٥ 
٥۰٩ ٩٤ مجموع المخزون  ٨٨ ٦٩۰  

ومثلما  .۲۰۱۹ملیون یورو مقارنة بعام    ۲٥٫۷٤٦شھدت مخزونات المشاریع الجاري نقلھا زیادة قدرھا  -۱۰۱
ــاً فیـما یخص التحویالت إلى النظراء   ائیین (یرجى الرجوع إلى المالحـظة  لُوِحَظ أیضـــ إّن ـما یـناھز  ۳۱اإلنـم )، ـف

أي، الشــحنات التي كانت نقلُھا جاریا بحلول نھایة   ۱۹-من الزیادة المســجلة مرّده المســاعدة المتعلقة بكوفید ٥۰٪
 العام، عندما أِعدَّت البیانات المالیة.

) من المخزوـنات الـجاري نقلـھا في ٪۹۸و (ملیون یور  ۳۸٫۷٤۲ویســــــتأثر برـنامج التـعاون التقني بمبلغ   -۱۰۲
  ۱۳٫۱٥۰مقارنة بالســنة الماضــیة (مقابل  ٪۱۹٥، وھو ما یُمثل ارتفاعاً بنســبة  ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱

ومع مراـعاة واقع أنَّ   .۲۰۲۰ولم تكن ثـمة مخزوـنات متبّرع بـھا في ـعام   ).۲۰۱۹) في ـعام  ٪۹۷ملیون یورو (
رة من الزمن قد ال یتمُّ تســلیمھا فعالً أو قد یصــیبھا التلف أو التقاُدم، تُحتســب قیمتھا  المخزونات الجاري نقلھا لفت

ص مقداره   ملیون   ۱٫۱۲٥، یتعلق مبلغ  )۲۰۱۹ملیون في  ۱٫۲۱۳( ملیون یورو ۲٫۰٤۷مخصـــوماً منھا مخصـــَّ
ص عبور بنـسبة   ۱۲یورو منھ بالبـضائع الجاري نقلھا لفترة تزید على    ۰٫۹۲۲ـصل مبلغ ، ویت٪٥۰ـشھراً بمخصـَّ

ص عبور بنسـبة   ۲٤ملیون یورو منھ بالبضـائع الجاري نقلھا لفترة تزید على  ومن إجمالي   .٪۱۰۰شـھراً بمخصـَّ
ــاریع اإلنمائیة، یتعلق مبلغ مخزونات المشــــاریع الجاري   ملیون یورو بالمعدات    ۱۳٫۱٥۳نقلھا إلى النظراء في المشــ

 . ۱۹- واللوازم المتعلقة بكوفید 

ــ مخزون الیورانیوم الضعیف اإلثراء مخزوُن الوكالة من الیورانیوم الضعیف اإلثراء المحتفظ بھ ویُقصُد   -۱۰۳ ب
في محطة أولبا التعدینیة في أوسـكمان    ، الذي یوجدفي مرفق تخزین الیورانیوم الضـعیف اإلثراء الخاص بالوكالة

ؤولیة الســلطات الكازاخیة المختصــة  بكازاخســتان. ومرفق الوكالة لتخزین الیورانیوم الضــعیف اإلثراء تحت مســ
ویـتألف مخزون الیورانیوم الضـــــعیف اإلثراء ھذا من یورانیوم مثرى   فیـما یتعلق باألمان واألمن والضــــــمانات.

یورو للكیلوغرام الواحد من الیورانیوم بإجمالي    ۷۸۱٫۷۷(محسـوبة على أسـاس    ٪٤٫۹٥ بنسـبتین مختلفتین ھما:
یورو للكیلوغرام الواحد   ۱۹٦٫۰۷(محســوبة على أســاس   ٪۱٫٦ورانیوم) وكیلوغرام من الی ٦۳  ۱۲۸٫۱۳قدره  

وُحســــــبت أســــــعار التســـــلیم الفوري في   كیلوغرام من الیورانیوم).  ۲۷  ۰٥٤٫۹٦من الیورانیوم ـبإجـمالي ـقدره  
  ٪ ٤٫۹٥یورو للكیلو، للیورانیوم المثرى بنســبة   ۲۸۹٫۱۹و ۱  ۱٥٤٫۱۸بمبلغ   ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱

ولذلك فإن قیمة المخزون من الیورانیوم المنخفض اإلثراء ســـتظل ترد في التقاریر في عام   على التوالي. ٪۱٫٦و
ویتمثل الغرض من مصرف   أسطوانة یتم احتسابھا في المخزونات.  ٦۰وھو مخزن في   بالتكلفة التاریخیة.  ۲۰۲۰
للیورانیوم الضـــــعیف اإلثراء في أن یكون آلیة مالذ أخیر لدعم الســـــوق التجاریة دون إحداث خلل فیھا،  الوكالة 

وذلك في حال انقطاع إمداد دولة عضــو بالیورانیوم ضــعیف اإلثراء وعدم تمكن الدولة العضــو من اســترداد ھذا  
  األھلیة. التجاریة، واستیفاء ھذه الدولة معاییر  األسواقاإلمداد عبر اللجوء إلى  
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ــب تكالیف إنتاجھا في العام ذاتھ. -۱۰٤ وبلغت نفقات   وال یعترف بالمواد المرجعیة على أنھا مخزونات وتحتسـ
قرابة   ۲۰۲۰العمالة والنفقات العامة المخـصـصة التي تكبّدتھا مختبرات الوكالة إلنتاج المواد المرجعیة خالل عام 

 ).۲۰۱۹ي عام یورو ف ملیون ۰٫۱٥٤یورو (مقابل   ملیون ۰٫۱۲٤

  :۲۰۱۹و ۲۰۲۰وفیما یلي مجموع نفقات المخزون لعامي  -۱۰٥

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

مخزونات المشاریع الموزعة على النظراء في المشاریع  
 اإلنمائیة 

۰٥  ٥٦٥ ۲٣  ١٩۲  

۲٧ قطع الغیار ومواد الصیانة الخاصة بالضمانات  ١٥ 
۲٦ الطباعةلوازم   ٩٦ 

) ١٢٦( ٨٣٥ التغیر في مخصص المخزون الجاري نقلھ  
۲٣ ٥٣٤ ٥١ مجموع نفقات المخزون  ٤۲۰  

وأدرجت النفقات المرتبطة بمخزونات المشاریع الجاري نقلھا إلى النظراء ضمن التحویالت إلى النظراء   -۱۰٦
، وأدرـجت النفـقات المرتبـطة  )۳۱إلى المالحـظة  في المشـــــاریع اإلنـمائـیة في بـیان األداء الـمالي (یرجى الرجوع  

غیلیة األخرى في بیان األداء   بلوازم الطباعة وقطع الغیار ومواد الصـیانة الخاصـة بالضـمانات ضـمن النفقات التـش
 ).۳٥المالي (یرجى الرجوع إلى المالحظة  

 ملیون یورو. ۰٫۸۳٥نقلھا  ، بلغت قیمة التغیر في مخصـص عبور البضـائع الجاري  ۲۰۲۰وخالل عام   -۱۰۷
ام   ة خالل ـع ـجل انخـفاض في القیـم داره    ۲۰۲۰وســـــُ ا مـق ھ    ۰٫۰۱٤بـم داـن ملیون یورو تعلق بمخزون أُبلغ عن فـق

 انتھاء صالحیتھ أثناء النقل. أو

 االستثمارات في كیانات الخدمات المشتركة :۱۱المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

 ۸۰۹ ۸۰۹ االستثمارات في المتجر التعاوني
 ۸۰۹ ۸۰۹ مجموع االستثمارات في كیانات الخدمات المشتركة

ــتثمرت الوكالة ومنظمة الیونیدو مبلغاً أولیاً قدره   -۱۰۸ ــرین األول/أكتوبر   ۱ملیون یورو في  ۰٫۸۰۹اســ تشــ
ــفیة   ۱۹۷۹ ــیتم إرجاعھ في حالة تصـ ــأن   المتجر التعاوني بمركز فیینا الدولي.سـ ــیل بشـ وترد المزید من التفاصـ

 .۳۷الترتیب الخاص بالمتجر التعاوني في المالحظة  
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات :۱۲المالحظة  

۲۰۲۰          

           
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

  

المباني والتحسینات  
المدخلة على المباني  

 المستأجرة 
األثاث والتجھیزات  

 الثابتة 
تكنولوجیا المعلومات  معدات 

 أصول قید اإلنجاز  المعدات األخرى  المرِكبات  معدات المختبرات  معدات التفتیش  واالتصاالت 
مجموع الممتلكات  
 والمنشآت والمعدات 

١۲٦ ٤   ٦٧٧ ٣٩٣  ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱التكلفة في     ٨٦   ١٣١ ٣٧ ۰٧٥    ٣   ٤٦٤ ١   ٧٣٩ ٥٧ ۲۲۰   ٣۲  ٨   ٥٥٥۰٦  ١٥٧  
٥٩۲    ٩٤٣ ۲  البنود المضافة     ٨ ٤۲١    ٧ ١۲۲    ٣ ۲٣٣     ٣   ١٥    ٤٥ ۰۰٩    ٨٤٩ ١٥  

۲٧۰ ٩ )      -      (٩٧  ) (٣٣  ) (٣١٤  ) (٨٦٧ ٦ ) (٧٥٤ ١ ) (٧  )      - البنود المستغنى عنھا  ) 
٧۰١ ۲  (٥٥٣  )      -          - التسویات األخرى    ( ٥٧٧ ١)      -      (  ٣)      -      (  ٦۲ ) 

٣٤۲        -      ٣٦٩   األصول قید اإلنجاز المرسملة      ٥٩٤    ۲۲       -       -      ( ١٩ ١۲ )   -      

٦۲   ١٣٥ ٣   ٤٧٦ ١   ۲۰۲ ٥٩   ٨١١ ٨٣   ١٨٦ ٣٩   ٨٧٣ ٤   ٩٨٩ ٣٩٦  ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱التكلفة في    ٣٦۲    ٨ ٦١٤۰٩   

           
١۰۲ ٣   ٩٩٥ ١٧٦  ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱االھتالك المتراكم في     ٨۲  ٦٦   ٤٤٩ ۲۲٥    ٣٤ ۰٤۲    ٩٤ ١۰    ۲ ٣١٣       -       ٨٩٩ ۲۲۰  

٨٧۲    ٥١٦ ١١  االھتالك    ٤ ۲۲٥    ٣    ١٧١    ٤٦٨ ٣   ٣٩٤ ٤۲۲        -       ٤۲  ٥٨١  
٩٦۲  ) (٨٣٩ ٦ ) (٧٣١ ١ ) (٧  )      - المستغنى عنھا البنود  ) (  ٣٣) (  ٩٦)      -      ( ٩ ۰۰۲) 

٩۲  )      -      (٧٤  )      -      (٨٧٧  )  ٣٣٣ ١  (٤١١  )      -          - التسویات األخرى  ) 

١۰٣ ٣   ٥١١ ١٨٨  ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱المتراكم في    االھتالك    ۰٣  ٩۲٨    ٦٥ ۰٤١    ١   ٥٣٥ ٣٦ ۲٣۲    ۲ ۲٩٥        -       ٨۲٣  ۰٧٧   

           
  ١٥٥        -           -       -       ۲    ١٤    ٣٧    ٩٧    ٥   ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱انخفاض القیمة المتراكم في 

۰١    ٣    ١        -          - انخفاض القیمة        -       -           -        ١٤  
٣۲  )      -          - البنود المستغنى عنھا  ) (  ٥) (  ٦)      -       -           -      (  ٣٤) 

۲١  ) (١  ) (٩٧  )      - أ التسویات األخرى   ) (  ١)      -       -           -      (  ١١١) 

٤۲        -           -       -       ٥        -      ١٤        -      ٥   ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱انخفاض القیمة المتراكم في     

           

٨۲۰  ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في    ١   ٤٧٣ ۲٥٧    ١ ١٨   ٣٤٣ ٨۰٤    ۲۲ ۲٦٦     ٤٤۲     ٦   ١٨٣۲  ٣٦۲    ٨٦۲  ١١٤  
          تشمل حاالت إلغاء الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة   أ
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 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

  

المباني والتحسینات  
المدخلة على المباني  

 المستأجرة 
والتجھیزات  األثاث 

 الثابتة 
معدات تكنولوجیا المعلومات  

 أصول قید اإلنجاز  المعدات األخرى  المرِكبات  معدات المختبرات  معدات التفتیش  واالتصاالت 
مجموع الممتلكات  
 والمنشآت والمعدات 

۰٨٦ ٣٧   ٤١٣ ٤   ٣٧٣ ٣٦٧  ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر  ۱التكلفة في     ٩٩٩ ٨٤   ۰٥  ٨ ١   ٦٤٥۰٥    ٣ ۲۰١    ٦٤ ٥٨٤   ١٤٦ ٣٤۰   

٤۲۲    ٣٤٤ ۲  البنود المضافة     ٨    ٤١    ٨٥٥ ٤   ٥٩٩ ١   ٥٧٥ ٣۲    ١۲  ٣ ٣٤   ٤٥٧۲١   

٩۲٣ ٣ ) (٨٥١ ٥ ) (١٦  ) (٣٥  ) البنود المستغنى عنھا  ) (  ٦٨٣) (  ٨٥) (  ٣١)      -      ( ۰١  ۰٣۰ ) 

      -        -       ٣        -      (٥١  ) (٦  )  ٥٤        -          - التسویات األخرى 

٣۲  األصول قید اإلنجاز المرسملة   ٤٨٧ ٣   ٤٩٣ ١       -      ٩٩٥   ۲ ٩٧٣       -        ۰۰١   ( ۲٣  ٤٨۰ )   -      

١۲٦ ٤   ٦٧٧ ٣٩٣  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱التكلفة في      ٨٦   ١٣١ ٣٧ ۰٧٥    ٣   ٤٦٤ ١   ٧٣٩ ٥٧ ۲۲۰   ٣۲  ٨   ٥٥٥۰٦  ١٥٧  

           

۲٨١ ۲   ٧٤٧ ١٦٤  ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر  ۱االھتالك المتراكم في     ٩۲  ٩٦۲    ٦٥ ۲۰٩    ٩٥٩    ٩٧٥ ٣١   ۲ ٩٨       -       ٨١١۲  ۲۰٥   

۲١  االھتالك  ۲٨۲     ٥۲۲    ٩٤٥ ٣   ٩٤٩ ٤   ۲ ۲٩٥     ٤۲۰     ٤       -       ١١٩۲  ٦٧٦  

١۲٣ ٣ ) (٨٤٩ ٥ ) (١٦  ) (٣٤  ) البنود المستغنى عنھا  ) (  ٦٥٦) (  ٦٩) (  ٣١)      -      ( ٩٧٦ ٩) 

      -        -           -       -      (٣١  ) (۲۲  )  ٥٣        -          - التسویات األخرى 

١۰۲ ٣   ٩٩٥ ١٧٦  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱المتراكم في    االھتالك    ٨۲  ٦٦   ٤٤٩ ۲۲٥    ٣٤ ۰٤۲    ٩٤ ١۰    ۲ ٣١٣       -       ٨٩٩ ۲۲۰  

           

  ١١١        -           -       -       ۲    ٥    ۲    ٩٧    ٥   ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر  ۱انخفاض القیمة المتراكم في 

۲١    ٣٨        -          - انخفاض القیمة     ٨۲        -       -           -        ٧٨  

٨۲  ) (٣  ) (٣  )      -          - البنود المستغنى عنھا  )      -       -           -      (  ٣٤) 

      -        -           -       -           -          -          -         -          - أ التسویات األخرى  

  ١٥٥        -           -       -       ۲    ١٤    ٣٧    ٩٧    ٥   ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱انخفاض القیمة المتراكم في  

           

١٦۲  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في    ٣ ١   ٦٧٧۰٥    ٦٤٥ ٨   ۲۰ ١٤۲    ٣۲  ٤٩٧    ۰٣٧     ١۲٣    ٣۲  ٩٤   ٥٥٥۲  ۲٧٨   
          تشمل حاالت إلغاء الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة   أ
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یورو،   ملیون  ۰٫٥۰۰فیـما یلي عرض لمشـــــاریع الممتلـكات والمنشـــــآت والمـعدات التي تتـجاوز قیمتـھا  -۱۰۹
  :۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱باعتبارھا قید اإلنجاز في   تھاوقیمتھا وحال

 قید اإلنجاز

اإلنجاز،  ملیون یورو قید   ReNuAL/ReNuAL+(  )۲۲٫۲۰۸تجدید مختبرات التطبیقات النوویة ( 
وتجدیُد مختبرات التطبیقات النوویة والعناصــُر   -  ملیون یورو دخلت الخدمة فعلیاً) ۲۱٫٥۱۷و 

) ھما جزء من مشـــروع رأســـمالي  ReNuALاإلضـــافیة لتجدید مختبرات التطبیقات النوویة (+
لفتھ  ممّول بالكامل لتحدیث مختبرات التطبیقات النوویة التابعة للوكالة في زایبرســدورف تبلغ تك

العـادیـة للوكـالـة والثلثـان اآلخران  ملیون یورو، ثلثھـا مموَّ   ٥۷٫۸۰۰إجمـاالً   ٌل من المیزانیـة 
ویتضــمن المشــروع تشــییَد مختبر مكافحة اآلفات   ممّوالِن من مصــادر خارجة عن المیزانیة.

  الحشـریة والمختبر المرن القابل للتعدیل، الذي أعیدت تسـمیتھ فیما بعد لیصـبح اسـمھ مختبرات 
یوكیا أمانو، وإدخالھما في الخدمة، إلى جانب االرتقاء بالبنیة األســاســیة الشــاملة للموقع لخدمة  

ــورة ُملحة. ــراء المعدات الجدیدة المطلوبة بصـ ــتكملت األعمال النھائیة   ھذین المبنَیَْین ولشـ واسـ
ــرین األول/أكتوبر   ــریة في تش ــة بإدخال في الخدمة بمختبر مكافحة اآلفات الحش  ۲۰۱۹الخاص

تكملت األعمال النھائیة الخاصـة بتجھیز مختبرات   وھذا المبنى ھو اآلن في الخدمة بالكامل. واـس
غیل المبنى الخاص بھذه المختبرات بحلول   تكمال إجراءات قبول تـش یوكیا أمانو ومن المتوقع اـس

 أما مســـــتودع قـیاس الجرعات لدعم المعـجل الخّطي الـجدید ، فھو .۲۰۲۱الربع الـثاني من عام  
واـستكملت جمیع األعمال المتعلقة بالبنیة األـساـسیة الرئیـسیة المطلوبة لخدمة   في الخدمة بالكامل.

یورو قید التشـیید  ملیون   ۲۰٫۷٥۰(  المباني الجدیدة لمشـروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة
 .)۲۰۱۹في 

ة ( مركز   از، و   ۱٫٤٦٦الطـاـق د اإلنـج اً) ملیون یورو  ٤٫۲۸۰ملیون یورو قـی ة فعلـی دـم ت في الـخ  . أُدِخـل
ومركز الـطاـقة اـلذي ســـــیلبي ـما لمختبر مـكافـحة اآلـفات الحشـــــرـیة ومختبرات یوكـیا أـمانو من 

  ٥٫۹۳۳احتیاجات متعلقة بالظروف البیئیة ھو مشــــروع رأســــمالي ممّول بالكامل تبلغ تكلفتھ  
ــروع تجدید مختبرات التطبیق ٪٦۲ملیون دوالر،   لة من میزانیة مش ُل منھا مموَّ ات النوویة وتُمّوِ

ــ   وقد اـستكملت المرحلة األولى من ھذا المـشروع في  المتبقیةَ إدارةُ الـشؤون اإلداریةُ. ٪۳۸الــــ
واســـــتكمـلت أعـمال التشـــــیـید فیـما یتعلق   وھو اآلن في الـخدمة. ۲۰۱۹تشـــــرین األول/أكتوبر  

ومن المتوقع   من ھذا المشـــروع وھو اآلن قید االســـتعراض لتحدید قائمة العیوب. ۲بالمرحلة  
 ملیون یورو ۰٫۷٥٦( ۲۰۲۱اســتكمال إجراءات قبول تشــغیل المبنى في الربع األول من عام  

 )۲۰۱۹قید التشیید في 

تُعَدُّ   ملیون یورو قید اإلنجاز).   ۰٫۱۹٤(  المرحلة الثانیة من مشــروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة   
انـیة من مشـــــروع تـجدـید مختبرات   اســـــتمراراً لبرـنامج التـجدـید    التطبیـقات النووـیةالمرحـلة الـث

ة في  اـل ة للوـك ابـع ة الـت ات النووـی ث مختبرات التطبیـق دـی ــافي لتـح د اإلضـــ دـی ــاســـــي والتـج األســـ
وقد وفر مشـروعا التجدید األسـاسـي والتجدید اإلضـافي مباني جدیدة ألربعة من  زایبرسـدورف.

سـدورف، وعززا قدرات مختبر قیاس  المختبرات الثمانیة الخاصـة بالتطبیقات النوویة في زایبر
وسـتشـمل المرحلة الثانیة من مشـروع التجدید   الجرعات من خالل تزویده بمرفق معجل خطي.
) خاص بالمختبرات الثالثة المتبقیة أي مختبر  ۳تشییَد مبنى جدید (المختبر المرن القابل للتعدیل  
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ــالالت النباتیة وصــفاتھا الوراثیة، ومختبر العلوم   ــین الس واألجھزة النوویة، ومختبر البیئة  تحس
ــاحة ُمجدَّدة   ــتُوفر في إطار ھذه المرحلة الثانیة مســ ــیة وإدخالھ في الخدمة، كما أنھ ســ األرضــ
ومحسـنة مخصـصـة لمختبر قیاس الجرعات داخل مبنى مختبرات التطبیقات النوویة. وسـتشـمل  

فیئات القائمة باإلضـافة إلى  المرحلة الثانیة من ھذا المشـروع أیضـاً دفیئات جدیدة لتحل محل الد
وسـتكون   أي عملیات ارتقاء بالبنیة األسـاسـیة للموقع بھدف تلبیة احتیاجات ھذه المباني الجدیدة.

ملیون یورو  ۳٤٫٥۰۰المرحلة الثانیة من مشــروع التجدید عبارة عن مشــروع رأســمالي بقیمة  
لتكالیف بین المیزانیة العادیة  تســتثنى منھ تكالیف دعم البرنامج، وذلك اســتنادا إلى توزیع ھذه ا

 للوكالة والموارد الخارجة عن المیزانیة.

ملیون   ۰٫۸٦۹المحطة الیابانیة لتصــنیع وقود خلیط األكســیدین (محطة تصــنیع وقود موكس) ( 
یھدف ھذا المشـروع إلى صـوغ نھج ضـمانات متكامل لمحطة كبیرة لصـنع   ).قید التشـیید یورو

وتتكون األـصول التي ما زالت قید اإلنجاز من أنابیب مملوءة  ان.وقود خلیط األكـسیدین في الیاب
ولم یُضــطلع بأي أنشــطة إضــافیة مھّمة لتطویر ھذا المشــروع فیما بین عامي  .۳-بغاز الھیلیوم 

ــیید المرفق وإدخالھ في  ۲۰۲۰و ۲۰۱۳ ــأن الموعد النھائي لتشــ ــبب أوجھ عدم التیقن بشــ بســ
بید أنھ یمكن توقع حصـول المزید من  ۲۰۲٤غیلھ في عام  أما اآلن، فمن المقرر بدء تـش الخدمة.
ومع ذلك، ـسیكون من الـضروري االـضطالع ببعض األعمال المتـصلة بإعداد وتـصنیع   التأخیر.

واختبار وتركیب المعدات والبرامجیات بغیة ـضمان توافُر جمیع نُظم الـضمانات الـستخدامھا في 
 ).۲۰۱۳ام ملیون یورو قید اإلنجاز منذ ع ۰٫۸٦۹المرفق (

ــدورف. ۲۰۲۰وتواصــلت في عام   -۱۱۰  أعمال التحقق المادي من األصــول في مركز فیینا الدولي وزایبرس
من مجموع  ٪۷۱أنَّھ تم التحقق من   ۲۰۲۰-۲۰۱۹وتُظھر نتائج التحقق من أصـــول الضـــمانات بالنســـبة للدورة  

، أدرجت في سـجل األصـول ما ۲۰۲۰وفي عام   أصـول الضـمانات المسـجلة في نظام إیبس التي تمتلكھا الوكالة.
، والتي  ٤۲٫۰۱٤ادیویة، البالغ عددھا  من ملصقات النظام الجدید لتحدید الھویة باستخدام الموجات الر ٪٦٦نسبتھ  

على كافة أصــول شــعبة الشــؤون اإلداریة في مركز فیینا الدولي وزایبرســدورف، وأُجریت   ۲۰۱۹ثُبّتت في عام 
بت   ۳۲٥من عینة أصــول مختارة بلغ عددھا   ٪۹۸عملیة تحقق مما نســبتھ   أصــالً. وباإلضــافة إلى ذلك، احتُســِ

اجمـة عن اض في القیمـة ـن ــارة.  حـاالت انخـف ادم أو الخســـ ، بلغ مجموع تكـالیف  ۲۰۲۰وفي عـام   التلف أو التـق
 ).۲۰۱۹ملیون یورو في عام    ۰٫۰۷۸ملیون یورو (مقابل  ۰٫۰۱٤االنخفاض في القیمة  

وتواصــلت جھود التخلص من المعدات القدیمة غیر العاملة التي كانت ُمْھلََكة تماماً، مما أدى إلى ســحب   -۱۱۱
وبلغت القیمة اإلجمالیة لمفردات   ملیون یورو. ۸٫٥۲۰لیة بتكالیف إجمالیة أصــلیة قدرھا معدات خالل الســنة الحا

، بما ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر    ۳۱الممتلكات والمنشآت والمعدات الُمھلَكة تماماً التي ال تزال قید االستخدام في 
 ).۲۰۱۹ملیون یورو في عام  ۸۹٫۷۳٥ملیون یورو (مقابل   ۹۰٫۲۹٦فیھا مكونات مباني مركز فیینا الدولي،  

ھ   ۲۰۲۰واســـــتُلـمت في ـعام   -۱۱۲ ا قیمـت ــة بـم ة تمثـلت في مـعدات مختبرات متخصـــــصـــ ــاھـمات عینـی مســـ
،  ۲۰۲۰ملیون یورو وذلك في إطار ثالث اتفاقات شـــراكة أُبِرمت مع جھات مانحة غیر تقلیدیة في عام  ۰٫٤۸٥

ملیون یورو  ۰٫۲۱٤ه المسـاھمات، یتعلق مبلغ  ومن أصـل إجمالي ھذ .۲۰۱۹واتفاق شـراكة واحد مبرم منذ عام 
بمطیاف كتلي لتحدید نسـبة النظائر، وھو من المعدات التي تدعم األنشـطة التي یضـطلع بھا مختبر حمایة األغذیة  

ملیون    ۰٫۱۳۳والبیـئة في مـجال بحوث التحقُّق من صــــــحة ھوـیة األـغذـیة وـقابلیتـھا للتعقـُّب، في حین یتعلق مبلغ  
دت من شــركة میتاســیســتمز لغرض اســتخدامھا في أنشــطة البحث والتطویر التطبیقیة المتعلقة  یورو بمعدات ور

ــمبر   ۳۱وحتى  بقیاس الجرعات البیولوجیة. جو   ، ال یزال نظام المعالجة الحراریة في ۲۰۲۰كانون األول/دیســ
 . ۱۹- سبب جائحة كوفید غیر مرّكب، وذلك جراء القیود المفروضة ب   ۲۰۱۹) المتبرع بھ في عام CATTSمتحكم فیھ ( 
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 األصول غیر الملموسة :۱۳المالحظة  

۲۰۲۰ 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  
البرامجیات  

 المشتراة 

البرامجیات  
رة   المطوَّ

 ً  داخلیا

األصول غیر  
الملموسة قید  

 التطویر 

مجموع  
األصول غیر  

 الملموسة 
١۰٣ ٩١ ٤٩١ ١٦ ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱التكلفة في   ٨ ٧۰٣  ١١٥ ۰۰١  

٦٨۰ ٤ ٥١٤ ١ البنود المضافة   ٧٥٦ ٦ ۲١  ٣٣٨ 
) البنود المستغنى عنھا  ٨۲۲ ) - - ( ٨۲۲ ) 

٦۲ التسویات األخرى   - - ٦۲  
٩٨۲ األصول قید اإلنجاز المرسملة   (٨٥٩ ٥) ٥٦١ ٥ - 

١۰١ ١٨ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱التكلفة في   ۰۰١  ۰٩٣  ٥ ٨۲۰  ٧۲١  ٣٦۲  
     

٤۲٦ ١١ ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱االستھالك المتراكم في   ٣ ٤٣۲۰  - ٧ ٥٤۲٨  
 ٧٩١ ١٣ - ٨٤٤ ١١ ٩٤٧ ١ االستھالك 

) التسویات األخرى  ٥۲۰ ) - - ( ٥۲۰ ) 
 ۲۰ - - ۲۰ البنود المستغنى عنھا 

٤٧۰ ٥٥ ٣٨٦ ١٣ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱االستھالك المتراكم في   - ٤٣٣ ٦٨ 
     

۲١ ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱انخفاض القیمة المتراكم في   - - ۲١  
)  البنود المستغنى عنھا ۲١ ) - - ( ۲١ ) 

كانون األول/دیسمبر  ۳۱انخفاض القیمة المتراكم في 
۲۰۲۰ - - - - 

     
٥۲۰ ٨ ٨٨٣ ٤٥ ٧١٥ ٤ ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في   ٣ ٥٨۰٨  

۲۰۱۹ 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  
البرامجیات  

 المشتراة 

البرامجیات  
رة   المطوَّ

 ً  داخلیا

األصول غیر  
الملموسة قید  

 التطویر 

مجموع  
األصول غیر  

 الملموسة 
٩۲۰ ١٦ ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر   ۱التكلفة في    ٧ ٩١٨ ٣ ٣٤٦ ٨٧۰١  ٤٧٣ 

۰٣٣ البنود المضافة  ۲ ٨٥ ٨ ٤٤١ ٥ ٣١٤۰  
 (٤٥٨) - (١٤٣) (٣١٥) البنود المستغنى عنھا

٦٧۲ األصول قید اإلنجاز المرسملة  ٧٨٤ ١ (۲ ٥١۰ ) - 
١۰٣ ٩١ ٤٩١ ١٦ ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱التكلفة في   ٨ ٧۰٣  ١١٥ ۰۰١  

     
      

۲٣ ٦٦٥ ٩ ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر   ۱االستھالك المتراكم في    ٨٣٣ ٤١ - ١٦٨ 
٧٣۲ ۲ االستھالك  ٤٥١ ١٣ - ١٧٨ ١١ 

 (٤٥٧) - (١٤٣) (٣١٤) البنود المستغنى عنھا
٤۲٦ ١١ ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱االستھالك المتراكم في   ٣ ٤٣۲۰  - ٧ ٥٤۲٨  

     
     ۲۰۱۹كانون الثاني/ینایر  ۱انخفاض القیمة المتراكم في 

 ١٣ - - ١٣  انخفاض القیمة
  المستغنى عنھاالبنود  

 (١) - - (١) 
كانون األول/دیسمبر  ۳۱انخفاض القیمة المتراكم في 

۲۰۱۹ ۲١  - - ۲١  
     

٩٨۰ ٤٨ ٨٥٥ ٤ ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في   ٨ ٧۰٣  ۰٦  ٦١۲  

ــول غیر    تمثل البرامجیات -۱۱۳ ــمانات جزء األص المطورة في إطار برنامج تحدیث تكنولوجیا معلومات الض
وتحدیث تكنولوجیا معلومات الضـمانات ھو  الملموسـة الخاصـة بالوكالة المسـتأثر بأعلى قدر من األھمیة النسـبیة.

عبارة عن مشــروع متعدد المراحل یھدف إلى االرتقاء بالنظم والبنى األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات التي تدعم  
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وتھدف ھذه النظم إلى تحســین جودة وكفاءة أنشــطة   أنشــطة إدارة الضــمانات، واالســتفادة منھا على نحو أمثل.
ن نقل تطبیقات الحاســـوب المركزي،   ضـــمانات.التحقُّق داخل إدارة ال وقد اســـتُكملت المرحلة األولى التي تتضـــمَّ

ین األدوات والتطبیقات القائمة وإدخال أدوات   ۲۰۱٥وواصـلت الوكالة منذ عام   .۲۰۱٥-۲۰۱٤خالل الفترة   تحـس
واستُكمل   م للمستخدمین.وتطبیقات جدیدة، وذلك بغیة جعل البیانات والمعلومات متاحة بسھولة وتعزیز الدعم المقد

، اســتُھل ســبعة عشــر تحســیناً  ۲۰۲۰وخالل عام  برنامج تحدیث تكنولوجیا معلومات الضــمانات. ۲۰۱۸في عام 
، واســتكملت  ملیون یورو  ۰٫٥۰۰على مشــروع تحدیث تكنولوجیا معلومات الضــمانات، ثالثة منھا بقیمة تتجاوز  

  ظام اإلبالغ والتقییم بشــأن أنشــطة التفتیش الخاصــة بالضــمانات بنالجدیدة من مشــاریع االرتقاء    المرحلةَ  جمیعھا
)SAFIRE() واالرتـقاء بنـظام إدارة مـعدات الضــــــماـنات ،SEQUOIA(  واالرتـقاء ـبالبواـبة اإللكترونـیة إلعالـنات ،

 ).SDPالدول (

ـجازـھا یورو، وقیمتـھا وـحاـلة إن ملیون ۰٫٥۰۰وفیـما یلي عرض للمشـــــاریع األخرى التي تتـجاوز قیمتـھا   -۱۱٤
 :۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱  بحلول(منجزة أو منجزة جزئیا أو قید اإلنجاز)  

 ۲۰۲۰منجزة في عام  

  ملیون یورو. ۰٫٥۰۰أربعة مشاریع بقیمة تزید على  ۲۰۲۰استكملت في عام 

أن أنـشطة التفتیش الخاصـة بالضـمانات • ملت  . ملیون یورو) ۱٫۸٦۰( االرتقاء بنظام اإلبالغ والتقییم بـش ـش
‘ دمج وظیفتي إعداد تقاریر المعاینة التكمیلیة وتقاریر  ۱: ’۲۰۲۰التحـسینات الرئیـسیة المدخلة خالل عام 

) الخاصـتین بنظام اإلبالغ والتقییم بشـأن أنشـطة التفتیش الخاصـة بالضـمانات مع سـجل  ۲التقییم (الجزء  
، وذلك للتمكین من تتبع  )SLDCالقُطري (المســائل المتعلقة بالدول الخاّصِ بُمِعّد البیانات على المســتوى  
ــاذة وحاالت التباین وأداء إجراءات المتابعة؛ و’ ــتخدام تقاریر  ۲الحاالت الشــ ــین من اســ ‘ تمكین المفتشــ

المعاینة التكمیلیة لتخطیط أنشطتھم الخاصة بأماكن معینة وذلك باستخدام الخرائط الجغرافیة التي توفرھا 
ــیة لنظام  ۳؛ و’)GDIخدمة دمج البیانات الجغرافیة ( ــفحة الرئیســ ــتخدم جدیدة للصــ ‘ تطویر واجھة مســ

مل تقاریر المعاینة التكمیلیة، وفقاً للمبادئ   أن أنـشطة التفتیش الخاصـة بالضـمانات، تـش اإلبالغ والتقییم بـش
‘ توـسیع نطاق تـسلـسل ـسیر عمل االـستعراِض والموافقِة  ٤التوجیھیة الحدیثة بـشأن واجھات المـستخدم؛ و’

ملیون   ۰٫۹۳۷تعلق بتقاریر المعاینة التكمیلیة لیـشمل مكتب نائب المدیر العام في إدارة الـضمانات (فیما ی
 ).۲۰۱۹یورو قید اإلنجاز في عام  

اسـتفاد تطبیق سـتیبز من  ملیون یورو).  ۱٫٤٦۸(االرتقاء بمنصـة التقییم اإلحصـائي للضـمانات (سـتیبز)   •
مات الجدیدة التي أضـیفت إلیھ والت ي تحقق أوجھ كفاءة في إدارة البیانات المتعلقة بتقییم زمن عدد من الـس

ــُم أنواع معینة من البیانات بخصــائِص   القیاس المادي. ــتخدمین اآلن وس ــع المس ــبیل المثال، بوس فعلى س
ــمات. ــتناداً إلى ھذه الواسـ ــة، وُمطابقةُ البیانات اسـ ــأن ذلك ’ المفردات المقیسـ ــیط العمل  ۱ومن شـ ‘ تبسـ

ــائیي التقییم، و’‘ تع۲التحلیلي، و’ ــتمراریة األعمال، و’۳زیز كفاءة أخصــ ــیر عملیة  ٤‘ تعزیز اســ ‘ تیســ
ــة بتقییم أداء   االحتفاظ بالمعارف ونقلھا. ــیة الخاص ــاس ــتیبز الوحدة النمطیة األس ــیفت إلى تطبیق س وأُض

وأتیحت ضـــمن تطبیق   ) من أجل دعم القیاســـات المتعلقة بالتقییم اإلحصـــائي.VMPEقیاســـات التحقق (
بز الوظائُف التجاریة األساسیة، ال سیما، تلك المتعلقة بتقییم حصر المواد، وتحلیل البیانات المترابطة  ستی

 .)۲۰۱۹ملیون یورو قید اإلنجاز في عام  ۰٫۸۰٦(المفتشین  -الخاصة بالمشغلین
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الضمانات بنظام  ویزود ھذا النظام إدارة   ملیون یورو).  ۰٫۸۷٤( االرتقاء بنظام إدارة معدات الضمانات   •
ویدعم ھذا التطبیق إدارة دورة الحیاة التشــــغیلیة لمعدات   شــــامل لتتبع األصــــول وإدارتھا ورصــــدھا.

ن من  ــِّ ــمانات، ویعزز مراقبة المخزون من ھذه المعدات، ویُحسـ ــول الضـ ــمانات وغیرھا من أصـ الضـ
ورة في المیدان ویدعم  ب للتأكد من صـحة معدات الضـمانات المنـش تیات المرتبطة    التوقیت المناـس اللوجـس

ــطة التحقق. ــدد.۲۰۲۰وخالل عام  بأنش ــینات في ھذا الص ــمات والتحس وعلى  ، أُدِخَل عدد كبیر من الس
وجھ الخصـوص، تسـمح السـمات التي یمكن اسـتخدامھا على األجھزة المحمولة بزیادة المرونة وسـرعة 

تجابة. یة الجدیدة الُمدخلِة: المعدات االـس مات الرئیـس یر العمل فیما یتعلق    ومن بین الـس لـسل ـس الخاصـة بتـس
ــیر العمل فیما یتعلق بعملیات رفع الرقابة، والمعدات   ــلســل س بعملیات الشــطب، والمعدات الخاصــة بتس
الخاصــة بحصــر الرصــید المادي باســتخدام األجھزة المحمولة، ونموذج لجھاز محمول خاص بمختبر  

دورة العمر التشـــغیلي المتكاملة ألصـــول   إدارة ب الرصـــد اإلشـــعاعي للمعدات، ولوحات تحكم خاصـــة 
، وإمكانیة تغییر رقم المعدات، وقاعدة البیانات الخاـصة بالمـستودعات، ونقل المعدات التلقائي،  الـضمانات

كما  وتتبع اســـــتـخدام مـعدات المقاولین، ودعم كفالة توافق النظام مع المعدات المصـــــنفة بأربعة خانات.
جة دفعات المعامالت، والوحدة النمطیة الخاـصة بالـشحن، ونماذج النظم  أدخلت تحـسینات فیما یتعلق بمعال

، وذلك من أجل  )AIISالخاصــة باألجھزة، ودمج اإلصــدار الثالث من نظام معلومات األجھزة المعتمدة (
  زیادة التبسیط وتحسین قابلیة االستخدام.

ات اـلدول ( • ة إلعالـن ة اإللكترونـی البواـب اء ـب ة   .ن یورو)ملیو  SDP  ()۰٫۷۳۳االرتـق ة اإللكترونـی توفر البواـب
إلعالنات الدول نظاما على شـــبكة اإلنترنت لدعم تبادل المعلومات الثنائیة االتجاھات بصـــورة آمنة بین  

، تمثلت األولویات الرئیســیة للمشــروع  ۲۰۲۰وفي عام   الدول أو الســلطات اإلقلیمیة وإدارة الضــمانات.
كید)، و’‘ دمج النظام اآللي المركزي للتح۱في: ’ طة  ۲لیل المترابط وتقییم البیانات (كاـس ‘ اإلعالنات بواـس

وأدِخلت ـسمات وتحـسینات فیما یتعلق بالمـستخدمین الخارجیین، بما ـشمل القدرة   نظام الـصندوق البریدي.
مة، وإتاحة وـصول أكثر تقییداً من خالل إدراج المـستخدمین  على تقدیم التعقیبات بـشأن حالة الملفات الُمقدَّ 

وعلى المســتوى الداخلي، أُدخلت تحســینات على تســلســالت ســیر العمل فیما یتعلق   ن مجموعات.ضــم
بالمفردات الواردة والصـادرة، بوسـائل منھا على سـبیل المثال، اعتماد التوقیعات الرقمیة بالنسـبة للوثائق  

ــ "أنواع   اإلرسال"، وإضافة  الصادرة، وتحسین تنظیم المفردات الواردة، وزیادة الخیارات فیما یتعلق بـــ
 تسلسل سیر عمل جدید.

 قید اإلنجاز

  ملیون یورو قـید اإلنـجاز).   ۱٫۰۲٤(النـظام اآللي المركزي للتحلـیل المترابط وتقییم البـیاـنات (ـكاســـــكـید)   •
عبارة عن أداة متكاملة من شـــأنھا مســـاعدة مفتشـــي الوكالة عبر تمكینھم من أداء مھام   نظام كاســـكید

وســــیوفر نظام كاســــكید العدید من اإلمكانات   اســــتعراض البیانات والتحقق منھا بقدر أكبر من الكفاءة.
لخاصــــة  ، وبیانات الصــــور ا-، واألختام اإللكترونیة-‘ دمج األجھزة ۱الجدیدة بما في ذلك القدرة على: ’

‘ دمج  ۳‘ إجراء عملـیات مـعالـجة البـیاـنات وتحلیلـھا وتقییمـھا بشــــــكل تلـقائي؛ و’۲ـبالقـیاس غیر المتلف؛ و’
‘ وإصــدار تقاریر بشــكل تلقائي من أجل دعم عملیة التحقق  ٤البیانات المتاحة بشــأن مشــغلي المرافق؛ و’

ومن المعتزم أن   الضــمانات.من إعالنات المشــغلین والتقاریر ذات الصــلة عن أنشــطة التحقق الخاصــة ب
یقدم نظام كاسـكید رؤیة متكاملة تماماً فیما یتعلق بعملیة التحقق، من بدایتھا إلى نھایتھا، لكي تجري ھیئة  

ــأنھا. ــتعراض بشـ ــتعراض والتحلیل المتكاملة ( التفتیش المزید من االسـ ، وبرامجیة  )IRAPوحزمة االسـ
ــتعراض المراقبة من الجیل المقبل ( ــكالن  ) ھمNGSRاسـ ــوبیتان اللتان تشـ ا األداتان البرامجیتان الحاسـ
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ــیزود الوكالة بقدرات جدیدة مبســـطة في مجال  أســـاس نظام كاســـكید. ــكید سـ وبالتالي، فإن نظام كاسـ
تكنولوجیا المعلومات لكي تســتعیض بھا عن المجموعة الواســعة من البرامجیات الحاســوبیة القدیمة التي  

كما أن نظام كاسـكید سـیعمل على توسـیع سـمات  نات مشـغلي المرافق.تدعم حالیا عملیة التحقق من إعال
)  NGSR) وبرامجیة استعراض المراقبة من الجیل المقبل (IRAPحزمة االستعراض والتحلیل المتكاملة (

ــغلي المرافق   ــكل تلقائي، ولتزوید مش ــروري إجراء التحقق بش لدعم الحاالت التي قد یكون فیھا من الض
ــبة للعملیات التي یكون فیھا تواجد مفتش في باألمرین النظامی ــال" بالنسـ ــال" أو "تعلیق اإلرسـ ین "إرسـ

(نظام التنفیذ في الوقت شـــبھ    NRTSوھذا المكون التابع لنظام كاســـكید یســـمى  الموقع أمراً غیر عملي.
: فیـما یتعلق بنظام كاســـــكید في ۲۰۲۰وقد تمثـلت اإلنـجازات الرئیســــــیة التي تحقـقت في عام   الحقیقي).

ً مر  ۱٦تكویٍن لتقییم   ‘۱’ ا ة  فـق ل المتكـامـل ٍد إلى حزمـة االســـــتعراض والتحلـی  (من خالل تكویٍن مســـــتـن
(IRAP)(’۲، و) تكویٍن أثناء مرحلة نـشر مكوِن نظاِم التنفیذ في الوقت ـشبھ الحقیقي ‘NRTS  فیما یخص (
 األوكراني. ISF2مرفق 

ــاب ھانا  • ــروع نظام اإلدارة الذكیة    اإلنجاز).  ملیون یورو قید  ۰٫۷۰۲(نظام اإلدارة الذكیة ســ یزود مشــ
ــتخدام یمنحھم قدرات جدیدة على إدارة الوثائق   ــھل االسـ ــمانات بنظام سـ ــاب ھانا موظفي إدارة الضـ سـ
ات البحـث والربط بین   ا یتعلق بعملـی ة األداء فیـم ارات عـالـی احـة خـی ك عبر إـت اءة وذـل ا بكـف ل علیـھ والعـم

وقد جرى العمل على تحلیل أنواع الوثائق الخاصـة بتطبیق   اإللكترونیة.الوثائق وتسـلسـالت سـیر العمل  
ــیر العمل   ــالت س ــلس ــفیة وتس إدارة الوثائق وتقاریر أخذ العینات البیئیة، وعلى تحدید أطر بیاناتھا الوص

واـستُكمل إثبات ـصحة مفاھیم تـشمل تـسلـسالت   الخاـصة بھا، وذلك بالتعاون مع ـشعبة المفاھیم والتخطیط.
ا یتعلق  ســـــیر ع ة فیـم ة المتبـع اوـل ل المـن ة وســــــب ات البیئـی اریر أـخذ العیـن ة تـق اوـل ا یتعلق بمـن ةً فیـم ٍل ـكامـل ـم

   باإلجراءات المطبقة في ھذا الصدد.
. ویُوفِّر مشـــروع نظام  ملیون یورو قید اإلنجاز) TARS  ()۰٫٥٥٦نظام اســـتعراض المســـاعدة التقنیة ( •

كنولوجیا المعلومات تسـتخدمھا شـعبة إدارة المعلومات لكي اسـتعراض المسـاعدة التقنیة أداةً قائمة على ت
تعراضـاً   اعدةٍ تقنیٍة اـس اریعِ مـس طٍة ومـش تعراِض ما تقدمھ الوكالةُ للدوِل األعضـاِء من أنـش اعد على اـس تـس

اعدة التقنیة الذي أطلق في عام  ۲یُوفّر اإلصـدار   كفؤاً. تعراض المـس روع نظام اـس قدرات   ۲۰۲۰من مـش
ــمات جدیدة تتع ــتریات؛   ‘ أوامر۱لق بجوانب التعاون التقني التالیة: ’وســ ــراء وطلبات تورید المشــ الشــ

ــاریع؛ و’۳األحداث؛ و’ ‘۲و’ ــوبیة   ‘ نقل البیانات.٤‘ دعم دورات حیاة المشـ وتُدِخُل ھذه البرامجیة الحاسـ
من  ۳ر  ومن المقرر أن یكتمل اإلصـدا  ایضـاً وظیفة أولیة خاصـة بتحلیل الحالة وإجراء عملیات البحث.

ــاعدة التقنیة (نظام تارس) في عام  ــتعراض المسـ ــدار قدرات  ۲۰۲۱نظام اسـ ــوف یوفر ھذا اإلصـ . وسـ
ــمل:   ــع الدولة مما ســـوف یمِكّن  ‘۱’ومیزات جدیدة في تكنولوجیا المعلومات تشـ القدرة على تحلیل وضـ

التي تقوم بھا شـــعبة إدارة المعلومات من تحلیل جمیع مشـــاریع التعاون التقني والمشـــتریات واألنشـــطة  
ــتعراض التعاون التقني، و'‘ ۲’  الدولة خالل فترة إبالغ محددة،   ' لوحة معلومات۳ترحیل بیانات نظام اس

ــھولة وعرض  ــر العمل المفتوحة بســ ــد عناصــ ــتخدمین بالقدرة على رصــ نظام تارس التي تزود المســ
 .اإلحصاءات

ــ   -۱۱٥ ملیون یورو بسبب المستوى العالي   ۱٫٤٥۸وانخفض صافي القیمة اإلجمالیة لألصول غیر الملموسة بـ
  من نفقات االستھالك، بما یعوض إلى حد كبیر قیمة اإلضافات خالل العام.

ــتُھل في عام   -۱۱٦ ــروعاً جدیداً بتكالیف إجمالیة قدرھا  ۲۰۲۰واسـ یورو  .مالیین  ٥٫۸٦۲أربعة وثالثون مشـ
ومن بین ھذه المشـاریع البالغ   ملیون یورو).  ٥٫٤۳٤بتكالیف إجمالیة قدرھا  ۲۰۱۹مشـروعاً في عام  ۳٦بل  (مقا

مالیین یورو، في حین ظلت المشاریع    ٤٫۰٦۸مشروعاً بتكالیف إجمالیة قدرھا   ۱۹مشروعا، استُكمل    ۳٤عددھا 
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والـبالغ ـعددـھا    ۲۰۲۰ة قـبل ـعام  ومن بین مشـــــاریع المطورة داخلـیا المســـــتھلّـ  األخرى قـید اإلنـجاز.  ۱٥الــــــــــ  
وبالتالي،   مشــروعاً قید اإلنجاز. ۱۳مشــروعاً منھا، وظل   ۱۸مشــاریع، واســتكمال  ٥مشــروعا، تم ســحب   ۳٦

ــل في عام  ــیتواصـ ــة قید التطویر   ۲۸العمل على ما مجموعھ  ۲۰۲۱سـ ــوال غیر ملموسـ ــكل أصـ ــروعاً تشـ مشـ
 .۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱ بحلول

  أي حاالت انخفاض في قیمة األصول غیر الملموسة المطّورة داخلیاً. ۲۰۲۰تُسجل في عام  ولم   -۱۱۷

 الحسابات المستحقة الدفع :۱٤المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

 ٨٦٧ ١٥ ٥٠٣ ۲۰ المستحقات
٨٥۲ الموظفون  ٤٤۲   

۰٤٥ ٣      ٣١٢ ٥ المستحقة الدفعالمبالغ األخرى    
٦۲ مجموع الحسابات المستحقة الدفع  ۰۰١  ٥٦١ ١٩  

  تمثل المستحقات كمیة السلع والخدمات المقدَّمة التي لم یتم تسلُّم فواتیرھا حتى تاریخ إعداد التقریر. -۱۱۸

التي عولجت ولم تسدَّد حتى تاریخ إعداد  وتمثل المبالغ األخرى المستحقة الدفع في األساس مبلغ الفواتیر   -۱۱۹
التقریر وفترات الغیاب المدفوعة األجر المتجمعة لخبراء اســتشــاریین معیَّنین في تاریخ اإلبالغ والتي تم ترحیلھا  

 إلى الفترة التالیة.

لة :۱٥المالحظة    اإلیرادات المؤجَّ

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

 ً ٨۰١ ٩٩   ٨٤٦ ٨٩ المساھمات الواردة مقدَّما   
لة والخاضعة لشروط ٥۰۲ ٧١ المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ     ٦٤٦ ٥١  

  ٤٤٦   ٥٩٧ مساھمات أخرى
۲۰١ اإلیرادات المؤجلة المتعلقة بالحصة في المباني  ٦ ٧٣٦۲١  ٨٧٦  

٤٢٠ ۲٨۲ المؤجلةمجموع اإلیرادات    ٧٨۲  ٧٦۰   
   

لة    تكوین اإلیرادات المؤجَّ
  ٥١٧ ١٣٧  ٤١٣ ١١١ الجاریة

۰١٧ غیر الجاریة  ٧٩١  ۰١٤  ٥٥٩  
۲٨۲ مجموع اإلیرادات المؤّجلة  ٤۲۰   ٧٨۲  ٧٦۰   

لة المتعلقة باـستخدام مباني مركز فیینا الدولي أن الحكومة  -۱۲۰ النمساویة أجرت للوكالة  تثبت اإلیرادات المؤجَّ
بة   اھمت بنـس مي وـس تأجرة. ٪٥۰المباني األصـلیة مقابل إیجار اـس ینات المدخلة على المباني المـس  من تكلفة التحـس

ــغل مركز فیینا الدولي حتى عام   ــي في فیینا وشـ وفي المقابل، یقع على الوكالة التزام بالحفاظ على مقرھا الرئیسـ
ــغل مركز فیینا الدولي خالل الفترة المتبقیة من ویت أو إرجاعھ إلى الحكومة. ۲۰۷۸ م الوفاء بھذا االلتزام عبر شــ
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وباإلمكان االطالع على مزید من التفاصیل   عقد اإلیجار وتُحتسب اإلیرادات المؤجلة سنویاً في بیان األداء المالي.
 .۳۷في المالحظة  

ــاھمات الواردة مقدَّماً في المقام األول على ا -۱۲۱ ــتمل المس الشــتراكات المقررة للمیزانیة العادیة الواردة  وتش
قبل الســنة التي تتصــل بھا ھذه االشــتراكات، وكذلك على المســاھمات الخارجة عن المیزانیة الواردة من الدول  

ــمیاً. ــاء التي لم تقبلھا الوكالة رسـ ــاھمات الواردة مقدَّماً في عام   األعضـ ــت المسـ بما مقداره   ۲۰۲۰ولقد انخفضـ
 یورو.مالیین   ۹٫۲٦۲

ــعة لشــــروط بما مقداره  ۲۰۲۰وفي نھایة عام  -۱۲۲ ــاھمات الواردة الخاضــ ملیون   ۱۹٫۳۷۹، ازدادت المســ
منھا من جھتین مانحتین    ٪٥٤٫۹۷ومن إجمالي رصـــید المســـاھمات الواردة الخاضـــعة لشـــروط، وردت  یورو.

ــاء. ــافة إلى ذلك، یتعلق مبلغ  اثنتین من الدول غیر األعضــ ورو من اإلجمالي المذكور  مالیین ی  ٦٫۳٥۹وباإلضــ
وسـتُحتسـُب   .۱۹-بمشـروع التعاون التقني الذي تُقّدم في إطاره المسـاعدة إلى الدول األعضـاء في التصـدي لكوفید

وقد تم تـصنیف أجزاء من ھذه التبرعات التي   المـساھمات على أنھا إیرادات، إذا تم الوفاء بالـشروط ومتى تم ذلك.
ملیون یورو  ۳٥٫۰٥۰رادات في األشــھر االثني عشــر المقبلة، والبالغ مجموعھا من المتوقع إعادة تصــنیفھا كإی

ة. ا ـجارـی ــاھـمات خالل ـعام   على أنـھ ة عن ـھذه المســـ اریر مرحلـی ة وتـق ائـی اریر نـھ دیم تـق ،  ۲۰۲۱ومن المتوقع تـق
 وسیكون احتساب اإلیرادات مرھوناً بموافقة الجھات المانحة على تلك التقاریر.

ــاھمات الخارجة عن المیزانیة   ٤ق ألف  وترد في المرف -۱۲۳ ــاھمات الواردة مقدَّماً والمسـ ــیل عن المسـ تفاصـ
 .۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱المحولة الخاضعة لشروط اعتباراً من 

 االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین :۱٦المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

٦۰٣ ٣٤٧ ٣٤٦ التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة  ٤٨٣  
استحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة  

 واستحقاقات انتھاء الخدمة 
٥٩   ١١٦ ٦٣ ۰٦٤   

٦۲ ٩٩٥ ٣٥ اإلجازة السنویة  ٨۲٥   
مساھمات   – الحساب االحتیاطي ألقساط التأمین الصحي 

 الموظفین
٩٨٣ ٣٦٤ ١  

۲۲٧ ۲ ٤٥٠ ٣ تكالیف الموظفین األخرى    
۰٤٥ مجموع االلتزامات المتصلة بالموظفین   ۲٧۲  ٣٥٦ ٣٩٦  

    تكوین االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین 
  ٥٦٨ ١٧ ١٩٦ ۲۰ الجاریة

۰٤٣ غیر الجاریة  ٧٦۰  ٧٨٨ ٣٧٨  
۰٤٥ المترتِّبة على استحقاقات الموظفینمجموع االلتزامات   ۲٧۲     ٣٥٦ ٣٩٦  

ــبت االلتزامات الخاصــة بالتأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة، واســتحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد   -۱۲٤ احتُس
ــاس التقییم االكتواري. ــنویة، على أسـ ــتحقاقات اإلجازة السـ ــتحقاقات انتھاء الخدمة، واسـ وقد   انتھاء الخدمة واسـ

االفتراضـات االكتواریة (یرد مزید من انخفضـت ھذه االلتزامات خالل السـنة وذلك أسـاسـاً بسـبب التغییرات في 
 ).۱۷التفاصیل في المالحظة 



GC(65)/4 
 ۸۲  الصفحة

واحتُسـبت االلتزامات الخاصـة باإلجازة السـنویة اسـتناداً إلى العدد الفعلي ألیام اإلجازة غیر المسـتخدمة   -۱۲٥
اإلجازات المسـتحقة بسـبب القیود    أرصـدة وترجع الزیادة التي شـھدتھا ھذه االلتزامات إلى زیادة   في نھایة السـنة.

  .۱۹-المفروضة على السفر في جمیع أنحاء العالم جراء جائحة كوفید

وتمثل اـشتراكات الموظفین في الحـساب االحتیاطي ألقـساط التأمین الـصحي حـصة الموظفین من األموال   -۱۲٦
وذلك بـسبب   ٪۱۸٫۱، ـشھد رـصید الحـساب زیادة بنـسبة  ۲۰۲۰وخالل عام  قـساط التأمین الـصحي.المحتفظ بھا أل

انخفاض المدفوعات الفعلیة المحولة إلى شــركة ســیغنا فیما یتعلق باألعضــاء المشــاركین في خطة التأمین الطبي  
 التكمیلي.  

باألسـاس   ۲۰۲۰ون األول/دیسـمبر  كان ۳۱وتألفت االلتزامات الخاصـة بتكالیف الموظفین األخرى حتى  -۱۲۷
ـكانون   ۳۱  بحلولملیون یورو    ۱٫۹۰۰یورو (مـقاـبل   مالیین  ۲٫۷۰۱من مســـــتحـقات إـجازة زـیارة الوطن الـبالـغة  

ملیون یورو  ۰٫٦۹٤یورو (مقابل  ملیون ۰٫٦۲۱) ومستحقات اإلجازات التعویضیة البالغة  ۲۰۱۹األول/دیسمبر  
مبر   ۳۱  بحلول د مرة  أم ).۲۰۱۹كانون األول/دیـس تحقات إجازة زیارة الوطن فھي تجـس ھدتھا مـس ا الزیادة التي ـش

 أخرى القیود المفروضة على السفر.

، كانت التزامات التأمین الـصحي بعد انتھاء الخدمة، وااللتزامات  ۲۰۲۰كانون األول/دیـسمبر   ۳۱وحتى   -۱۲۸
زامات المتعلقة باإلجازة الـسنویة غیر ممولة المتعلقة باـستحقاقات اإلعادة إلى الوطن ما بعد الخدمة فـضالً عن االلت

 ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر    ۳۱وتتعلق جمیع ـھذه االلتزاـمات تقریـباً، التي بلـغت قیمتـھا اإلجـمالـیة في  ـبالـكاـمل.
وتؤثر حالة عدم تمویل ھذه االلتزامات تأثیراً ســـلبیاً   ملیون یورو، بصـــندوق المیزانیة العادیة.  ٤٤٥٫٤٥۸مقدار  

 .۲۰۲۰كانون/دیسمبر   ۳۱صندوق لدرجة أن مجموع الملكیة یظل سلبیاً في في ھذا ال

 الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة :۱۷المالحظة  
تشــتمل االســتحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة على التأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة واســتحقاقات   -۱۲۹

 واستحقاقات انتھاء الخدمة.اإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة  

ــتحقاقات الموظفین المحددة. -۱۳۰ ــحي بعد انتھاء الخدمة، وھو خطة الســ  وتدیر الوكالة مخطط التأمین الصــ
وبموجب المخطط وطبقاً لالئحة الموظفین والنظام اإلداري للموظفین، یحق لموظفي الوكالة الـسابقین أن یحـصلوا  

 على تأمین طبي من خالل الوكالة.

ــول علیھا عند   -۱۳۱ ــتحقاقات التي یحق لموظفي الوكالة الحصـ ــتحقاقات ما بعد الخدمة األخرى ھي االسـ واسـ
وتشـمل ھذه االسـتحقاقات منحة اإلعادة إلى الوطن وما یتصـل بذلك من تكالیف السـفر   انتھاء خدمتھم في الوكالة.

ـمة التي تحق لبعض موظفي فـئة الـخدـمات  ونـقل األمتـعة عـند انتـھاء الـخدـمة في الوـكاـلة، وـكذـلك ـبدالت انتـھاء الـخد
 العامة، والتي تعتمد على مدة الخدمة.

 التقییمات االكتواریة

ادة إلى الوطن   -۱۳۲ ات اإلـع اـق ة واســـــتحـق دـم اء الـخ د انتـھ أمین الصـــــحي بـع ة عن الـت اتـج ات الـن دَّد االلتزاـم تـح
  واستحقاقات انتھاء الخدمة بمساعدة اكتواریین فنیین.

االفتراضـــات والطرائق التالیة لتحدید قیمة التزامات الوكالة المترتبة على اســـتحقاقات  وقد اســـتُخدمت   -۱۳۳
ا یتعلق بفترة  ة حتى  -الموظفین فیـم دـم اء الـخ انتـھ ة ـب ات المتعلـق ك من االلتزاـم ة وغیر ذـل دـم د الـخ ا بـع انون   ۳۱ـم ـك

  :۲۰۲۰األول/دیسمبر  
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 ۲۰۱۹- ۱۲-۳۱ ۲۰۲۰- ۱۲-۳۱ البارامتر

  ٪۰٬۷۳ التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة: معدل الخصم

 

  ٪۱٬۲۸ التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة:

استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: استحقاقات  
، وبدالت انتھاء  ٪۰٫۱٦اإلعادة إلى الوطن 

 ٪۰٫۲۸الخدمة 

 

استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: استحقاقات  
وبدالت انتھاء  ، ٪۰٫٥۳اإلعادة إلى الوطن 

 ٪۰٫۷۲الخدمة 

عائدات السوق على سندات الشركات العالیة  
الجودة بالیورو في تاریخ إعداد التقریر (المدة  

 التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة: المقدرة:
 سنة؛ استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى: ۲٤٫٤

 سنوات حسب االستحقاق)  ۹٫۱إلى  ٦٫٥من 

سندات الشركات العالیة  عائدات السوق على 
الجودة بالیورو في تاریخ إعداد التقریر (المدة  

 التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة: المقدرة:
سنة؛ استحقاقات ما بعد الخدمة   ۲۳٫۳

سنوات حسب   ۹إلى  ٦من  األخرى:
 االستحقاق) 

معدل الزیادة المتوقَّع  
 في الرواتب 

 موظفو الفئة الفنیة والفئات العلیا  العلیا موظفو الفئة الفنیة والفئات 

للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة،   ۲٫۷۰٪
للتأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة،   ٪۲٫۷۲ للزیادات األخرى فیما بعد الخدمة  ٪۳٫۳۱و

  للزیادات األخرى فیما بعد الخدمة  ٪۳٫۰۲و
 العامةموظفو فئة الخدمات   موظفو فئة الخدمات العامة

۲٬۹۳ ٪ ۲٬۹۰ ٪ 

معدل الزیادة المتوقَّع  
  في التكالیف الطبیة

(مدى خطط التأمین  ٪۳٬۳٦ - ۲٬۹۳٪
 المختلفة) 

(مدى خطط التأمین  ٪۳٬۳٥ - ۲٬۹۰٪
 المختلفة) 

معدل الزیادة المتوقع  
 ٪ ۱٬۸۰ ٪ ۱٬٤۰ في تكالیف السفر 

المتوقَّع  ــادة  الزی ــدل  مع
 ٪ ۱٬۸۰ ٪ ۱٬٤۰ في تكالیف الشحن

 
ــتحقاقات الموظفین   -۱۳٤ ــأن االلتزامات المترتِّبة على اس ــافیة بش م الجدول التالي معلومات وتحلیالت إض ویُقّدِ

  التي حسبھا الخبیر االكتواري.
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 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
 ۲۰۱۹- ۱۲-۳۱ ۲۰۲۰- ۱۲-۳۱ التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة

    المستحقات المحددةالتحركات في التزام 

٦۰٣ االلتزام االفتتاحي المتعلق باالستحقاقات المحددة  ٤٨٣  ۲۲۲ ١۲١  
   تشمل النفقات في الفترة ما یلي:

  ٧٧٦ ٧  ٨٠٢ ١١ تكلفة الخدمة الجاریة
  ٥٥٤ ٤  ٨٩٥ ٣ تكلفة الفائدة

 (١٦٨ ٤) (١٣٩ ٤) االستحقاقات المدفوعة
  ٣٦١  (٤٠) الواردة/(الخارجة)التحویالت 

   الخسائر/(المكاسب) االكتواریة المحتسبة في صافي األصول:
(المكاسب)/الخسائر االكتواریة الناتجة عن التسویات القائمة على التجربة  

 الفعلیة
۲ ٩٤  ٦٦٢۲   

بسبب التغییرات في االفتراضات   (المكاسب)/الخسائر االكتواریة
 الدیموغرافیة 

( ۲١  ٨٧١ ١٧  (١٩٦  
۲٦٧ ٥٧ ٨٨٠ ٣٧ (المكاسب)/الخسائر بسبب التغییرات في االفتراضات المالیة  

٦۰٣  ٣٤٧ ٣٤٦ االلتزام الختامي المتعلق باالستحقاقات المحددة  ٤٨٣  

   
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

 ۲۰۱۹-۱۲-۳۱ ۲۰۲۰-۱۲-۳۱ استحقاقات ما بعد الخدمة األخرى
    التحركات في التزام المستحقات المحددة

۰٦٤ ٥٩ االلتزام االفتتاحي المتعلق باالستحقاقات المحددة   ٦٤٩ ٥٤  
   تشمل النفقات في الفترة ما یلي:

٤٥۲ ٦  ٨٤٩ ٦ تكلفة الخدمة الجاریة   
  ٦٥٩  ٣٤١ تكلفة الفائدة

   تكالیف الخدمة السابقة
٤۲٥ ٣) االستحقاقات المدفوعة ) (٩ ٥۰۲ ) 

 ۲٣ ۲٨ التحویالت الواردة/(الخارجة)
   الخسائر/(المكاسب) االكتواریة المحتسبة في صافي األصول: 

الناتجة عن التسویات القائمة على التجربة   (المكاسب)/الخسائر االكتواریة
 الفعلیة

(۲ ۲۳۳) ١٦٦ 
(المكاسب)/الخسائر االكتواریة بسبب التغییرات في االفتراضات  

 الدیموغرافیة 
-  (١٦) 

١٥۰ ۲ (المكاسب)/الخسائر بسبب التغییرات في االفتراضات المالیة   ۲ ٩٤٣ 
۰٦٤ ٥٩  ١١٦ ٦٣ باالستحقاقات المحددةااللتزام الختامي المتعلق    

   
   منھا

۲٣ استحقاقات اإلعادة إلى الوطن  ١۲٤    ٤٦٤ ٣١  
۰٣ بدالت انتھاء الخدمة  ٨   ٦٩٥۲  ١٧٦  

  ٥٩ ١١٦ ٦٣ ۰٦٤   

الخدمة،  في إطار االلتزام الختامي المتعلق باالســتحقاقات المحددة وفق التزام التأمین الصــحي بعد انتھاء   -۱۳٥
ملیون یورو في  ۱۳٥٫۳٥۹ملیون یورو االلتزام تجاه الموظفین الســابقین وُمعالیھم (مقابل   ۱٤۲٫٥۷۹یمثل مبلغ 

ل مبلغ  ۲۰۱۹عـام   ل    ۲۰۳٫۷٦۸) ویمـث اـب ات تجـاه الموظفین الحـالیین وُمعـالیھم (مـق اـق مالیین یورو االســـــتحـق
  ).۲۰۱۹ملیون یورو في عام  ۱۷۱٫۱۲٤



GC(65)/4 
 ۸٥  الصفحة

 

الخسائر االكتواریة عندما یختلف التقییم االكتواري عن التوقعات الطویلة األجل بشأن   وتنشأ المكاسب أو -۱۳٦
الـسابقة   وھي تنتج عن التـسویات القائمة على التجربة الفعلیة (االختالفات بین االفتراـضات االكتواریة االلتزامات.

  وما حدث فعالً) وعن آثار التغییر في االفتراضات االكتواریة.

 والتزام التأمین الـصحي بعد انتھاء الخدمة ـشدید الحـساـسیة للتغیرات التي تحدث في االفتراـضات المالیة. -۱۳۷
ــم المنطب۲۰۲۰وخالل عام   ــواق المالیة في معدل الخصـ ــھدتھا األسـ ــلبیة التي شـ ق، الذي  ، أثرت التغییرات السـ
ــي للزیادة البالغة  ٪۰٫۷۳إلى   ٪۱٫۲۸انخفض من  ملیون یورو التي    ٤۱٫٦٦۳، وقد كان ھذا األمر الدافع الرئیسـ

ضـَت ھذه الزیادةَ بـشكل طفیٍف التأثیراُت المترتبة عن التغیر   .الخدمة بعد انتھاءالتأمین الـصحي  ـشھدھا التزام   وَعوَّ
ظومة األمم المتحدة فـضالً عن انخفاُض أقـساط التأمین الصحي، كما  الذي ـشھدتھ جداول الوفیات المـستخدمة في من

  ھو موضح أعاله.

وكانت التزامات التأمین الـصحي بعد انتھاء الخدمة، وااللتزامات المتعلقة باـستحقاقات اإلعادة إلى الوطن   -۱۳۸
ل في   اـم الـك ة ـب ة، غیر مموـل اء الخـدـم د انتـھ انون األول/دیســـــمبر    ۳۱بـع الي .۲۰۲۰ـك الـت ة    وـب ة الحـالـی إن القیـم ـف

  لاللتزامات الممولة والقیمة العادلة ألصول الخطة مقدارھا صفر.

 تحلیل الحساسیة

ــات المبیَّ  -۱۳۹ ــتحقاقات المحددة وتكلفة  إذا تغیَّرت االفتراض نة أعاله، فإن التأثیر المقدَّر على قیاس التزام االس
 الوارد في الجدول أدناه:الخدمة الجاریة وتكلفة الفائدة سیكون على النحو  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
التأمین الصحي بعد انتھاء   التغییر  أثر التغییر في االفتراضات:

 الخدمة 

استحقاقات ما   
بعد الخدمة  

       األخرى 
أثر تغییر معدل الخصم في التزام االستحقاقات  

 المحددة 
+۱٪  )۷۳۸ ۷۰ (    )۱۰۹ ٤ (  
-۱٪ ۹۸ ۲۱۷   ٤ ۷۲۱ 

أثر تغییر معدل الزیادة في الرواتب على التزام  
 االستحقاقات المحددة 

+۱٪ )۷۹۰ ۷ (    ٤ ۲۰۷ 
-۱٪ ۸ ٤۸٦  )۷۲٤ ۳ (  

أثر تغییر معدل الدوران في التزام االستحقاقات  
 المحددة 

+۱٪ )۰٦٥ ۸ (    )۸٥ (  
-۱٪ ۸ ۹۳۲   ۹۱ 

القانوني في  أثر إحداث تغییرات في سن التقاعد  
 التزام االستحقاقات المحددة 

) ۱ ۸٥٥( + سنة     )۷٦ (  
 ۲۲  ٦۹٤ ۱ سنة  -

سن التقاعد  
القانوني عند بلوغ  

٦٥  ً  عاما
)۸٤۷ ٤ (    ۸۱ 

أثر التغییر في المعدل المتوقّع الزدیاد التكالیف  
 الطبیة في: 

     

ن تكلفة الخدمة الجاریة في االلتزامات    غیر منطبق   ٦۲٤ ٤ ٪۱+ *مكّوِ
  -۱٪ )۲۱۲ ۳ (  غیر منطبق   
ن تكلفة الفائدة في االلتزامات     غیر منطبق   ۹۹۷ ٪۱+ *مكّوِ
  -۱٪ )۷٤۸(  غیر منطبق   
 غیر منطبق   ۲۹۰ ۹۲ ٪۱+ *مجموع التزام االستحقاقات المحددة  
  -۱٪ )٥۳٦ ٦۸(  غیر منطبق   

أثر إحداث تغییرات في متوسط األعمار 
 المتوقعة على التزام االستحقاقات المحددة 

 غیر منطبق   ۹۷۳ ۱۸ + سنة
)۱۸ ٦۱۲( سنة -  غیر منطبق   

أثر التغییرات في تكالیف الشحن والسفر على  
 مجموع التزام االستحقاقات المحددة 

 ٤۷٤   غیر منطبق ۱٪+
 )٤۳۲(   غیر منطبق ۱٪-
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وتستند تحلیالت الحساسیة السابقة إلى تغیر في أحد االفتراضات مع اإلبقاء على ثبات جمیع االفتراضات   -۱٤۰
ومن غیر المرجح، في الممارسـة العملیة، أن یحدث ھذا ألن التغییرات في بعض االفتراضـات قد تكون  األخرى.
 مرتبطة.

االسـتحقاقات المحددة لالفتراضـات الھامة، تم تطبیق نفس الطریقة كما ھو وعند حسـاب حسـاسـیة التزام   -۱٤۱
ولم تكن ھناك تغییرات من الفترة الســابقة   الحال عند حســاب التزامات التقاعد المحتســبة في بیان الوضــع المالي.

  في األسالیب أو عملیات تعدیل االفتراضات المستخدمة في إعداد تحلیالت الحساسیة.

یة بحیث   -۱٤۲ اـس ط العمر المتوقع من خالل تعدیل معدالت الوفیات األـس یة فیما یتعلق بمتوـس اـس ب الحـس وتُحـس
  عاماً في تاریخ التقییم بمقدار عام واحد. ٦٥یزید (أو ینقص) متوسط العمر المتوقع للمتقاعد البالغ من العمر 

ــ   وتبلغ أفضــل تقدیرات الوكالة لالســتحقاقات المتوقّع دفعھا في -۱٤۳ القادمة بالنســبة لخطط   ۱۲األشــھر الـــــ
یورو، وبالنسـبة السـتحقاقات اإلعادة للوطن بعد انتھاء الخدمة   مالیین ٤٫٥۳۰التأمین الصـحي بعد انتھاء الخدمة  

 مالیین یورو. ۸٫۱۰۱واستحقاقات انتھاء الخدمة  

۱٤٤-  ً ومـثل   غیر ممول على الوكالة.وتمـثل االلتزامات المترتـبة على اســـــتحـقاقات ما بـعد الـخدمة التزاماً مادیا
العدید من منظمات األمم المتحدة األخرى، تقوم الوكالة حالیاً بدراســة النُُّھج الممكنة لمواجھة ھذه االلتزامات غیر  

 الممولة الطویلة األجل؛ بید أنھ لم یتم بعد اعتماد أي نھج رسمي.

محددة والتـسویات القائمة على التجربة الفعلیة بالنـسبة  وتقدم الجداول التالیة تفاـصیل التزام االـستحقاقات ال -۱٤٥
 للفترة الحالیة والفترات األربع السابقة.

                  التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹   ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

٦۰٣   ٣٤٧ ٣٤٦ التزام االستحقاقات المحددة   ٤٨٣    ۲۲۲ ١۲١      ١٣۲  ١٦٥     ٤١٣ ۲۲٤   
   -       -                      -              -  - أصول الخطة بالقیمة العادلة 

)    (٣٤٧ ٣٤٦) الفائض/ (العجز)  ٦۰٣  ٤٨٣)  (۲۲۲ ١۲١ )   ( ١٣۲  ١٦٥)   (٤١٣ ۲۲٤ ) 
إعادة القیاس الخسائر/(المكاسب)  

القائمة على  الناتجة عن التسویات 
 التجربة الفعلیة 

۲ ٩٤   ٦٦٢۲  

 

 (٤٥١) 
  

٦ ٣٦۲۲  
  

( ٨۲  ٥٨٥) 

إعادة القیاس الناتجة عن التسویات  
القائمة على التجربة الفعلیة كنسبة من 

 التزام االستحقاقات المحددة 
٫٧٧۰٪    ۰٫١۰٪    ( ۲۰٫۰٪ )   ١٦٫٩٧٪    ( ٨۲١٧٫٪ ) 

                   
                  الخدمة األخرىاستحقاقات ما بعد 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
  ۲۰۲۰   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

۰٦٤ ٥٩  ١١٦ ٦٣  التزام االستحقاقات المحددة   ٩٩١ ٥٥  ٩٨٩ ٥١  ٦٤٩ ٥٤ 
 -  -  -  -  - أصول الخطة بالقیمة العادلة 

۰٦٤ ٥٩)  (١١٦ ٦٣) الفائض/ (العجز)  )  (٦٤٩ ٥٤)  (٩٨٩ ٥١)  (٩٩١ ٥٥) 
إعادة القیاس الخسائر/(المكاسب)  
الناتجة عن التسویات القائمة على  

 التجربة الفعلیة 
(۲ ۲۳۳)  ١٦٦ 

 

٧٧ ١۲  

 

(٦٥ ٤۲ ) 

 

٣ ۰۰٦  

إعادة القیاس الناتجة عن التسویات  
القائمة على التجربة الفعلیة كنسبة من 

 التزام االستحقاقات المحددة 
( ٣٫٥٤٪ )  ٨۲٫۰٪   ۲٪   ( ۲۰٨٫٪ )  ٦٫٤٣٪  
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 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة

ینص النظام األسـاسـي للصـندوق على أن یكلف مجلس الصـندوق الخبیر االسـتشـاري االكتواري بإعداد   -۱٤٦
والممارســة التي یتبعھا مجلس الصــندوق ھي إجراء   تقییم اكتواري للصــندوق مرة كل ثالث ســنوات على األقل.

والغرض الرئیـسي من التقییم االكتواري   تقییم اكتواري كل ـسنتین باـستخدام طریقة حاـصل المجموعات المفتوحة.
 ھو تحدید ما إن كانت موجودات الصندوق الراھنة والمقدَّرة المقبلة ستكفي للوفاء بالتزاماتھ.

ده الجمعیة العامة ویتكون التزام الوكال -۱٤۷ ة المالي تجاه الـصندوق من مـساھمتھا اإللزامیة، بالمعدل الذي تحّدِ
للمنظمات األعضــــاء)، فضــــالً عن أي حصــــة من أي    ٪۱٥٫۸للمشــــاركین و  ٪۷٫۹لألمم المتحدة (وھو حالیا  

ــندوق. ۲٦مدفوعات عجز اكتواري بموجب المادة   ــي للصــ ــاســ ــبح مدفوعات العجز   من النظام األســ وال تصــ
رت الجمعـیة الـعاـمة لألمم المتـحدة تطبیق حكم الـمادة  ا وعـندـما تقرر    ۲٦الكتواري ـھذه مســـــتحـقة اـلدفع إال إذا قرَّ

ذلك، بعدما یتبین وجود حاجة إلى مدفوعات لسداد العجز على أساس تقدیر الكفایة االكتواریة للصندوق في تاریخ  
بمبلغ یتناـسب مع مجموع المـساھمات التي دفعتھا كل وعلى كل منظمة عـضو أن تـساھم في ـسد ھذا العجز   التقییم.

 منظمة خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ التقییم.

ل الصــندوق في  .۲۰۱۹كانون األول/دیســمبر   ۳۱وقد أُجري آخر تقییم اكتواري للصــندوق في  -۱٤۸ وســیرّحِ
كانون  ۳۱، إلى  ۲۰۱۹ون األول/دیسمبر  كان ۳۱تاریخ البیانات الخاصة بالمشاركة في  ۲۰۲۰بیاناتھ المالیة لعام  

 .۲۰۲۰األول/دیسمبر  

لة من األصـول االكتواریة   ۲۰۱۹كانون األول/دیسـمبر   ۳۱وأسـفر التقییم االكتواري في  -۱٤۹ عن نسـبة مموَّ
(مقابل   ٪۱٤٤٫٤إلى الخـصوم االكتواریة، بافتراض عدم إجراء تـسویات للمعاـشات التقاعدیة في المـستقبل، بلغت  

) ۲۰۱۷في تقییم ـعام    ٪۱۰۲٫۷(مـقاـبل    ٪۱۰۷٫۱وـكاـنت النســــــبة المموـلة تبلغ   ).۲۰۱۷في تقییم ـعام    ۱۳۹٫۲٪
 عند وضع نظام تسویة المعاشات التقاعدیة الحالي في االعتبار.

وبعد أن أجرى الخبیر االـستـشاري االكتواري تقییماً للكفایة االكتواریة للـصندوق، خلُص إلى أنھ ال توجد   -۱٥۰
من النظام األساسي   ۲٦، إلى مدفوعات سداد العجز بموجب المادة  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱ضرورة، في 

ــتحقة في إطار الخطة. ــوم المسـ ــول تفوق القیمة االكتواریة لكل الخصـ ــندوق، ألن القیمة االكتواریة لألصـ  للصـ
الخصـوم المسـتحقة في تاریخ   وعالوة على ذلك، كانت القیمة السـوقیة لألصـول تفوق أیضـاً القیمة االكتواریة لكل

 .۲٦وفي وقت إعداد ھذا التقریر، لم تكن الجمعیة العامة قد طبقت حكم المادة   التقییم.

ــبب إنھاء مخطط  ۲٦وإذا تم اللجوء إلى المادة   -۱٥۱ ــبب العجز االكتواري، إما أثناء العملیة الجاریة أو بس بس
ات التقاعدیة للصـندوق، فإن مدفوعات العجز ال اھمات  المعاـش بة مـس تند إلى نـس تـس مطلوبة من كل منظمة عضـو ـس

 تلك المنظمة العضو في مجموع المساھمات المدفوعة إلى الصندوق خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ التقییم.
) ۲۰۱۹و ۲۰۱۸و ۲۰۱۷وبلغ مجموع المســــاھمات المدفوعة للصــــندوق خالل الســــنوات الثالث الســــابقة (

 منھا. ٪٦٦٫۳۹دوالر أمریكي، ساھمت الوكالة بنسبة  ملیون   ۲۲۰٫۳۲٥

یورو (مقـابـل   ملیون۷۰٫۹۱۳، بلغـت المســـــاھمـات المـدفوعـة إلى الصـــــنـدوق  ۲۰۲۰وخالل عـام   -۱٥۲
في عــام   ٦۸٫۳٥۳ یورو  عــام   ).۲۰۱۹ملیون  في  ــة  المســـــتحق ــة  المتوقع ــات  ــاھم المســــ ــا  فتبلغ    ۲۰۲۱وأم

 ملیون یورو. ٦۸٫٥٤٥ حوالي
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یة الصــندوق بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بناًء على التوصــیة اإلیجابیة  ویجوز إنھاء عضــو -۱٥۳
ات التقاعدیة. بة من مجموع أصـول الصـندوق في تاریخ   الصـادرة عن مجلس صـندوق المعاـش وتُْدفَع حصـة متناـس

وق في ذلك  اإلنھاء إلى المنظمة العضــو الســابقة لمصــلحة موظفیھا حصــریاً الذین كانوا مشــاركین في الصــند
ویحدد ھذا المبلغ مجلُس الصـندوق المشـترك للمعاشـات   التاریخ، وفقاً لترتیب یتفق علیھ بین المنظمة والصـندوق.

تناداً إلى تقییم اكتواري ألصـول وخصـوم الصـندوق في تاریخ اإلنھاء؛ وال یتم   التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة اـس
 صوم في المبلغ.تضمین أي جزء من األصول التي تزید على الخ

ویُجري مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة مراجعة سنویة للصندوق ویقدم تقریراً عن المراجعة إلى   -۱٥٤
وینشــر الصــندوق تقاریر فصــلیة عن اســتثماراتھ،   مجلس الصــندوق وإلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة كل ســنة.

 .www.unjspf.orgوق على العنوان التالي:  ویمكن االطالع على ھذه التقاریر بزیارة موقع الصند

 االلتزامات المالیة األخرى :۱۸المالحظة  

  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 
  ۳۰٤ ۳۰٤ الودائع الواردة

  ۱۲۹ ۱۰۸ ودائع أخرى
 ٤۳۳ ٤۱۲ المالیةمجموع االلتزامات 

   
   تكوین االلتزامات المالیة

  ۱۲۹ ۱۰۸ الجاریة
  ۳۰٤ ۳۰٤ غیر الجاریة

 ٤۳۳ ٤۱۲ مجموع االلتزامات المالیة

ــمبر   ۳۱  وبحلول -۱٥٥ ملیون یورو  ۰٫۳۰٤، كانت االلتزامات طویلة األجل البالغة  ۲۰۲۰كانون األول/دیســ
ــتركة بین   ــعبة المشـ تتعلق بالمبالغ التي أودعتھا منظمة الفاو لتغطیة التكالیف التي تكبدتھا الوكالة بالنیابة عن الشـ

 .لنقد المستلم ولّما یُحدد الغرض منھاألخرى" في المقام األول من ا  الودائعتألفت " الفاو والوكالة، بینما

 المخصصات :۱۹المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

  ۱٦۱ ۷٥ مخصص قضایا المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة 
 ۲۱۸ ۱ ۲۱۸ ۱ مخصص للتخلص من األصول وإعادة تأھیل المواقع

 ۳۷۹ ۱ ۲۹۳ ۱ المخصصاتمجموع 

   
   تكوین المخصصات

 ۱٦۱ ۷٥ الجاریة
  ۲۱۸ ۱ ۲۱۸ ۱ غیر الجاریة

 ۳۷۹ ۱ ۲۹۳ ۱ مجموع المخصصات

http://www.unjspf.org/
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تتعلق مخصـــــصـــــات التخلص من األصـــــول ـبالتـكالیف التـقدیرـیة للتخلص من وـحدات القـیاس المغلـقة   -۱٥٦
اس ـھذه   ة لوـحدات القـی افـع ار الـن ة األعـم اـی ــدورف في نـھ د في زایبرســـ ة الـجدـی ة في مختبر المواد النووـی المختبرـی

  ملیون یورو).  ۱٫۲۱۸(

فوعة ضـد الوكالة أمام المحكمة اإلداریة  ، كانت ھناك قضـایا مر۲۰۲۰كانون األول/دیسـمبر   ۳۱وحتى   -۱٥۷
ا مخصـــــص یبلغ   ـجل لـھ د ســـــُ ــابقون، وـق ا موظفون ـحالیون أو ســـ امـھ دـعاوى أـق ة تتعلق ـب دولـی ل اـل ة العـم لمنظـم

ویشــمل المخصــص أیضــا قضــایا أخرى ال تزال قید النظر أمام المحكمة، ویُرى احتمال   ملیون یورو. ۰٫۰۷٥
 و السابقین.القضاء فیھا لصالح الموظفین الحالیین أ
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          : التحركات في أرصدة الصنادیق۲۰المالحظة  
                 

 (معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

 
صندوق المیزانیة   

العادیة وصندوق رأس  
 المال العامل ب/  

صندوق   
االستثمارات  

 الرأسمالیة الرئیسیة  
 صندوق التعاون التقني   

صندوق برنامج   
التعاون التقني الخارج  

 عن المیزانیة  

صندوق البرامج     
الخارجة عن المیزانیة  

 ب/  

مصرف الیورانیوم   
 لضعیف اإلثراء  ا

الصنادیق   
االستئمانیة  
والصنادیق  
االحتیاطیة  

 والصنادیق الخاصة  

 المجموع   

 ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  
٩۲  الرصید االفتتاحي   ٨٨۲    ٩۲  ١٨۰    ١ ١٧۰٤    ٨ ٨٨   ٩٦٤ ٧٩   ٨٨٧ ١٦۰٨    ٩ ٤٥   ٨٦٧ ٤١۰٦    ٩٤۲  ٤٤٨   ۰٧۲  ۲١٦    ٧۰١  ٥ ٧٧   ٩٣١۲٤    ٣ ١۰١    ٤ ١۲۰    ۲٥٧  ۰۰۲   ٩۲٥  ١١٣  

٨۲  (٦٣٨ ٦ ) ى / (من) أرصدة الصنادیق تحویالت إل  ٣۰٨    ١ ١۲٦   ( ٣ ۰٩٤ ) ( ۲ ٩٩٣) ( ٤ ١٣۰٩ ) ( ٨٩ ٤۲ ) ( ٨٦٨ ٥) ( ۲۲ ٣٦٩) ( ۲ ٦٤۲ ) ( ١٥ ۲۲٩ )  ٣۲  ٤٥۲     ٤  (  ۲) ( ۰٥  ٦  (٥٨٦۲  ۰٧۰   
٨۲ ) (٩٦٩ ٣٣ ) صافي الفائض/ (العجز)   ٥   ٣٥٥ ٣٣   ٤٥٤ ٤   ٨٤١ ٣  (٥٣٣ ۰٦۰    ٦٨ ١٣۰    ۲ ٦۲١    ٦   ٨٨١ ٤٩۲  ۰٥٥   ( ٨٩٩ ٣)  ٦١ ٧۲     ۰٤   (  ٩٩)  ۲٦  ٨١٩ ١٦   ٣١٧  

٩۲  (٣١٩ ١١ ) الرصید الختامي   ٨٨۲    ۲۲ ١ ١٧   ٨٦٣۰٤    ۰١١  ٦۲٣    ٩٦٤ ٧٩   ۰٥  ١   ٨٦٧ ٤١   ٦٤٦۲٣  ۰٩٦    ٩٤۲  ٨٨   ٤٤٨ ۰١١    ٧۰١  ٣ ١   ١٤٧ ١   ٩٣١۰١    ٧٣٣ ٥٨٣   ۲٥٧  ۰۰۲  
تشمل أرصدة الصنادیق صنادیق فردیة ذات  

                                 أغراض محددة:

٤۲۰ ١٥   ١٨٩ ١٥  صندوق رأس المال العامل        -           -           -       -       -       -          -          -         -         -           -           -       ٤ ١٥   ١٨٩ ١٥۲۰   
۰۲١       -       -       -       -           -           -           -        -   صندوق األمن النووي   ٨٨   ٧٥٧ ۲٣١      -         -           -           -       ۰۲١  ٨٨   ٧٥٧ ۲٣١   

۲١٧ ۲       -       -       -       -           -           -           -        -   الصندوق الفرعي لتكالیف دعم البرامج     ١١٧ ٣     -         -           -           -       ۲ ۲١٧    ١١٧ ٣  
۲٣١        -         -         -          -          -       -       -       -           -           -           -        -   الصندوق االستئماني لمعاھد البحوث     ٣٥٧    ۲٣١     ٣٥٧  

  ٧٤٨    ٨٣٦    ٧٤٨    ٨٣٦        -         -         -          -          -       -       -       -           -           -           -        -   صندوق إحالل المعدات 
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أُنشــئ صــندوق رأس المال العامل وفقاً لالئحة المالیة الســتخدامھ فیما یتعلق بالســلف المقدمة لصــندوق   -۱٥۸
ویعتـمد المؤتمر الـعام حجم   المؤتمر الـعام.المیزانـیة الـعادـیة لتموـیل االعتـمادات مؤقـتاً وألغراض أخرى ـیأذن بـھا  

ل من السلف المقدمة من الدول األعضاء وفقاً للمعدل األساسي لالشتراكات لكل  صندوق رأس المال العامل، ویُموَّ
ده المؤتمر العام.  وتُقید كل سلفة لحساب الدولة العضو التي دفعت السلفة. منھا كما یحّدِ

وأُنشــئ صــندوق األمن النووي وفقاً لالئحة المالیة لتمویل مجموعة من األنشــطة بھدف دعم قدرة الدول   -۱٥۹
األعضـــاء على حمایة المرافق النوویة، والمواد النوویة قید االســـتخدام أو الخزن أو النقل، من اإلرھاب النووي  

  ).GOV/2002/10(الوثیقة  

في إطار صـندوق البرامج الخارجة عن  ۲۰۰۹البرنامج في عام    وأُنـشئ الصـندوق الفرعي لتكالیف دعم  -۱٦۰
 من الالئحة المالیة. ۳-۸المیزانیة لتسجیل جمیع اإلیرادات والنفقات المتصلة بتكالیف دعم البرنامج وفقا للقاعدة  

نوات  وأُنشـــئ الصـــندوق االســـتئماني لمعاھد البحوث وفقاً لالئحة المالیة إلتاحة توافر تمویل متعدد الســـ -۱٦۱
 ).GOV/2403القتناء المعدات والمستلزمات الضروریة لبرنامج العقود البحثیة للوكالة (الوثیقة  

ه مجلس المـحافظین (الوثیـقة   -۱٦۲ )  GOV/2005/22وأنشـــــئ صــــــندوق إحالل المـعدات على النحو اـلذي أقرَّ
ــاســیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصــاالت من أجل تق دیم مســتوى مالئم من خدمات  لتطویر أو إحالل البنیة األس

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لدعم برامج الوكالة.
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    : التحركات في أرصدة الصنادیق الخاصة بالصنادیق الفردیة ذات األغراض المحددة ۲۱المالحظة 

             

 (معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 

الرصید  
 اإلیرادات أ/  االفتتاحي  

تحویالت إلى  
 النفقات  (من)  /

صافي  
المكاسب/  
 (الخسائر)

الرصید  
 الختامي 

الرصید  
 اإلیرادات أ/  االفتتاحي 

تحویالت إلى  
 النفقات  (من)   /

صافي  
المكاسب/  
 (الخسائر)

الرصید  
 الختامي 

٤۲۰ ١٥  المال العاملصندوق رأس         -           -           -      (  ١٥)  ١ ١٥   ١٨٩ ١٥۲۰        -           -           -        ٤ ١٥   ٣۲۰   

۲٣١ ٨٨  صندوق األمن النووي     ۲٣  ٧٨٣    ٩١٧  
( ١٥ 
(٧٨١ ٣ ) (٤٧٤  ۰۲١  ٥ ٨١   ٧٥٧۰٤    ٧۲  ٣٨ ١   ٧٦٣۲   

( ٣۲  
۰۲٣ )  ٨ ١۲۰    ٨٨ ۲٣١   

۰١٤  )  ٥٥١ ٥   ١١٧ ٣  الصندوق الفرعي لتكالیف دعم البرامج  ) ( ٥٣٦ ٦)   ۰١٨    ۲ ۲١٧    ١ ٤۲٧    ٨  )  ١٦٨ ٦۲٤ ) ( ٩٩ ٧۲ ) (  ٤٥)  ١١٧ ٣  
۰٣    ٣        -       ٣٥٧   الصندوق االستئماني لمعاھد البحوث   (  ٧٨)   ۲٣١     ٤٣٣       -      (  ۲) (  ٩٤)   ۲۰    ٣٥٧  

٣۲  )      -           -           -       ٧٧١    ٨٣٦    ٨٨        -           -           -       ٧٤٨   صندوق إحالل المعدات  )   ٧٤٨  
             

 أ/ تشمل اإلیرادات المساھمات، والفائدة، وما إلى ذلك.
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     االحتیاطیات حسب مجموعات الصنادیق : التحركات في ۲۲المالحظة 

                 

  (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  
صندوق المیزانیة العادیة وصندوق    

 رأس المال العامل  

صندوق    
االستثمارات  

 صندوق التعاون التقني     الرأسمالیة الرئیسیة  

صندوق التعاون     
التقني الخارج عن  

 المیزانیة  
صندوق البرامج    

 الخارجة عن المیزانیة  
مصرف الیورانیوم    

 الضعیف اإلثراء  

الصنادیق    
االستئمانیة  

 المجموع     والصنادیق الخاصة  
 ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  ۲۰۲۰ ١٩۲۰  

۰٨٥ ١١٦ ) الرصید االفتتاحي  ) ( ٣٣ ۲٦٣ )  ٥ ١۰٨    ٩ ٥۰٧    ٦ ٣٧۲١    ٣۲  ٩۲٣    ٩ ۲١٦    ٨١ ١٤   ٨٤٣ ٣۲    ٨۲  ٣   ٧٦    ٨٨٤۲  ۲۰٣     ۰٤     ٥٤ )  ٣٨ ۰٣٦ )  ٤٩١ ٥١  
١٨۲ ٨٣ ) (٣٧٥ ١٧ ) تحویالت إلى / (من)   )   ۲٤۲   ( ٤ ٣۰٩ )  ۲ ٧٩٧ ١٣   ٨٩١   ۲ ۰٧۰    ٦ ٥   ٣١٩ ٥۲٣   ( ٣ ١٤۰٦ ) (  ٧٧) ( ٣۲  ٤٤۲ ) (  ٣)   ۲  ( ٦ ٦۲٩ ) ( ٥۰١  ٨٥١) 

٥۲۲ ١٣٤ ) الرصید الختامي  ) ( ١١٦ ۰٨٥ )  ۲ ٤٧۰    ٥ ١۰٨    ۰٤  ١٧۰    ٦ ٣٧۲١    ١١ ۲٣۲    ٩ ۲١٦    ٧ ١٩۰٦    ٨١ ١٤۲   (  ١)   ٣٧    ٧٦    ۰٤   ( ٨٦ ٦١۲ ) ( ٥٤ ۰٣٦ ) 
                         

                         التحركات في االحتیاطیات تشمل: 
                         
الرصید االفتتاحي لالحتیاطي الخاص بأقساط  

۲٩٩   التأمین الصحي      ۲٩٩          -        -             -         -         -             -        ۲٩٩     ۲٩٩   
      -    ٤٦٧        -             -         -         -             -        -             -       ٤٦٧   تحویالت إلى / (من)  

الرصید الختامي لالحتیاطي الخاص بأقساط  
۲٩٩    ٤٥٩ ١  التأمین الصحي           -        -             -         -         -             -       ٤٥٩ ١    ۲٩٩   

                         
۰۰٣ ۲۰  الرصید االفتتاحي لالرتباطات     ١۲  ٧٨۰    ٦ ٣٧   ٧٧٩ ٥   ٨٨١ ١۲١    ٣۲  ٩۲٣    ٣   ١٧١ ٩ ۲٨٥    ٩   ٧٣٧ ١٤۲  ۲۲۲    ۰٨    ٣۲  ٤۲٣     ۰٤     ٦   ٣٣٥ ٨٣   ٣٨۰١  ۲۲٦   

۰٥٨  ) تحویالت إلى / (من)   ) (  ٧٧٨)   ٤٣۲   ( ٨٩٨ ٣)  ۲ ٧٩٧ ١٣   ٨٩١   ۲ ۰٧۰    ٦٩ ٥   ٣١٩ ٥۲   ( ٤٨٥ ١٤) (  ٧٧) ( ٣۲  ٤٤۲ ) (  ٣)   ۲   ٣ )  ٨١٣ ٩۲  ٨٧۲ ) 
۲۰٧ ١٩  الرصید الختامي لالرتباطات     ۲۰ ۰۰٣    ۲ ٤۲١    ٨٨١ ١   ۰٤  ١٧۰    ٦ ٣٧۲١    ٤١ ١١۲    ١٧١ ٩   ۲۰ ٦۰۰    ٣    ٧٣٧ ١٤    ۰٨     ٣٧    ۰٤    ٣٣٥ ٨٣   ١٤٨ ٩٣  

                         
الفائض/(العجز)  الرصید االفتتاحي الحتیاطي  

  ٦١    ٥٣        -             -         -         -             -        -         ٦١    ٥٣   النقدي 
۲١   تحویالت إلى / (من)       ٤         -        -             -         -         -             -        ۲١     ٤  
۲١  ) األعضاء أموال مستحقة للدول   ) (  ۲١ )        -        -             -         -         -             -      (  ۲١ ) (  ۲١ ) 

الرصید الختامي الحتیاطي الفائض/(العجز)  
  ٥٣    ٥٣        -             -         -         -             -        -         ٥٣    ٥٣   النقدي 

                           
الرصید االفتتاحي الحتیاطي إعادة تقییم  

۰٧  ) (٧٦  ) (٣٨٨ ٥٩ ) (١٩٥ ١٣٨ ) الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة   )   -      (  ٩) (  ٩) (  ٤٥٦) (  ٣٣٨) (  ٤) (  ٤)        -      ( ١٣٨ ۰٧٤ ) ( ٩ ٥٩۰٨ ) 
المعترف بھا    المكاسب/(الخسائر) االكتواریة 

٨۲ ) من خالل الملكیة   ٧ ٧٨ ) (١٨٤۰٨ ) (  ١) (  ٦)   -           -           -        ٨ )      -             -       -  (١١٨  )  ٥٧۲  ٨۲١ ) ( ٩٣١ ٧٨) 
الرصید الختامي لالحتیاطي الخاص  

على االلتزامات    بالمكاسب/الخسائر االكتواریة 
 المترتبة على استحقاقات الموظفین 

( ٣٧٩ ١٦٦) ( ١٩٥ ١٣٨) (  ٧٧) (  ٧٦)   -      (  ٩) (  ٩) (  ٣٩٩) (  ٤٥٦) (  ٤) (  ٤)        -      ( ٨٦٨ ١٦٦) ( ١٣٨ ۰٧٤ ) 

                         
احتیاطي ترحیل الرصید االفتتاحي  
٥۲٦ ٣       -  للمخصصات الخالصة من األعباء           -        -             -         -         -             -        -       ٥ ٣۲٦   

۰١  تحویالت إلى / (من)    ۲۲٩   ( ٤ ٣۲٦ )        -        -             -         -         -             -       ۰١  ۲۲٩   ( ٤ ٣۲٦ ) 
احتیاطي ترحیل الرصید الختامي  
۰١   للمخصصات الخالصة من األعباء   ۲۲٩    -       -        -       -         -         -       -       ۰١  ۲۲٩     -      
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ویرجع ذـلك في المـقام األول إلى    ۲۰۲۰مالیین یورو في ـعام    ٦٫۹۲٦االحتـیاطـیات بمبلغ    وانخفضـــــت -۱٦۳
الزـیادة في األموال الملتزم بـھا للعقود المفتوـحة للســـــلع والـخدـمات فضـــــالً عن التحوـیل إلى االحتـیاطي من أـجل  

ي الخسارة االكتواریة المتعلقة  ترحیل االعتمادات غیر الملتزم بھا من أرصدة الصنادیق التي قابلتھا جزئیاً زیادة ف
 بااللتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفین.

ویمثِّل االحتیاطي الخاص بأقســاط التأمین الصــحي حصــة الوكالة من األموال المتصــلة بأقســاط التأمین   -۱٦٤
ــبة  ۲۰۲۰وخالل عام   الصـــحي. علیة  وذلك بســـبب انخفاض المدفوعات الف  ٪۱۸٫۱، شـــھد االحتیاطي زیادة بنسـ

المحولة إلى شــركة ســیغنا فیما یتعلق باألعضــاء المشــاركین في خطة التأمین الطبي التكمیلي (لم یطرأ أي تغییر  
 ).۲۰۱۹في ھذا الشأن مقارنة بعام  

ا   -۱٦٥ اـھ ات لم تتلـق دـم د ســـــلع وـخ ة لتورـی ة العقود المفتوـح ا لتغطـی د بـھ ل األموال المتعـھ اـطات فتمـث ا االرتـب أـم
ــتقبلیة بمبلغ  ۲۰۲۰وخالل عام   الوكالة. ــھا    ۹٫۸۱۳، ازدادت ھذه االرتباطات المسـ مالیین یورو (مقابل انخفاضـ
ل من أرـصدة الـصنادیق إلى   ).۲۰۱۹ملیون یورو في عام  ۲۳٫۲۸۷بمبلغ   وتظھر ھذه الزیادة في ـشكل مبلغ محوَّ

طلبات الـشراء فیما وتجدر اإلـشارة إلى أن رـصید ـصندوق التعاون التقني یـشمل األرـصدة الخاـصة ب االحتیاطیات.
 یتعلق بالسلع والخدمات التي لم تبرم بعد عقود بشأنھا.

ا األرـصدة االفتتاحیة الحتیاطي الفوائض النقدیة، فتمثِّل الفائض النقدي المتراكم عن الـسنوات الـسابقة   -۱٦٦ وأمَّ
  ملیون یورو.  ۰٫۰٥۳والبالغ  

د خبراء اكتواریون مســتقلون االلتزامات النا -۱٦۷ شــئة من اســتحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة وغیرھا من ویحّدِ
ویمثِّل احتیاطي المكاسب/(الخسائر) االكتواریة المتعلقة بااللتزامات المترتبة   استحقاقات الموظفین الطویلة األجل.

قات  على اسـتحقاقات الموظفین رصـیَد المكاسـب أو الخسـائر االكتواریة المتعلقة بااللتزامات المترتبة على اسـتحقا
 التأمین الصـحي بعد انتھاء الخدمة واسـتحقاقات اإلعادة إلى الوطن بعد انتھاء الخدمة واسـتحقاقات انتھاء الخدمة.

ــارة اكتواریة إجمالیة مقدارھا  ۲۰۲۰وخالل عام   لت خسـ ّجِ ــُ ــارة اكتواریة   ۲۸٫۱۲۸، سـ ملیون یورو (مقابل خسـ
وترجع ھـذه الخســـــارة   ).۱۷ى المالحظـة  ) (یرجى الرجوع إل۲۰۱۹ملیون یورو في عـام    ۷۸٫۹۳۱قـدرھـا  

ــم وتغیرات في  ــات االكتواریة المتعلقة باالنخفاض في معدالت الخص ــا إلى تغییر في االفتراض ــاس االكتواریة أس
  معدالت الوفیات.

رة :۲۳المالحظة    االشتراكات المقرَّ

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

۰۳۳ ۳۷۱ التشغیليالتقییم    ۲۳٦  ٦٥۲  
۹۸۰ ٦ تقییم رأس المال  ٦ ۱٥۲  

رة ۸۲٤ ۳۷۷ مجموع االشتراكات المقرَّ  ۳٦۸ ۰٤۸   

ــي للوكالة والقاعدة  -وفقاً للمادة الرابعة عشــرة  -۱٦۸ ــاس من الالئحة المالیة، یُحتســب   ۱-٥دال من النظام األس
ــاھا   ــاء في المیزانیة العادیة وفقاً للمبادئ والترتیبات التي أرس ــتراكات الدول األعض ــبة اش ــبي ألنص الجدول النس

ھ لألنشطة التي یُضطلع بھا في إطار  ویمثِّل الجزء التشغیلي من االشتراكات المقرَّ  المؤتمر العام. رة التمویل الموجَّ
ھ   برنامج المیزانیة العادیة للوكالة المعتمد للســنة المحدَّدة. ویمثل الجزء الرأســمالي من االشــتراكات التمویل الموجَّ
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الرأســمالي إلى میزانیة  ویســتند التقســیم بین الجزء التشــغیلي والجزء   لالســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة للوكالة.
 الوكالة بصیغتھا الُمعتمدة في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.

رة للدول األعضاء والجھات المانحة األخرى.  ۲-وترد في المرفق ألف -۱٦۹  تفاصیل االشتراكات المقرَّ

 التبرعات :۲٤المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

    التبرعات النقدیة
۲۸  ٥٥۹ ۸۱ صندوق التعاون التقني  ۹۲۲   

۲۲٥ ۱۱  ٤٦٤ ۳٦ صندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة   
۲۳۲ ۱۱۱ صندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة   ۹٤ ۲٥٤  

مساھمات خارجة عن المیزانیة لمصرف الیورانیوم  
۰۹۰ ۱ الضعیف اإلثراء   ۲ ۲۰۸  

۰۳۲ التبرعات النقدیةمجموع   ۳٤٥ ۱۹۱ ۱۱۳  
    

    التبرعات العینیة
۰۳٦ ۷ ۹٤۹ ٦ مبنى مركز فیینا الدولي -استئجار المباني   
  ۳٥۹ ۱   ۳۳۱ ۱ مبان أخرى -استئجار المباني 
۲۱۷ ۱ قطعة أرض مركز فیینا الدولي -استئجار المباني   ۱ ٥۳۰   
  ٤۳۸ ٤٦۳ أخرىقطع أرض مبان  -استئجار المباني 

۰۹۹ ٤۸٥ المعدات   
۰۱ مجموع التبرعات العینیة  ۰۰٤  ۱۱ ۲۰۰ 

     
۰٤۲ مجموع التبرعات  ۷٤٥ ۲۰۲ ۳۱۳ 

ــیل التبرعات النقدیة    ۲-وترد في المرفق ألف تتكون التبرعات من تبرعات نقدیة وتبرعات عینیة. -۱۷۰ تفاصـ
 المانحة األخرى.المقدَّمة من الدول األعضاء ومن الجھات 

د في المبالغ الواردة أعاله أثر عملیات رّدِ وتحویل األجزاء غیر المســتخدمة من المســاھمات   -۱۷۱ وال یتجســَّ
الخارجة عن المیزانیة إلى الجھات المانحة فیما یتعلق بالتبرعات التي احتُســــبت بشــــأنھا إیرادات في الســــنوات  

ــلة بتكالیف ــدة الدائنة المتصـ ــابقة واألرصـ ــابقة.  السـ ــنوات السـ ــاركة الوطنیة في السـ  ۲۰۲۰وخالل عامي  المشـ
ل  ۲۰۱۹و ذا القبـی ل من ـھ ات الرّدِ والتحوـی ة عملـی ت قیـم ملیون یورو على    ۱٫٦۷۰ملیون یورو و  ۲۹٫٤۰۲، بلـغ

  ووفقاً للسـیاسـة المحاسـبیة للوكالة بشـأن المبالغ المردودة على ھذا النحو، احتُسـبت ھذه المبالغ باعتبارھا  التوالي.
  تعدیالت مباشرة في حقوق الملكیة.

وتشــــمل المســــاھمات العینیة أســــاســــاً اســــتخدام مركز فیینا الدولي باعتباره من األصــــول الممنوحة   -۱۷۲
مالیین یورو) وكذلك الحق المتبرع بھ في اســتخدام قطع األرض والمباني والمرافق العامة ذات الصــلة   ۸٫۱۲۱(

 ملیون یورو).  ۱٫۷۹٤(وفوكوشـیما بما في ذلك في زایبرسـدورف وموناكو   في األماكن األخرى التابعة للوكالة،
ــة الوكالة من قیمة اھتالك الھیاكل القائمة حتى   ــاھمة المتعلقة بمركز فیینا الدولي من حصـ كانون  ۱وتتكون المسـ

ــافیة المدخلة على   ۲۰۱٥الثاني/ینایر   ــینات اإلضــ ــافة إلى التحســ ــتخدام، باإلضــ المباني  التي ال تزال قید االســ
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وتشــمل أیضــاً حصــة الوكالة من القیمة اإلیجاریة االســمیة لقطعة األرض   المســتأجرة بتمویل من حكومة النمســا.
  التي یقع علیھا مركز فیینا الدولي.

وتشـمل المسـاھمات العینیة األخرى التي تتلقاھا الوكالة سـلعاً تُعتبر من الممتلكات والمنشـآت والمعدات،   -۱۷۳
ع على النظراء.وبنوداً غیر م ــاریع تُوزَّ ــة، ومخزونات للمشــ ، تلقت الوكالة تبرعاً عبارة  ۲۰۲۰وفي عام  لموســ

وقیة العادلة   ۹ عن وتُحتـسب   ملیون یورو.  ۰٫٤۸٥أصـول تمثلت في معدات مختبرات متخصـصـة تبلغ قیمتھا الـس
موثوقة وإذا كانت الســـلع قد  ھذه المســـاھمات كإیرادات إذا كان من تكالیف الســـلع الممنوحة قابلة للقیاس بطریقة  

 نُقلت إلى عھدة الوكالة.

فوفقاً للســـیاســـات المحاســـبیة للوكالة   وال یشـــمل ما تقدَّم ذكره قیمة الخدمات العینیة التي تتلقاھا الوكالة. -۱۷٤
ل الخدمات العینیة كإیرادات. ت العینیة من وتتلقى الوكالة قدراً كبیراً من الخدما وامتثاالً لمعاییر إیبسـاس، ال تُسـجَّ

بعض الجھات المانحة فیما یتصــل باألنشــطة التدریبیة والدعم التقني والخدمات االســتشــاریة والخدمات التحلیلیة  
وتنسـیق االجتماعات التقنیة، وتجدر اإلشـارة بوجھ خاص إلى خدمات الدعم المقدمة فیما یتعلق بالسـنوات الخمس  

ــرو ــغیل المعجل الخطي الممنوح لمش  ۲۰۱۹ع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة الذي بدأ في عام  األولى من تش
ونظراً إلى حالة عدم التیقُّن المتصـلة بمراقبة وتقدیر قیمة ھذه الخدمات، فإن  ).۱۲(یرجى الرجوع إلى المالحظة  

ــب ھذه الخدمات في بیاناتھا المالیة. ــافة إلى ذلك، تتلقى الوكالة خدمات عینیة ف الوكالة ال تحتسـ یما یتعلق  وباإلضـ
ــفر   ــاریین وتكالیف الس ــتش بین والخبراء االس بما یُتبرع لھا بھ من الخبراء المجانیین والمتحدثین المدعوین والمدّرِ

وتوفر ھذه الموارد للوكالة خبرات یُســــتعان بھا في االجتماعات التقنیة ومشــــاورات الخبراء في  المتصــــلة بھم.
  الوكالة.مجاالت محددة تساعد على دعم مبادرات  

 مساھمات أخرى :۲٥المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 ۱٤۱  ۱۱٥ ٤ تكالیف المشاركة الوطنیة
  ۱٤۳ ۱  ۱٤۳ ۱ اتفاقات الضمانات
۲٥۳ مساھمات أخرى   ۱٥۳  

۰۷۹ ٥ مجموع المساھمات األخرى  ۱ ٤۳۷ 

الوطنیة كإیرادات عندما تَعتمد لجنة المـساعدة والتعاون التقنیین المـشاریع التي  تُحتـسب تكالیف المـشاركة  -۱۷٥
كانون  ۱یتألَّف منھا البرنامج الوطني للتعاون التقني وتصـبح المبالغ مسـتحقة للوكالة، ویكون ذلك عموماً في یوم  

اریع تُعت الثاني/ینایر الذي یلي اجتماع اللجنة المذكورة. نتین،  وبما أن أغلبیة المـش نة األولى من فترة الـس مد في الـس
 فإنَّ إیرادات تكالیف المشـاركة الوطنیة تكون أعلى عموماً في تلك السـنة مقارنة بالسـنة الثانیة من فترة السـنتین.

یمثِّل الســــنة الثانیة من فترة الســــنتین، فإنَّ اإلیرادات المتأتیة فیھ من تكالیف   ۲۰۲۰ومن ثمَّ، ونظراً إلى أنَّ عام  
د اإلیرادات الواردة تحت عنوان "اتفاقات الضــمانات"   .۲۰۱۹لمشــاركة الوطنیة جاءت أكثر مقارنة بعام  ا وتجســِّ

ا بند "مسـاھمات أخرى" فیمثِّل   المبالغ القابلة لالسـترداد في المیزانیة العادیة بموجب بعض اتفاقات الضـمانات. أمَّ
ــینات   ــتأجرة في مركز فیینا الدولي والتي  اإلیرادات المؤجلة فیما یتعلَّق باھتالك التحسـ المدخلة على المباني المسـ

لت من خالل الـصندوق المـشترك لعملیات اإلـصالح واالـستبدال الرئیـسیة (ـصندوق عملیات اإلـصالح واإلحالل   ُمّوِ
  الرئیسیة).
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 اإلیرادات من المعاَمالت التبادلیة :۲٦المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

     إیرادات من بیع السلع / استخدام أصول الكیان
۰٤۷ المنشورات                 ٤۸۷  

٥۱۲ المواد المرجعیة الخاصة بالمختبرات                 ٤۰۳   
  ۱۲۷                 ۷۹۱  

لة  ً إیرادات من خدمات مموَّ     تمویالً مشتركا
  ۸۱٦                ۸٥۹ الخدمات الطبیة

۰۳٥ الطباعة                 ۲۳۷   
 ۱ ۹۲۰  ۱ ۱۸۸ 

عة أخرى  ۷٥۳ ۳۱٦ إیرادات متنّوِ

٤٦۲ ۲ مجموع اإلیرادات من المعامالت التبادلیة    ۲ ۲۷۳  

ــورات مبلغ قدره   -۱۷٦ ــمن إیرادات المنش ــول    ۰٫٤۳۸تتض ــتخدام أطراف أخرى ألص ملیون یورو یتعلق باس
 الوكالة، وخصوصاً اإلیرادات المتحققة من نشر وتوزیع مجلة االندماج النووي.

ــتلمة لقاء خدمات مقدَّمة لمنظما -۱۷۷ ــتركاً" المبالَغ المس لة تمویالً مش ــمل بند "إیرادات من خدمات مموَّ ت  ویش
عة من الخدمات.   أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة على أساس رّدِ التكالیف فیما یتعلق بطائفة متنّوِ

عة أخرى" اإلیرادات المتحققة من الترجمة والخدمات األخرى، فضــــالً عن  -۱۷۸ ویشــــمل بند "إیرادات متنّوِ
 األرصدة الدائنة المتفرقة.

 االستثمارإیرادات  :۲۷المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

۹۸۲ ٥ ۱۷۸ ۲ ودائع ألجل   
۱۲۰                - سندات مخصومة   

۰۷۲                ٤۱٤ حسابات تحت الطلب وحسابات أخرى   
۲٥۹ ۲ مجموع إیرادات االستثمار  ٥ ۷٦۹  

) في مجموع إیرادات االسـتثمار أسـاسـاً  ٪٥٥٫۱ملیون یورو (أو بنسـبة   ۳٫۱۷۷یرجع االنخفاض البالغ   -۱۷۹
وكان  .۲۰۱۹مقارنة بعام   ۲۰۲۰إلى ســعر الفائدة األدنى بكثیر على الودائع ألجل بالدوالر األمریكي خالل عام  

عر الفائدة  عار الفائدة على الدوالر األمریكي التخفیضـاُت في ـس ھدتھ أـس التي أجراھا    مردُّ االنخفاض الكبیر الذي ـش
وباإلضـافة إلى ذلك، كان  االحتیاطي الفیدرالي اسـتجابة لألثر االقتصـادي السـلبي الذي تسـببت فیھ جائحة.  النظام 

ــھدتھ قیمة الدوالر األمریكي خالل عام   ــتثمار إذ   ۲۰۲۰لالنخفاض الذي شـ ــلبي في مجموع إیرادات االسـ أثر سـ
 بسعر فائدة أدنى بالیورو مستحقة الدفع خالل السنة.  بعض إیرادات الفوائد االئتمانیة المعادلة أصبحت

حســــب   ۲۰۲۰ب تفاصــــیل مجموع إیرادات االســــتثمار المحتســــبة في عام -وترد في البیان الســــابع -۱۸۰
لھا كل صندوق من الصنادیق المذكورة. الصنادیق.  ومن المتوقَّع أن تُستخدم ھذه المبالغ لدعم األنشطة التي یمّوِ
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 الرواتب واستحقاقات للموظفین :۲۸المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

    موظفو الفئة الفنیة
  ٦۹۳ ۱٤۳     ۷۳۳ ۱٥۱ الرواتب

التكالیف العامة للموظفین: المساھمات في الصندوق  
المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  

 التقاعدیة وغیره من الخطط 
۳٦ ۱۱۷    ۳٦٦٤ ٤ 

٥۸۰ ٤۷ التكالیف العامة للموظفین: تكالیف أخرى    ٤۱ ۰۷۹   
۳٤۲ المجموع لموظفي الفئة الفنیة  ۸۰۹  ۲۲۰ ۱٤۷  

   
   موظفو فئة الخدمات العامة

۷۲٦ ٥۸ الرواتب  ٥۷ ۷٤۱  
التكالیف العامة للموظفین: المساھمات في الصندوق  

للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة  المشترك 
 وغیره من الخطط التقاعدیة 

۱۱ ۸٤٤   ۱۱ ۰٦۱   

۲٤۷ ۲۰ التكالیف العامة للموظفین: تكالیف أخرى  ۱٦ ۸۳۷  
۰۹ المجموع لموظفي فئة الخدمات العامة  ۹٤۳ ۸٦ ۱۸۸  

   
٥۲۳ مجموع الرواتب واستحقاقات الموظفین  ۸٥۱   ٦۰۳  ۳۳٥  

ــویة مقر العمل المنطبقة. -۱۸۱ ــي الصــافي وتس ــاس ــمل الرواتب الراتب األس ــمل بند "التكالیف العامة  تش ویش
للموظفین: أخرى" التأمین واســــتحقاقات الموظفین مثل إجازات زیارة الوطن، وإجازات زیارة األســــرة، وِمنَح 

 التعلیم وما إلى ذلك، فضالً عن سائر استحقاقات انتھاء الخدمة.

، كان الســــبب وراء الزیادة في مجموع الرواتب واســــتحقاقات الموظفین یعود بشــــكل  ۲۰۲۰ام وفي ع -۱۸۲
ــي إلى التنقیحات التي أدخلت في عام  ــنیف  تین العامة والفئعلى جدول رواتب موظفي  ۲۰۲۰رئیســ الفنیة وتصــ

 تسویة مقر العمل وجدول األجر المحتسب في المعاش التقاعدي.

  لخبراءاالستشاریون، ا :۲۹المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 ۹٦۲ ۱٤ ۸۸٤ ۱۲ االستشاریون والخبراء
 ۹٤٤ ۷٤۸ المترجمون

 ۱٤۰ ۷۲ كتبة المؤتمرات
 ۰٤٦ ۱٦ ۷۰٤ ۱۳ المجموع

ــاریین والخبراء والمترجمین، بما في ذلك   -۱۸۳ ــتشـ ــاریین تكلفة التعاقد مع االسـ ــتشـ األجور  تمثِّل نفقات االسـ
   واألتعاب ذات الصلة.
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 السفر :۳۰المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

    سفر الموظفین في مھام رسمیة
۳۷۰ ٦ ۹۳٦ ۸ التفتیش في مجال الضمانات وصیانة المعدات  

۲۸۹ ۱۱ ۹٦۸ ۱ سفر الموظفین في مھام رسمیة  
۰۱ المجموع لسفر الموظفین  ٤۰۹  ۱۷ ۹۲۹  

   
   سفر غیر الموظفین

۲۳۹ ۱٥ ٥۸۸ ۲ االستشاریون والخبراء والمشاركون في االجتماعات  
۸۰۹ في إطار مشاریع التعاون التقني  ۹ ۸۸۰  
٤٤۲ أسفار آخرین من غیر الموظفین  ۱ ۸٦۸ 
۰۷٤ ۳ المجموع لسفر غیر الموظفین  ٦۲  ۳٤۸ 

   
۷۷۲ ٤٤ ٦٤٤ ۱٤ مجموع نفقات السفر  

عة،   -۱۸٤ تتألَّف نفقات سـفر الموظفین في معظمھا من السـفر الرسـمي العادي للموظفین في مھام رسـمیة متنّوِ
ــاعدة في حاالت الطوارئ،   ــال، والمسـ ــیق البحوث، واجتماعات االتصـ مثل االجتماعات التقنیة، واجتماعات تنسـ

  والمؤتمرات/الندوات، والسفر المتعلق بالمشاریع.

ا تكال -۱۸٥ ــاركین في وأمَّ ــاریین أو المشــ ــتشــ ــفر االســ ــفر غیر الموظفین فھي التكالیف المرتبطة بســ یف ســ
االجتماعات أو الخبراء اآلخرین الذین تســتعین بھم الوكالة لدعم مشــاریع التعاون التقني أو لحضــور االجتماعات  

  أو المؤتمرات (بما فیھا تكالیف بطاقات السفر والبدل الیومي).

بب  ۱۹-جائحة كوفیدوجراء  -۱۸٦ فار غیر الضـروریة، ویٌعدُّ ھذا األمر الـس ، ألغت الوكالة أو أجلت جمیع األـس
  عملیات التفتیش بموجب كانت الزیادة في   .۲۰۲۰الرئیسـي لالنخفاض الكبیر في مجموع نفقات السـفر خالل عام  

ــیانة المعدات ناتجة عن زیادة النفقات المتعلقة   ــمانات وصـ عقود    ترتیبالحاجة إلى   ، مثل۱۹-بجائحة كوفیدالضـ
اإلقامات اإللزامیة في الحجر  و  ،رحالت الطیران المستأجرة للتغلب على نقص توفر الرحالت التجاریة االعتیادیة

 المھام الحرجة. في  سفرال، وبدالت  PCRالصحي، واختبارات  

 التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة :۳۱المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

ــاریع  ــاریع الموّزعة على النظراء في المشـ مخزونات المشـ
۰٥ اإلنمائیة  ٥٦٥ ۲۳  ۱۹۲  

 ٥٤۳ ٥ ٤٤٤ ٥ خدمات مقدَّمة إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة
٤۲۷ ٤ العقود البحثیة والتقنیة  ٦ ۳۹٥ 
۹٤۰ ۲ للفیزیاء النظریةتمویل المركز الدولي   ۲ ٤۲۰  

 ٤۸٤ ٥٥ ِمنَح أخرى
۲٦ مجموع التحویالت إلى النظراء في المشاریع اإلنمائیة  ۲۸۸  ٤٦ ۸٤٥ 
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ع علیھم في المـسار العادي   -۱۸۷ مخزونات المـشاریع ھي مفردات تـُشترى لفائدة النظراء ویُحتفظ بھا حتى تُوزَّ
المقدَّمة للنظراء في المشـــاریع اإلنمائیِة الخدماَت التي تشـــتریھا الوكالة لینفِّذھا أفراد  وتشـــمل الخدمات   للعملیات.

 متعاقدون لفائدة النظراء المتلقِّین. أو

ــاریعوترجع الزیادة التي شـــھدتھا   -۱۸۸ عت ل  مخزونات المشـ ــاریع اإلنمائیة البالغة  التي ُوّزِ لنظراء في المشـ
من ھذه   ٪٦۱(التي اســتأثرت بنســبة    ۱۹-ملیون یورو، في المقام األول، إلى المســاعدة المتعلقة بكوفید  ۱۸٫۳٤٦

مت في شـــكل حزم من المعدات والمواد شـــملت معدات الكشـــف عن كوفید ومواد كاشـــفة  ۱۹-الزیادة) التي قُّدِ
عینات وإجراء االختبارات ومراقبة ومســتھلَكات المختبرات وخزانات األمان البیولوجي والمعدات الالزمة ألخذ ال

وعالوة على ذلك، یمكن عزو ھذه الزیادة   الجودة ومعدات الوقایة الشخصیة من أجل تحلیل العینات بشكل مأمون.
، وذلك من أجل التعویض عن ۲۰۲۰إلى عام  ۲۰۲۱إلى ترحیل عملیات شـــــراء المعدات المخطط لھا، من عام 

ویرجى أیضـــاً   نفیذ أنشـــطة بناء قدرات الموارد البشـــریة في الدول األعضـــاء.اإلمكانیات المحدودة فیما یتعلق بت
  .۲۰۲۰بخصوص قیمة المخزونات التي ال یزال نقلھا جار في نھایة عام    ۱۰ االطالع على المالحظة

م خدمات ت -۱۸۹ ند العقود البحثیة والتقنیة إلى معاھد في الدول األعضـاء لتضـطلع بأعمال بحثیة أو تقّدِ قنیة  وتـُس
 متوافقة مع أنشطة الوكالة ووالیتھا.

 الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي :۳۲المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

۲۱ خدمات إدارة المباني  ۱۱۲ ۱۱ ٤۸۱ 
۳۰٦ ۷ الخدمات األمنیة  ۷ ۰۹۹  

۰۷۲ ۱ خدمات المؤتمرات  ۹۸۷ 
 ٤٥۸ ۲۰ ۹۸٥ ۲۰ المشتركة في مركز فیینا الدوليالمجموع للخدمات 

ــة   -۱۹۰ ابـعة لألمم المتـحدة وـخدـمات المؤتمرات حصـــ ة الـت اني والـخدـمات األمنـی ل بنود ـخدـمات إدارة المـب تمثـِّ
ویرد مزید من  الوكالة من نفقات ھذه الخدمات المشــتركة التي تتحكم فیھا وتدیرھا منظمات أخرى قائمة في فیینا.

 .۳۷التفاصیل عن ھذه الخدمات في المالحظة 

 التدریب :۳۳المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

٦۰٦ ۱۱ تدریب النظراء في المشاریع اإلنمائیة  ٤۳ ٤۸٤ 
 ۳۱٤ ۲ ۷٤۷ الموظفون -التدریب 

۲۱ مجموع تكالیف التدریب  ۳٥۳ ٤٥ ۷۹۸ 

ــفر  یتألف بند   -۱۹۱ ــاریع اإلنمائیة" من اإلعانات المالیة ونفقات التعلیم وتكالیف السـ "تدریب النظراء في المشـ
  وغیرھا من النفقات المرتبطة بالتدریب.
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وقد كان تعلیق أو تأجیل جمیع األســفار غیر الضــروریة واالجتماعات كفاحاً الدافع الرئیســي لالنخفاض   -۱۹۲
وتجدر اإلشـــارة إلى أن االســـتحقاقات المتعلقة بالتدریب وبناء القدرات تحققت في  الذي شـــھدتھ تكالیف التدریب.

 الغالب عبر االنترنت.

 الخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات :۳٤المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

۰۱ ۷٦۹ ۸ خدمات تعاقدیة في مجال تكنولوجیا المعلومات   ۳۱۲  
۰۳۹ ۲ خدمات تعاقدیة علمیة وتقنیة  ۱ ٦۰۷  

 ۱٤۸ ۳ ٥۳۱ ۳ خدمات تعاقدیة مؤسسیة أخرى 
الخدمات األمنیة وخدمات إدارة المباني خارج مركز  

 فیینا الدولي
                           

٤ ٤۸۱ ٥ ٥۲۱  

 ۷٦۳ ۷ ۱۹٤ ۷ صیانة المعدات والبرامج الحاسوبیة 
٦۲ التعاقدیة وغیرھا من الخدمات المجموع للخدمات   ۳٦٥ ۷۲  ۹۷۳ 

یشمل بند الخدمات التعاقدیة في مجال تكنولوجیا المعلومات نفقات دعم نظم المعلومات الخاصة بالوكالة،   -۱۹۳
 بما في ذلك نظام إیبس، وخدمات دعم أخرى.

وتـشمل الخدمات التعاقدیة العلمیة والتقنیة األنـشطة التي تدعم أعمال البحث العلمي في الوكالة، كالتقاریر   -۱۹٤
  ة.والدراسات البحثی

ــلة بخدمات الترجمة التحریریة والترجمة   -۱۹٥ ــســیة األخرى فھي النفقات المتص ا الخدمات التعاقدیة المؤس أمَّ
 الشفویة والخدمات الطبیة وغیرھا من الخدمات.

ویمثِّل بند "الخدمات األمنیة وخدمات إدارة المباني خارج مركز فیینا الدولي" نفقات الوكالة على صـیانة   -۱۹٦
الواقعة خارج المقر الرئیســي للوكالة، وذلك باألســاس في زایبرســدورف وتورونتو وطوكیو ونیویورك   مكاتبھا

 وجنیف.

مھا أطراف ثالثة فیما یتعلق بصــیانة   -۱۹۷ وتشــیر صــیانة المعدات والبرامج الحاســوبیة إلى الخدمات التي تقّدِ
   المعدات وكذلك دعم البرامج الحاسوبیة المستخدمة.
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 نفقات تشغیلیة أخرى :۳٥المالحظة  

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 ٦۹۱ ٦ ۸۸۷ ٦ اللوازم والمواد
۲۷۲ ٥ ۳۳۳ ٥ شراء المعدات والبرامج الحاسوبیة الثانویة  

۱۲۳ ۱ االتصاالت والنقل  ۲ ۷۹٤ 
 ۹۱٦ ۸۸٤ معدات مستأجرة
۰۱۰ ۳ ٦۹۹ ۳ استئجار المباني  

 ۱۳ - انخفاض قیمة األصول غیر الملموسة
۸۱۲ التمثیل والضیافة  ٦۸۹ 

استھالك مخزون إمدادات الطباعة، وقطع الغیار الخاصة  
 ۱۱۱ ۱۳٤ بالضمانات، ومواد الصیانة

 ۳ - نفقات رصید المواد المرجعیة
۲٤٤ ۹ الزیادة/(االنخفاض) في المخصصات والبدالت  ۱٦۷ 

۰۳۰ ۳ نفقات تشغیلیة أخرى  ۳ ۳٦۱ 
٦۲۷ نفقات متفرقة أخرى  ۱ ۲۷۷  

٤۲ ۷۳۷ ۳۱ مجموع النفقات التشغیلیة األخرى  ۷۹۹ 

تشـــمل اللوازم والمواد أســـاســـاً اللوازم العلمیة والتقنیة، كما تشـــمل المواد واللوازم المكتبیة والخاصـــة   -۱۹۸
 باالتصاالت.

 والبرید ونقل السلع.ویتعلق بند "االتصاالت والنقل" بتكالیف الھاتف   -۱۹۹

ا بند "شــــراء المعدات والبرامج الحاســــوبیة الثانویة" فیتعلق بالنفقات المتكبَّدة نتیجة لشــــراء مفردات   -۲۰۰ أمَّ
 المعدات والبرامج الحاسوبیة التي ال تفي بمعاییر الرسملة.

ان -۲۰۱ ار المـعدات والمـب ة المبرـمة إلیـج الـی ة الـح ارـی نـِّفت جمیع العقود التـج ارـھا عقود إیـجار  وـقد صـــــُ اعتـب ي ـب
  تشغیلي.

وتتعلق الزیادة في المخصــصــات والبدالت بزیادة المتأخرات من المســتحقات من االشــتراكات المقررة،   -۲۰۲
 .٦ویُرجى في ھذا الصدد الرجوع إلى المالحظة 

ــاً بالتكالیف العامة للمرافق في  -۲۰۳ ــاسـ ــغیلیة أخرى" أسـ ــمل النفقات   المختبرات.ویتعلق بند "نفقات تشـ وتشـ
ل تمویالً مشـتركاً في إطار منظومة األمم المتحدة من أنشـطة   المتنوعة األخرى أسـاسـاً مسـاھمات الوكالة فیما یُموَّ

  وتأمین ورسوم مصرفیة.

 (الخسائر)/صافي المكاسب :۳٦المالحظة  
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

  ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
۹٤۰ ٦  (٦۱۲ ۱۸) مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبیة غیر محقَّقة  

  ٦۳۸  (۹٥٦) مكاسب/(خسائر) صرف عمالت أجنبیة محقَّقة
مكاسب/(خسائر) بیع الممتلكات والمنشآت والمعدات أو  

ف فیھا ) التصرُّ ۳۲ )  ۱٤ 

  ۷٤٦ ٦  (٥۹۱ ۱۹)  الخسائر/مجموع المكاسب
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كبیراً جراء تحویل الدوالر   ۲۰۲۰كان صـافي ما تم تكبده من خسـائر صـرف العمالت األجنبیة في عام   -۲۰٤
وتعكس خســـائر صـــرف العمالت األجنبیة غیر المحققة في  األمریكي إلى الیورو بأســـعار صـــرف غیر مؤاتیة.

  الوكالة، خالل ھذه الفترة.الغالب انخفاض قیمة الدوالر األمریكي مقابل الیورو، وھو العملة المعمول بھا في 

 الحصص في كیانات أخرى :۳۷المالحظة  

 ً لة تمویالً مشتركا  األنشطة المموَّ

 الشعبة المشتركة بین الفاو والوكالة

تخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة للعمل في مجاالت ذات اھتمام   -۲۰٥ تركة الـس عبة المـش ئت الـش أُنـش
ومن ثمَّ فإنَّ الـشعبة المـشتركة   والفاو، من أجل تجنُّب ازدواجیة األنـشطة وتعزیز أوجھ التآزر.مـشترك بین الوكالة 

ــاور بین المنظمتین. ــنتین بالتش ــع كلَّ س ــتركة الترتیباُت   تنفِّذ برنامجاً یوض ــعبة المش وتحِدّد عملیاِت وحوكمةَ الش
عبة المـشتركة بین الفاو والوكالة الـستخد ام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة، التي تبرم  المنقَّحة الخاصـة بالـش

وتضـــــع ـھذه الترتیـبات ترتیـباً ملزـماً تلتزم المنظمـتان   بین الـمدیر الـعام للـفاو والـمدیر الـعام للوـكاـلة ("الترتیـبات").
تركة. اط یخضـع لرقابة مـش یلة منفصـلة بالم بموجبھ باالضـطالع بنـش تركة مھیكلة كوـس عبة المـش عنى  وال تُعتبر الـش

  ، ومن ثمَّ فإنَّھا تُعامل محاسبیّاً على أنَّھا عملیة تشغیل مشترك.۳۷المقصود في المعیار المحاسبي إیبساس  

وقدمت   واالشـتراكات المقررة على الدول األعضـاء ھي المصـدر الرئیسـي إلیرادات الشـعبة المشـتركة. -۲۰٦
ــتركة، وقدمت الفاو ما مجموعھ ملیون یورو من تمویل المیزانیة المق ۱۲الوكالة ما مجموعھ   ــعبة المشــ ررة للشــ

ة   .مالیین دوالر أمریكي  ۳٫٦ ة ألغراض الشـــــعـب اـل او أو للوـك ة تُوفر للـف ویُبلغ عن أي أموال من ـخارج المیزانـی
ة. ة المعنـی ة للمنظـم الـی ات الـم اـن ة في البـی ام   المشـــــترـك ة في ـع اـل ت الوـك ارج    ۲۰۲۰وفي الواقع، تلـق أمواالً من ـخ

ــتركة. مالیین یورو فیما ٤٫۸٤۹تبلغ  المیزانیة   ــعبة المش كما تعترف الوكالة والفاو بحصــصــھما   یتعلق بعمل الش
ــتركة. ــعبة المش ــة بالنفقات المتعلقة بالش ــعبة   الخاص ــیة لنفقات الش وتكالیف الموظفین واحدة من المكونات الرئیس

ــتركة. ــتحقاقات  مالیین یورو فیما یتعلق بت  ۷٫۳۷۱، أنفقت الوكالة ۲۰۲۰وخالل عام  المشـ كالیف الموظفین واسـ
وتعمل الشـــعبة المشـــتركة من  ملیون یورو فیما یتعلق بتكالیف غیر الموظفین. ٤٫٦۲۸الموظفین ذات الصـــلة، و
 عالماً وخبیراً تقنیاً وموظف دعم مقســــمین بین المكاتب واألقســــام والمختبرات.  ۱٥۰خالل فریق یضــــم قرابة  

ــتركة ھم من الموظفین   ــعبة المشـ ــب تكالیف الموظفین   العاملین في إحدى ھاتین المنظمتین.وموظفو الشـ وتحتسـ
فة لھم. ــلة في البیانات المالیة للمنظمة الموّظِ وفي عام   وااللتزامات المترتبة على اســـتحقاقات الموظفین ذات الصـ

او  ۲۰۲۰ ت الـف ت    ۱۰، وظَّـف ـل ة، وموَّ ة المھنـی ة، ومن تقن  ۲۰موظفین في الفـئ اـم ات الـع ة الخـدـم ة في فـئ یي  وظیـف
وتشتمل االتجاھات العالمیة الرئیسیة التي تستمر   المختبرات، وموظفي اإلدارة، والمساعدین المعنیین بالمعلومات.

في تحدید إطار التنمیة الزراعیة على تزاید الطلب على األغذیة، واســــتمرار حالة انعدام األمن الغذائي، وســــوء 
وسـتحّدد الطلبات المتزایدة من الدول األعضـاء للحصـول على   عي.التغذیة، وتأثیر تغیُّر المناخ على اإلنتاج الزرا

ــتدامة ذات   ــاعدة لمواجھة التحدیات في ھذه المجاالت، بما في ذلك طلبات الدعم لتحقیق أھداف التنمیة المسـ المسـ
،  ۱۹-وتجدر اإلشــــارة إلى أنھ، خالل جائحة كوفید .۲۰۲۱الصــــلة، وجھة برنامج األغذیة والزراعة خالل عام  

وفیـما   ۱۹-ھـمت التكنولوجـیا المطورة في إـطار ـھذا البرـنامج في إجراء اختـبارات فیـما یتعلق بفیروس كوفـیدســـــا
ــف عنھ. ــف عن مرض كوفید ۱۲۷ نحو  وتلقت یتعلق بالكشـ ــواً الدعم للكشـ وغیره من األمراض    ۱۹-دولة عضـ

المھم الذي یضــطلع بھ للتصــدي  الحیوانیة/الحیوانیة المصــدر ومكافحتھا. وســیقوم البرنامج بتوســیع نطاق العمل 
ا النووـیة، وبتعزیز الجھود المـبذوـلة في  آلـثار تغیر المـناخ في األـغذـیة والزراـعة من خالل اســـــتـخدام التكنولوجـی



GC(65)/4 
 ۱۰٤  الصفحة

مجال األمن البیولوجي لمكافحة مختلف األمراض الحیوانیة والنباتیة العابرة للحدود التي من المحتمل أن تشــــكل 
 ل عیشھم.مخاطر كبیرة على الناس وسب

 مركز عبد السالم الدولي للفیزیاء النظریة في ترییستي

ویباشـر المركز عملھ في  .۱۹٦٤في عام   أُنشـئ مركز عبد السـالم الدولي للفیزیاء النظریة في ترییسـتي -۲۰۷
ویخضــع المركز للیونســكو بصــفتھ إدارة   إطار اتفاق ثالثي األطراف بین الوكالة والیونســكو والحكومة اإلیطالیة.
وتتمتَّع الوكالة، من خالل عالقتھا مع  ).۱متخصـــــصـــــة في مـجال العلوم تدعم برنامجـھا (معـھد علمي من الفـئة  

ــاء في الوكالة من العلماء والتكنولوجیات في مجاالت  المركز، بإمكانیة أكبر   ــول إلى ما لدى الدول األعضـ للوصـ
وتأتي ھذه الزیادة في إمكانیة الوصـول من خالل أنشـطة مثل التدریب والمنح   العلوم النوویة والبحوث األسـاسـیة.

الـیات المشـــــترـكة. ة  وللوـكاـلة نفوذ كبیر ـلدى المركز، من خ اـلدراســــــیة وغیر ذـلك من الفـع الل تمثیلـھا في اللجـن
ـمھ إلـیھ من تموـیل ـمادي، ویُحتســـــب ـھذا التموـیل كنفـقات في بـیان األداء   ّدِ التوجیھـیة التي ـتدیره، إلى ـجاـنب ـما تـق

بید أنَّھ ال یوجد للمركز أيُّ ھیكل ملكیة رـسمي أو أحكام بـشأن تـصفیتھ أو غیر ذلك من الوـسائل التي یمكن  المالي.
اس مو ا إجراء قـی ة في المركز الـمذكور.عن طریقـھ اـل ا الوـك د تحوزـھ ــة ـق اء على ذـلك تخرج   ثوق ألي حصـــ وبـن

وال یمكن احتسـاب أي حصـة للوكالة في  ۳٦مسـاھمات الوكالة في المركز عن نطاق المعیار المحاسـبي إیبسـاس  
  ھذا المركز من الناحیة المحاسبیة.

۲۰۸-  ً  :۳۸لمتطلبات المعیار المحاسبي إیبساس    ویرد أدناه ملخص للمعلومات المالیة الخاصة بالمركز وفقا

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
ملخص المعلومات المالیة الخاصة بمركز عبد السالم  

 ۲۰۱۹- ۱۲-۳۱ ۲۰۲۰- ۱۲-۳۱ الدولي للفیزیاء النظریة 

 (مبالغ نھائیة)  (مبالغ مؤقتة)   
٦۲ اإلیرادات  ٨٣۲   ٧۲  ٧٦٩  

٤۲ النفقات  ۰٥۲   ٧۲  ٧٧٧  
٣٣۰ ۲ صافي الفائض/(العجز)   (٨) 

  ٦٣٤ ١٣  ٤٥٣ ١٧ األصول الجاریة
٦۰۰ ١ األصول غیر الجاریة   ٦٦ ١۰   

۰٥۲ ١٣ الخصوم الجاریة   ٨٤٦ ١١  
۲٧٤ ١٣  ٤٧٤ ١٥ الخصوم غیر الجاریة   

) الملكیة ۰١  ٦٥۲ ) ( ۰١  ٨٨٨) 

 
 مركز فیینا الدولي

 أرض مركز فیینا الدولي ومبانیھ

بشـــــأن عـقد إیـجار لـمدة   ۱۹۷۹أبرـمت الوـكاـلة "اتـفاق مقّرٍ رئیســـــي" مع الحكوـمة النمســـــاوـیة في ـعام   -۲۰۹
عاماً فیما یتعلق بحصـــتھا في مباني مركز فیینا الدولي مقابل إیجار اســـمي قدره شـــیلینغ نمســـاوي واحد في  ۹۹

لنمســـا، وإال وجب علیھا إعادة  وفي إطار ھذا االتفاق، یجب على الوكالة أن تدیر مقرھا الرئیســـي من ا الســـنة.
اویة. اً طابع  حصـتھا في مباني مركز فیینا الدولي إلى الحكومة النمـس اـس وبما أن طابع اتفاق المقر الرئیـسي ھو أـس

عقد إیجار تمویلي، فقد كانت الوكالة ملزمة برـسملة حـصتھا في مباني مركز فیینا الدولي على أـساس معدَّل تقاـسم  
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وتتقاـسم الوكالة مبنى مركز فیینا الدولي مع ثالثة كیانات أخرى تابعة لألمم المتحدة   مباني.تكالیف خدمات إدارة ال
ة   وھي: دو)، واللجـن ة (الیونـی اعـی ة الصــــــن ة األمم المتـحدة للتنمـی ا (الیونوف)، ومنظـم مكـتب األمم المتـحدة في فییـن

ف الكـیاـنات األربـعة مجتمـعة ، وتُعر)CTBTOالتحضـــــیرـیة لمنظـمة مـعاـھدة الحظر الشـــــاـمل للتـجارب النووـیة (
ولكّلٍ من ھذه الكیانات اتفاقان اثنان مبرمان  بالمنظمات الكائنة في مركز فیینا الدولي (المنظمات القائمة في فیینا).

ــي في فیینا ویتعلق اآلخر بأجزاء مركز فیینا الدولي التي   ــاویة، یتعلق أحدھما بمقرھا الرئیســ مع الحكومة النمســ
وتُعدُّ ھذه االتفاقات ترتیبات ملِزمة تُِقیُم ُمجتِمعةً ھیكالً منفصــالً   ة بین ھذه الكیانات األربعة.توصــف بأنھا مشــترك

ــَع إلى رقابة طرف واحد من دون   ــاویة ال یمكن أن یخضـ عن كٍل من المنظمات القائمة في فیینا والحكومة النمسـ
ا لھـا جمیع ال تعـاون األطراف األخرى. ائمـة في فییـن األصـــــول، وعلیھـا جمیع  والمنظمـات الـق ة ـب حقوق المتعلـق

االلتزامات المتعلقة بالخصــــوم، في حین یظلُّ صــــافي األصــــول المنبثقة عن الترتیب المذكور مملوكاً للحكومة 
ســنة أو بمجرد نقل المقر الرئیســي لھذه المنظمات من فیینا،   ۹۹النمســاویة حیث تعود إلیھا األرض والمباني بعد  

ــام  وقد اتَّف أیھما أســبق. قت المنظمات القائمة في فیینا فیما بینھا على تقاســم األصــول والخصــوم وفقاً لنســبة اقتس
وبأخذ ھذه العوامل بعین االعتبار، یُعَامل مركز فیینا الدولي على أنھ   التكالیف التي یجرى اســـتعراضـــھا ســـنویاً.

 عملیة تشغیل مشترك.

ب الوكالة حصـتھا في المباني كأصـول  -۲۱۰ مالیة محتفظ بھا بموجب عقد إیجار تمویلي، وكالتزام  وتحتـس رأـس
ــع المالي تحت بند   د في بیان الوضـ ــَّ ــكل إیرادات مؤجلة، وھو ما یتجسـ مقابٍل بالبقاء في مركز فیینا الدولي في شـ

لة"، ویُرجى الرجوع إلى المالحظة   وتحتســـب الوكالة أیضـــاً قیمة  لالطالع على التفاصـــیل. ۱٥"إیرادات مؤجَّ
الك المتصــلة بحصــتھا في المباني والتحســینات المدخلة على المباني المســتأجرة والمدفوعات المســتحقة في االھت

إطار عقد اإلیجار التشغیلي فیما یتعلق بحصتھا في قطعة األرض، باإلضافة إلى معاوضة اإلیرادات غیر التبادلیة  
المتمـثِّل في ـعدم انتـقال أي مـبالغ نـقدـیة بین    المـتأتـیة من الحكوـمة النمســـــاوـیة، وذـلك من أـجل تجســــــید واقع األمر

عات. ۲٤أطراف ھذه التعامالت، ویُرجى الرجوع إلى المالحظة    بشأن التبرُّ

 صندوق عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة

یمثِّل ھذا الصــندوق ترتیباً مشــتركاً بین الحكومة النمســاویة التي تملك نصــف الصــندوق، والمنظمات   -۲۱۱
االتفاق  ویعمل ھذا الـصندوق بموجب أحكام   فیینا، التي تتـشارك في ملكیة الجزء المتبقي من الـصندوق. القائمة في

الُمبَرم بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة واألمم المتحدة وجمھوریة النمســــا فیما یتعلق بإنشــــاء وإدارة صــــندوق  
، الذي  ارھا الرئیســیة في مركز فیینا الدوليمشــترك لتمویل تكالیف عملیات اإلصــالح واإلحالل الرئیســیة في مق

في   ــایر    ۱۹ُوقِّع  ــاني/ین الث ــانون  في    ۱۹۸۱ك ــة  ــادل متب ــل  ــائ من خالل رســــ ــایر    ۲٤ونقِّح  ــاني/ین الث ــانون  ك
ــباط/فبرایر   ۱٤و ویھدف الصـــندوق إلى تمویل برامج العمل المتفق علیھا لصـــون وتحســـین المرافق   .۲۰۰۲شـ

وھو ُمنشـــــأ بموـجب أحـكام اتـفاق مبرم بین األطراف الخمســـــة ینصُّ على أن   اـلدولي.الموجودة في مركز فییـنا  
وتتخذ معظم مخرجات ھذا الـصندوق ـشكل تحـسینات   "تتولى األطراف مجتمعة الـسلطة على الـصندوق المـشترك".

ل الباقي أشغاالً   مدخلة على المباني المستأجرة في مركز فیینا الدولي، وتجري رسملتھا كأجزاء من المباني، ویشّكِ
ل نفقاتھا. وبما أنَّ الصـــندوق یحصـــل على كامل إیراداتھ من  ثانویة تشـــترك المنظمات القائمة في فیینا في تحمُّ

ــب متفق علیھا، فمن  ــتھلك مجمل مخرجاتھ بنسـ ــة، وأنَّ المنظمات األربع القائمة في فیینا تسـ ــاركین الخمسـ المشـ
ومن ثمَّ تحتـسب الوكالة حـصتھا من األـصول   اره عملیة تـشغیل مـشترك.المالئم أن یُعامل الـصندوق محاـسبیاً باعتب

دة بما یتناسب مع نسبة اقتسام التكالیف (  ).۲۰۲۰لعام   ٪٥٤٫۱۰٥والخصوم، ومن اإلیرادات والنفقات، موحَّ

 :۳۸ویرد أدناه ملخص المعلومات المالیة الخاصة بالصندوق وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي إیبساس   -۲۱۲
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 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
ملخص المعلومات المالیة الخاصة بصندوق عملیات  

 اإلصالح واإلحالل الرئیسیة 
۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

 (مبالغ نھائیة)  (مبالغ مؤقتة) 
۰۷۷ ٤ ۹٥۱ ٤ اإلیرادات   

  ۳۳٥ ۲ ٤۹۹ ٦ النفقات
  ٤۳٥ ۲ (٥٤۸ ۱) صافي الفائض/(العجز)

۲۷۲ ۱٥ ۳٤٤ ۱٥ األصول الجاریة   
  -  - األصول غیر الجاریة

٤٤۲ ۲ الخصوم الجاریة   ٤۲٦  
  -  - الخصوم غیر الجاریة

۰۰۱ ۱۳ الملكیة  ۱٤٦ ٤۸  

ملیون یورو في عام    ۱٫۳٤۰وقدَّمت الوكالة تمویالً لصندوق عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة بمبلغ   -۲۱۳
ة الوكالة من احتیاجات الـصندوق الـسنویة   .۲۰۱۹ملیون یورو في عام  ۱٫۳۰۹و ۲۰۲۰ وتمثِّل ھذه األموال حصـَّ

قعة التي لم تُدرج في خطة االســتثمارات  الواردة في المیزانیة وعملیات اإلصــالح واالحالل الرئیســیة غیر المتو
وتُحتســب حصــة الوكالة من تكالیف األشــغال المرســملة باعتبارھا جزءاً من مركز فیینا الدولي في  المتفق علیھا.

 بیان الوضع المالي، وتُدمج حصتھا من النفقات األخرى في بیان األداء المالي.

 الخدمات المشتركة في مركز فیینا الدولي

 الكیانان الخاضعان لسیطرة الوكالة

ات   -۲۱٤ ا أو عن طریق منظـم ا عن طریق موظفیـھ دولي، إـم ا اـل ة في مركز فییـن ات الطبـی دـم ة الـخ اـل م الوـك ّدِ تـق
دھا إلى الوكالة المنظمات األخرى القائمة في فیینا على أـساس عدد الموظفین   تتعاقد معھا. ع المبالغ التي تـسّدِ وتُوزَّ

ضـــھم لطارئ    العاملین في مختلف المنظمات، وتكون الخدمات الطبیة متاحة أیضـــاً لألفراد اآلخرین في حال تعرُّ
وـكان الـھدف من تنظیم ـھذه الـخدـمة داخلـیاً في الوـكاـلة أســـــاســـــاً ھو تلبـیة احتـیاـجات   طبي في مركز فییـنا اـلدولي.

ــین لمخاطر  الوكالة الطبیة المحدَّدة التي تتمثَّل في تقدیم الفحوص الطبیة المنتظمة للم ضــ ــین المیدانیین المعرَّ فتشــ
ــعاعي. ــحیة معینة وللعاملین في المجال اإلشـ ویُعدُّ مركز الخدمات الطبیة جزءاً ال یتجزأ من الوكالة ویجري   صـ

ولم تُنشـأ أيُّ آلیة من آلیات اللجان االسـتشـاریة أو التنسـیقیة فیما یخصُّ الخدمات   تشـغیلھ وفقاً لقواعدھا ولوائحھا.
 الطبیة.

م الوكالة أیضــاً خدمات الطباعة للكیانات األخرى على أســاس الســداد. -۲۱٥ وتصــدر للمســتخدمین فواتیر   وتقّدِ
د قیمة الرسـوم. ویجري تشـغیل خدمات الطباعة كجزء ال  شـھریة على أسـاس اسـتخدامھم الفعلي، وفقاً لجدول یحّدِ

وتمتـلك ما لـھا من أصـــــول وتلتزم بـما علیـھا من یتجزأ من الوكالة، والوكالة ھي التي تعیِّن موظفي ھذه الـخدمات  
 خصوم.

ــوم المرتبطة بما تقدمھ من خدمات، إلى جانب ما  -۲۱٦ ــول والخصـ ــب الوكالة جمیع التكالیف واألصـ وتحتسـ
تتلـقاه من إیرادات لـقاء تـقدیم الـخدـمات للمنظـمات األخرى الـقائـمة في فییـنا، وذـلك فیـما یتعلق ـبالـخدـمات المـقدَّـمة من 

  الكیانین.كال 
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 الكیانات األخرى

اـنات ـخارجـیة   -۲۱۷ ا اـلدولي، وإلى كـی ابـعة لألمم المتـحدة إلى مركز فییـن یتولى الیونوف تـقدیم ـخدـمات األمن الـت
ورغم أنَّ دائرة األمن والـسالمة تعمل تحت ـسلطة المدیر العام للیونوف، فإنَّھا مـسؤولة   أخرى على أـساس الـسداد.
ـسالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة، والتي تتحمل المـسؤولیة العامة عن األمن في جمیع  أیـضاً أمام إدارة ـشؤون ال

الم وتضـــــع مـعاییر األمن. الـیة لألمم المتـحدة. أنـحاء الـع اـنات الـم ومن ثمَّ، ـفإنَّ اـلدائرة   وتـُدمج ـھذه العملـیة في البـی
یف الـخدـمات التي یـقِدّمـھا الیونوف  وتحتســـــب الوـكاـلة مســـــاھمتـھا في تـكال الـمذكورة ال تخضـــــع لرـقاـبة الوـكاـلة.

 باعتبارھا من النفقات.

م الیونوف خدمات المؤتمرات بكامل نطاقھا إلى الیونیدو ومنظمة معاھدة الحظر الشـــــامل للتجارب   -۲۱۸ ویـقّدِ
ــفویة، خارج نطاق ھذه   ــتركة للترجمة الشـ ــتخدامھا للخدمات المشـ ــتثناء اسـ النوویة؛ ومع ذلك، تظلُّ الوكالة، باسـ

ــورة موازیة.الت ــة بھا بص وبناًء على ذلك، فإنَّ خدمات المؤتمرات   رتیبات، حیث تُدیر خدمات المؤتمرات الخاص
مھا الیونوف المذكورة ال تخضــــع لرقابة الوكالة. في   ونتیجة لذلك، تُحتســــب تكالیف خدمات المؤتمرات التي یقّدِ

 البیانات المالیة للوكالة على أنھا نفقات ُمتكبَّدة.

م الیونیدو مجموعة من خدمات الصــــیانة والدعم لمركز فیینا الدولي من خالل صــــندوقھا الخاص   -۲۱۹ وتقّدِ
لف لھذا الصـــندوق، الذي یعمل على أســـاس   المعني بخدمات إدارة المباني. وتقدم الوكالة أمواالً على ســـبیل الســـُّ

الخـسارة أو الكـسب، وذلك في المقام األول من أجل دفع حـصتھا من مجموعة متنوعة من التكالیف المنقولة    انعدام 
ــیانة الروتینیة. ــالح والص ــیة   المتعلقة بالمرافق والتنظیف وإجراء عملیات اإلص ــخص ــندوق ش ــت لھذا الص ولیس

ــدر جمیع ا ــولھ إلى الیونیدو، وتصـ ــة بھ، وتعود ملكیة جمیع أصـ ــمھا، وجمیع العاملین  اعتباریة خاصـ لعقود باسـ
ویُحسـب رد التكالیف على أسـاس المسـاحة المشـغولة وعدد الموظفین في  بخدمات إدارة المباني ھم من موظفیھا.

وتتكفـَّل اللجـنة المعنـیة   ـكل منظـمة من المنظـمات الـقائـمة في فییـنا، ُمعبَّراً عـنھ كنســــــبة مئوـیة من إجـمالي التـكالیف.
لة من الصــندوق الخاص، وھي تتألف من الرؤســاء المعنیین بإدارة/تســییر  بالخدمات العامة بإدا رة األنشــطة المموَّ

ــؤولیة النھائیة عن الخدمات المقدَّمة تقع على عاتق   ــؤون المنظمات األربع القائمة في فیینا، في حین أنَّ المســ شــ
 الصــندوق الخاص یتَّســم ببعض  ورغم أنَّ  المدیر العام للیونیدو، الذي یجري تشــغیل تلك الخدمات تحت ســلطتھ.

خصــائص الترتیبات المشــتركة، فإنَّ طابع الخدمات المقدَّمة وكون القصــد من مدفوعات الوكالة ھو ردُّ ما تكبدتھ  
ــمون ھذه المعاملة ھو التعامل معھا على أنَّھا خدمة   ــید مضــ الیونیدو من تكالیف یعنیان أنَّ الطریقة المثلى لتجســ

 اد.مقدَّمة على أساس السد

 الحصص في الكیانات المنظَّمة غیر المدمجة

 المتجر التعاوني

رات بین الوكالة والحكومة النمســاویة بتاریخ   -۲۲۰ أُنشــئ المتجر التعاوني وفقا لألحكام الواردة في تبادل للمذّكِ
تحقین،  كخدمة مـشتركة لتمكین الموظفین، وأفراد أـسرھم المعالین وغیرھم من األفراد الم ۱۹۷۲آذار/مارس   ۱ ـس

من الحـصول على االمتیازات الممنوحة لھم من قبل الحكومة النمـساویة والتي تـسمح لھم بـشراء بعض المواد على  
ویجري   أساس اإلعفاء من الضرائب، وال تستفید المنظمات القائمة في فیینا ككیانات من ذلك بأي طریقة مباشرة .

والمتجر   قواعد المتجر التعاوني واتفاقات أخرى.  تشــــغیل المتجر التعاوني تحت ســــلطة الوكالة ضــــمن نطاق
التعاوني مســتقل مالیّاً عن الوكالة وھو یغطي تكالیفھ من اإلیرادات الناتجة عن مبیعات التجزئة، والتي یحتفظ بھا 

ھ. ة تعود مباـشرة على الوكالة أو على أي منظمة أخرى قائمة في فیینا،   لنفـس وفي ظل عدم وجود أي فوائد ملموـس



GC(65)/4 
 ۱۰۸  الصفحة

 المتجر التعاوني لیس خاضـــعاً لســـیطرة أّيٍ من ھذه المنظمات حســـب التعریف الوارد في معاییر إیبســـاس،  فإنَّ 
ووفقا لألحكام   بالنظر إلى أنَّ جمیع الفوائد یتمتع بھا األفراد المـستحقون ولیس المنظمات القائمة في فیینا ككیانات.

تثناء  الخاصـة بالتصـفیة، یُدفع صـافي أي أصـول متبقیة إلى صـنا دیق رعایة الموظفین بكّلٍ من ھذه المنظمات، باـس
الغ   ة الـب ارات األولـی دو في    ۰٫۸۰۹مبلغ االســـــتثـم ة والیونـی اـل لٌّ من الوـك ھ ـك دَّـم ذي ـق تشـــــرین    ۱ملیون یورو اـل

اتین المنظمتین.۱۹۷۹األول/أكتوبر   ذي ســـــیعود إلى ـھ دره   ، واـل الغ ـق ار األولي الـب ــب مبلغ االســـــتثـم ویُحتســـ
 ورو كاستثمار في كیانات الخدمات المشتركة.ملیون ی ۰٫۸۰۹

ــلطة الوكالة، فإنَّ جمیع موظفیھ لدیھم عقود عمل من  -۲۲۱ ــغیل المتجر التعاوني یجري تحت ســ وبما أنَّ تشــ
اـقات ھؤالء الموظفین لفترة ـما بـعد انتـھاء الـخدـمة   الوـكاـلة. ومن ـھذا المنطلق، تكون الوـكاـلة ملزـمة ـبدفع اســـــتحـق

 كافیةالمتجر التعاوني    لم تكن العائدات التي یحققھااألجل المستحقة لھم في حال  -االستحقاقات الطویلةوغیرھا من  
تحقاقات. عنلوفاء بااللتزامات المالیة المترتبة  ل مبر   ۳۱وحتى  تلك االـس ، قُّدَر إجمالي ما ۲۰۲۰كانون األول/دیـس

رـھا من االســـــتحـقاـقات الطویـلة األـجل المتعلـقة  بـعد الـخدـمة وغی-ســـــبق ذكره من اســـــتحـقاـقات الموظفین لفترة ـما
 ).۲۰۱۹یورو في عام   ملیون  ۱۲٫۲۲۷ملیون یورو (مقابل  ۱۳٫۲۹۰بموظفي المتجر التعاوني بمبلغ  

 وفیما یلي ملخص المعلومات المالیة الخاصة بالمتجر التعاوني: -۲۲۲

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

 ۲۰۱۹- ۱۲-۳۱ ۲۰۲۰- ۱۲-۳۱ المالیة الخاصة بالمتجر التعاونيملخص المعلومات 
 (مبالغ نھائیة)  (مبالغ مؤقتة) 

۰۸۹ ۲۰ اإلیرادات  ۹۲  ۰۰۲ 
۸۲ ۸٦۰ ۲۲ النفقات  ۷٦۱ 

٤۱۲ (۹۷۰ ۱) صافي الفائض/(العجز)  
۰۸۷ ۱٦ ٥٤٦ ۱٥ األصول الجاریة  

۱۰۳ ۱ األصول غیر الجاریة  ۱ ٤٤۱ 
٤۲۹ الخصوم الجاریة  ۸۱٥ 

۰٥۹ ۱٤ الخصوم غیر الجاریة  ۱۳ ٥۸٥ 
 ۹۱۱ ۳ ۳۳۳ ۱ الملكیة

 خدمات المطاعم 

للربح من أجل  -ھادفة-أُنشــئت خدمات المطاعم في مركز فیینا الدولي كعملیة تشــغیل مســتدامة ذاتیاً وغیر -۲۲۳
ــتحقین في مركز فیینا الدولي. ــندت إلى الیونیدو   تقدیم خدمات المطاعم للموظفین وغیرھم من األفراد المســ وأُســ

 . ۱۹۷۷آذار/مارس   ۳۱مســؤولیةُ إدارة وتنظیم خدمات المطاعم بموجب اتفاق بین األمم المتحدة والوكالة والیونیدو بتاریخ  
وعلى  وتشـِكّل خدمات المطاعم جزءاً ال یتجزأ من أمانة الیونیدو، ولیسـت لھا أي شـخصـیة اعتباریة خاصـة بھا.

ــغیل خدمات المطاعم على الموظفین في المنظمات القائمة في غرار المتجر التعاوني، تعو د الفوائد المتأتیة من تش
وفي حال التصــفیة، یؤول صــافي أّيِ أصــول متبقیة إلى صــنادیق رعایة  فیینا، ولیس على ھذه المنظمات نفســھا.
في رعایة خدمات المطاعم،  ورغم أنَّ المنظمات القائمة في فیینا تشـترك   الموظفین في المنظمات القائمة في فیینا.

فال یمكن ألي منظمة منھا، في ظل عدم حصـــولھا على أّيِ فوائد مباشـــرة وعدم تمتُّعھا بأّيِ حقوق في صـــافي  
ومن ثمَّ فلیســت للوكالة   األصــول المتبقیة، أن تثبت أنَّھا تســیطر على خدمات المطاعم أو أنَّ لھا نفوذاً كبیراً فیھا.

  مطاعم.أي حصة ملكیة في خدمات ال
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 التكوین حسب الصنادیق  –: اإلبالغ القطاعي بحسب البرنامج الرئیسي ۳۸المالحظة 

         
۲۰۲۰         

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

   

القوى النوویة  
ودورة الوقود  
النووي والعلوم  

 النوویة 

التقنیات النوویة  
من أجل التنمیة  
 وحمایة البیئة  

األمان واألمن  
 التحقُّق النووي  النوویان  

الخدمات الخاصة  
بالسیاسات  

والتنظیم واإلدارة  
 أ/  

الخدمات المشتركة والنفقات   
غیر المقیّدة مباشرةً على  

 المجموع    اإللغاءات   البرامج الرئیسیة 
          صندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل 

۰٤  النفقات     ٨١۲    ١٦٧   ٧٧٧ ٣٨   ٦٥٤ ٤٤ ۰٥٣    ٤١٩       -   ٣٨٥ ٨   ٥١٣ ١١٩ ۰١٤   
٧٩۰ ١٣  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة       ١   ٥٧٩ ٦٩۲  ١٦٤   ٦٣٩ ۲١٨    ٩١٤ ٣٤٤       -       -     ٤٣٥ ٧٦  
٥۰۲ ١  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة       ٣ ٤۰٥    ١ ۲٧٤    ٨       -       -     ٧٣٦ ٦   ١٨١ ١٤۲  ١٨٧  

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة 
۲١۲    ۲    ٤٣٤    ۲   النفقات     ۲ ٧۰۰      -       -       ۲ ٦٥٧  

      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 
      -       -       -         -       -   ١        -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق التعاون التقني 
٩٥۰ ٦   ٩٦٧ ٣٤   ٨١٤ ۲  النفقات       -       ٣ ٤۲٧     ۲   -       ١ ٤٨۰٦   
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة 
٩۰٦ ١   ١٥٥ ١٨   ٤٥٧   النفقات       -        ٤۲٤      -       -       ۲۰ ٦٤٥  
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة
٣۲   ٤٤٧ ٤   ٩٧٧ ٥  النفقات     ۲۲٥    ۲۰ ٧۲۰    ٦  )  ٤٩١ ٦۲ )  -       ۰٦  ٦١٨  
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   

      -       -       -         -       -       -       -       -  مصرف الیورانیوم الضعیف اإلثراء 
٦۲٩   النفقات     -       -       -      (  ١)    -       -        ٥۲٩   

  ٣        -       -         -       -       -       -   ٣   الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 

      -       -       -         -       -       -       -       -  الصنادیق االستئمانیة والصنادیق الخاصة 
٨۲   (٥٧  )      -  النفقات       -       -         -       -      (  ٩۲ ) 
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
 (٦٦٤ ٥ ) (٦٦٤ ٥ )      -         -       -       -       -       -  اإللغاء داخل الصنادیق لنفقات الخدمات المشتركة غیر المخصَّصة   

۰٥  مجموع النفقات   ٤٥٧   ۰۲١  ۰۰٦    ۰٧  ٣٣۰    ٨٩٣ ٥٤٦  (٦٦٤ ٥ )  ٣٦١ ٨   ١٥٧ ١٣٣   ٩٤٩ ١٨٧  
۲٨۰ ١٣  مجموع الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة     ١   ٥٧٩ ٦٩۲  ١٦٤   ٦٣٩ ۲١٨    ٩١٧ ٣٤٤       -       -     ٤٣٥ ٧٦  

الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر  مجموع اإلضافات على  
٥۰۲ ١  الملموسة     ٣ ٤۰٥    ١ ۲٧٤    ٨       -       -     ٧٣٦ ٦   ١٨١ ١٤۲  ١٨٧  

         
    أ/ تشمل إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة 
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   الصنادیق التكوین حسب  –: اإلبالغ القطاعي بحسب البرنامج الرئیسي ۳۸المالحظة 
         

۲۰۱۹         

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

   

القوى النوویة  
ودورة الوقود  
النووي والعلوم  

 النوویة 

التقنیات النوویة  
من أجل التنمیة  
 وحمایة البیئة 

األمان واألمن  
 التحقُّق النووي  النوویان 

الخدمات الخاصة  
بالسیاسات  

والتنظیم واإلدارة  
 أ/ 

الخدمات المشتركة والنفقات  
غیر المقیّدة مباشرةً على  

 المجموع  اإللغاءات  البرامج الرئیسیة 
          صندوق المیزانیة العادیة وصندوق رأس المال العامل 

٥۲۲ ٤٣  النفقات       ٣٩   ٩٨٨ ٤٥ ۰٩٧    ٦٧٧ ١١٦   ٨٤٥ ١٦١    ۲۲٥    -       ٨۰٤  ٧۲۲   
۲٤٤ ٦٨   ٣٧٣ ١٣  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة       ١۲  ٩٩٧   ۲١٧  ٥۰٣    ٣٦ ٣٥٥       -       -     ٩١٩ ٧٨۰   
١۲   ٤٩٩ ١  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة     ٦٧ ١   ٨١٨۰    ١٤ ۲٣٨    ٣١٧ ٣     -       -       ۲٤  ٨٣۰   

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة 
٤۲   (٣٤٦  )      -  النفقات      ٩۲٣    ٦٥٦ ١       -       -     ٦٤٩ ١  

      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 
۲٥        -       -     ٥١        -   ١        -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة    

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق التعاون التقني 
٧١۲ ٤٤   ٧٥١ ٨  النفقات       ٣٧ ٨       -   ٣٣٦ ١٧۲   (  ١٣١)  -       ٤٦٤ ٧٨  
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   

      -       -       -         -       -       -       -       -  صندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة 
٥٩۰ ۲  النفقات       ٧٧٦ ٤   ۲ ٥٤٣   -        ۰٨٩      -       -       ۰١  ٦٨۲   
  ۲        -       -         -       -   ۲        -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   

      -       -       -         -       -       -       -       -  البرامج الخارجة عن المیزانیةصندوق 
٧۰٩ ٨  النفقات       ٧٤ ٦۰    ٦ ٣٧۲٦    ١٨ ۲٦٧    ٥٨ ٧۰     ۲١١    -       ٤٤٩ ٧٨  
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
٤۲        -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة        ٧٣        -       -         -   ٤٦    ٣  

      -       -       -         -       -       -       -       -  الیورانیوم الضعیف اإلثراء مصرف 
  ١٦٨ ١       -       -    (٣  )      -       -       -   ١٧١ ١  النفقات 

  ٥        -       -         -       -       -       -   ٥   الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة 

      -       -       -         -       -       -       -       -  الصنادیق االستئمانیة والصنادیق الخاصة 
۲٥    ١٩   النفقات        ٣۲    -        ٩٧        -       -     ٣  
      -       -       -         -       -       -       -       -  الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
      -       -       -         -       -       -       -       -  اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة   
 (٦٧١ ٧ ) (٦٧١ ٧ )      -         -       -       -       -       -  اإللغاء داخل الصنادیق لنفقات الخدمات المشتركة غیر المخصَّصة   

۲١٣ ٦٤  مجموع النفقات     ۰۰١  ٩٧   ٨١٥ ۲۲٥    ۰١٨  ٣    ٥١١ ١٣٤   ٨٤٦۰٥   ( ٦٧١ ٧)  ۰٥٧  ٦٥٨  
۲٤٤ ٦٨   ٣٧٨ ١٣  مجموع الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر الملموسة     ١۲  ٩٩٩   ۲١٧  ٥۰٣    ٤٣ ٣٥٥       -       -     ٩١٩ ٧٨۰   

الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غیر  مجموع اإلضافات على  
١۲   ٤٩٩ ١  الملموسة   ۲٨٤    ٧١ ١۰    ٨ ١٤۲٤    ٣٦٨ ٣     -       -       ۲٤  ٨۲۰   

         
         أ/ تشمل إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة 
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 المیزانیة :۳۹المالحظة  

ــمالي لتمویل   -۲۲٤ ص الجزء الرأســ ــَّ ــمالي، ویُخصــ ــغیلي وجزء رأســ ن المیزانیة العادیة من جزء تشــ تتكوَّ
وتُعرض تقدیرات المیزانیة العادیة، وفقاً لھیكل برنامج عمل الوكالة،   االسـتثمارات الرئیسـیة في البنیة األسـاسـیة.

 ھي برامج ذات طابع علمي وتقني:  ٤إلى  ۱والبرامج الرئیسیة   في البرامج الرئیسیة الستة.

 القوى النوویة ودورة الوقود والعلوم النوویة  – ۱البرنامج الرئیسي  

 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة  – ۲برنامج الرئیسي  ال

 األمان واألمن النوویان  – ۳البرنامج الرئیسي  

 التحقق النووي  – ٤البرنامج الرئیسي  

ر أعمال البرامج الرئیسیة العلمیة    والتقنیة:ویقدم البرنامجان الرئیسیان اآلخران خدمات إداریة وتنظیمیة تیّسِ

 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة   – ٥البرنامج الرئیسي  

 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  – ٦البرنامج الرئیسي  

ل الجزء الرأـسمالي من المیزانیة العادیة جزءاً من ـصندوق االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة. -۲۲٥ وھذا   ویـشّكِ
ــندوق   ــئ وفقاً للقاعدة  األخیر ھو ص ــیة في البنیة   ٦-٤احتیاطي أُنش ــتثمارات الرئیس من الالئحة المالیة لدعم االس

 األساسیة التي تمتثل لخطة الوكالة لالستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة.

تحرـكات األموال بین المیزانـیة األصـــــلـیة والمیزانـیة النـھائـیة (المیزانـیة   أ:-۳۹المالحـظة  
  العادیة)

عة على أبواب االعتمادات.  یعتمد -۲۲٦ ــنة میزانیة للوكالة موزَّ ویجوز للمدیر العام أن   المؤتمر العام في كل س
وال یمكنھ أن یجري أي   یرتبط بنفقات في الحدود المذكورة في أبواب االعتمادات ولألغراض التي تُقَرُّ من أجلھا.

أي   ۲۰۲۰ولم تجر خالل عام  جلس المحافظین.تحویالت بین أّيٍ من أبواب االعتمادات دون موافقة مسـبقة من م
ن ـبالیورو   تحویالت بین أبواب االعتـمادات. ویـتألف المبلغ المخصـــــص لـكل ـباب من أبواب االعتـمادات من مكّوِ

ن بالدوالر األمریكي یُعَبَّر عنھ بقیمة مكافئة بالیورو على أـساس متوـسط ـسعر ـصرف الدوالر مقابل الیورو   ومكّوِ
وـلذـلك ال یمكن تـحدـید مـقدار التفویض اـلذي یمنـحھ المؤتمر   ألمم المتـحدة خالل ســــــنة المیزانـیة.المعمول ـبھ في ا

 العام، والذي یُعبَّر عن قیمتھ بالیورو، إال في نھایة سنة المیزانیة.

ام   -۲۲۷ ة لـع ادـی ة الـع ادات المیزانـی ادة تقییم اعتـم اه إـع دول أدـن ح الـج ام    ۲۰۲۰ویوضـــــِّ ھ في ـع اـنت علـی ا ـك عمـَّ
التقییم   .۲۰۲۰ ــادة  إع إلى  ــة  ــائی النھ ــة  والمیزانی ــة  األصـــــلی ــدة  المعتم ــة  المیزانی بین  ــاین  التب ــھ  أوج وترجع 
   فحسب.
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 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
المیزانیة   البرامج الرئیسیة 

 المعتمدة األصلیة 
 أ/

المیزانیة  
النھائیة المعاد  

 تقییمھا ب/ 

 التباین

۰٤ ٤۱۳ ٤۱ القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة -۱البرنامج الرئیسي    ٦٤۹ (۷٦٤) 
۲٤ التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة -۲البرنامج الرئیسي    ۱۱٤ ٤۱ ۲٥۳  ( ۲٥۸ ) 
۸۹۰ ۳۷ األمان واألمن النوویان -۳البرنامج الرئیسي    ۳٦ ۰۷۲  (۸۱۹) 
۹۰۷ ۱٤۸ النوويالتحقق   -٤البرنامج الرئیسي    ۱٤٥ ۸٥٥ (۲ ۸٥٤) 
۰۸ ۳۷۷ ۸۱ الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة -٥البرنامج الرئیسي    ۳٥۹ (۱ ۱۸۰ ) 

٦۲ إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة -٦(البرنامج الرئیسي    ۷۳۱ ٦۲  ۰٥۲  (٤۸۱) 

۰۳۷ ٤۳۳ ۳۷۷ مجموع برامج الوكالة  ۹۱٥ (٥ ٦۱۸) 
۹۲۱ ۳ المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداداألعمال    ۳ ۹۲۱  - 

    

۰۳۸ إجمالي الجزء التشغیلي من صندوق المیزانیة العادیة  ۲٥٦  ۳۷٤٤ ٤۰  (٥ ٦۱۸) 

 یورو. ۱دوالر مقابل  ۱المیزانیة األصلیة على أساس سعر الصرف   ۲۰۱۹الصادر في أیلول/سبتمبر  GC(63)/RES/3أ/ قرار المؤتمر العام  
یورو مقابل دوالر واحد في  ۰٫۸۷۸المیزانیة األصـلیة معاد تقییمھا على أسـاس متوسـط سـعر الصـرف المعمول بھ في األمم المتحدة وھو   -ب  

 .۲۰۲۰عام 

المبالغ الفعلیة على أســــاس یســــمح بالمقارنة بالمیزانیة،  التوفیق بین   ب:-۳۹المالحظة  
 وبیان التدفقات النقدیة

، یجب، حیثما ال عرض معلومات المیزانیة في البیانات المالیة ۲٤بمقتضــى المعیار المحاســبي إیبســاس   -۲۲۸
المعروضـــة على أســـاس  یكون إعداد البیانات المالیة والمیزانیة على أســـاس یتیح المقارنة، توفیق المبالغ الفعلیة  

یتیح مقارنتھا بالمیزانیة مع ـصافي التدفقات النقدیة الناتج عن األنـشطة التـشغیلیة واالـستثماریة والتمویلیة، مع بیان  
ویمكن أن تكون ھناك أیـضاً فوارٌق   أي فوارق ناـشئة عن اختالف األـساس والتوقیت والكیانات على نحو منفـصل.

 ات التصنیف المستخدمة لعرض البیانات المالیة والمیزانیة.ناشئة عن اختالف األشكال ومخطط

اس یتیح المقارنة، الواردة في "بیان المقارنة   -۲۲۹ وبة على أـس ویرد فیما یلي التوفیق بین المبالغ الفعلیة المحـس
للفترة   النقــدي"  التــدفق  الفعلیــة الواردة في "بیــان  والمبــالغ  المنتھیــة في بین مبــالغ المیزانیــة والمبــالغ الفعلیــة"، 

 :۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
 التمویل  االستثماریة  التشغیلیة   

ــب بیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة   ــافي الفعلي حسـ الفائض الصـ
۰۱  والمبالغ الفعلیة أ/  ۹۲۲ - - 

 - - ۳۱٦ ۱۳  الفرق الناشئ عن اختالف األساس المحاسبي
 - ٥۱٤ ۲ -  الفرق الناشئ عن اختالف طریقة العرض

 - (٤۸٥ ۱۱۷) ٥۱۱ ۸٥  الفرق الناشئ عن اختالف الكیانات
۹۰۱  المبلغ الفعلي في بیان التدفقات النقدیة  ۷٤۹ (۱۱٤ ۹۷۱) - 

أ) وصــافي التدفقات -بعرض توفیق بین المبالغ الفعلیة (المبالغ الفعلیة/بیان النفقات الخامس  ۲٤ یقضــي المعیار المحاســبي إیبســاس  /أ
أ) وصـــــافي الـتدفـقات النـقدـیة -ویـقارن التوفیق الوارد في ـھذه المالحـظة التـباین بین المیزانـیة والمـبالغ الفعلـیة (البـیان الـخامس النـقدـیة.

حرفیًا، فإنَّ إیرادات الوكالة (وھي جزء كبیر من التدفقات  ۲٤بھ المعیار المحاســبي إیبســاس   وإذا ما اتُّبع ما یقضــي (البیان الرابع).
ومن شأن ذلك أن یخلَّ بالوضوح وبقدرة من یطلعون على البیانات المالیة على التوصل إلى  النقدیة) ستظھر وكأنَّھا توفِّق بین الفروق.

ھذا المعیار من الناحیة المنطقیة ھو بیان االختالفات بین األســـاس المحاســـبي وما یقتضـــیھ   اســـتنتاجات من العرض بھذه الطریقة.
ل عرضاً مقبوالً  المستخدم في إعداد المیزانیة واألساس المحاسبي المتَّبع في البیانات المالیة.   .ونعتقد أنَّ التوفیق المقدَّم یشّكِ
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فوارق الناتجة من إعداد المیزانیة على  تســلِّط الضــوء على ال  الفوارق الناشـــئة عن اختالف األســـاسو -۲۳۰
ــاس نـقدي مـعدَّل. ان الـتدفـقات النـقدـیة، تـُدرج العـناصـــــر غیر النـقدـیة، مـثل  أســـ ة وبـی ائج المیزانـی وللتوفیق بین نـت

ــابقة، واالشــتراكات   ــنة والمدفوعات المســدَّدة لقاء التزامات عن أعوام س ــفاة في نھایة الس االلتزامات غیر المص
رة غیر ال  مسدَّدة، ومكاسب/خسائر صرف العمالت األجنبیة، باعتبارھا اختالفات في األساس.المقرَّ

ــأنھا في   الفوارق الناشــئة عن اختالف التوقیتو -۲۳۱ تحدث عندما تختلف فترة المیزانیة عن الفترة المبلغ بش
ك أي اختالـفات في التوقـیت  وألغراض المـقارـنة بین مـبالغ المیزانـیة والمـبالغ الفعلـیة، لم تكن ھـنا البـیاـنات الـمالـیة.

 فیما یخصُّ الوكالة.

ھي فوارق في األـشكال ومخططات التـصنیف المـستخدمة    الفوارق الناـشئة عن اختالف طریقة العرضو -۲۳۲
 في بیان التدفق النقدي وبیان المقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة.

ل التدفقات النقدیة لمجموعات الصـنادیق، باسـتثناء صـندوق  تمثِّ   الفوارق الناشــئة عن اختالف الكیاناتو -۲۳۳
وتشــــــمل البـیاـنات الـمالـیة النـتائج الـخاصـــــة بجمیع مجموـعات   المیزانـیة الـعادـیة، الُمبلغ عنـھا في البـیاـنات الـمالـیة.

 الصنادیق.

 تحلیل التباین بین مبالغ المیزانیة والمبالغ الفعلیة ج:-۳۹المالحظة  

مالیین یورو، أنفقت الوكالة    ۳٫۱۲۹األعمال الُمنفَّذة لحسـاب آخرین القابلة لالسـترداد التي تبلغ  باسـتثناء   -۲۳٤
، بما في ذلك  ۲۰۲۰ملیون یورو (االلتزامات باإلضــافة إلى المبالغ الفعلیة) من المیزانیة العادیة لعام   ۳٦۰٫۸۸٥

ملیون یورو من میزانیة معدَّلة بمبلغ   ۳٥۹٫۹۹۳ة  وبلغت نفقات المیزانیة العادیة التشـغیلی الجزء الرأسـمالي منھا.
ــبة   ۳۷۰٫۹۱٥ ــید حر قدره  ٪۹۷٫۰٦ملیون یورو، بما یمثِّل معدَّل تنفیذ بنسـ مالیین    ۱۰٫۹۲۲، وبذلك تبقَّى رصـ

  یورو.

لعــام   -۲۳٥ العــادیــة  الرأســـــمــالي من المیزانیــة  مبلغ  ۲۰۲۰وفي إطــار الجزء  أُنفق  ملیون یورو   ۰٫۸۹۲، 
مالیین یورو، بما  ٦٫۰۹۷ضــــافة إلى المبالغ الفعلیة) من المبلغ المرصــــود في المیزانیة والبالغ  (االلتزامات باإل

ل إلى المشـاریع ذاتھا   ٥٫۲۰٥، وبذلك تبقَّى رصـید حر قدره  ٪۱٤٫٦۳یمثِّل معدَّل تنفیذ بنسـبة   مالیین یورو لیُرحَّ
 تالي:وسوف یتواصل استخدام األرصدة الحرة على النحو ال الموافق علیھا.

العناصـر اإلضـافیة لتجدید مختبرات   -ملیون یورو لتجدید مختبرات التطبیقات النوویة    ۱٫۹۸۲ •
 )۲) (البرنامج الرئیسي  ReNuALالتطبیقات النوویة (+

ملیون یورو لتعزیز األـمان اإلشــــــعاعي من خالل قـیاس الجرـعات بكـفاءة وـبأســـــلوب    ۰٫۳۰٥ •
 )۳عصري (البرنامج الرئیسي  

ــنیع وقود موكس في الیابان    ۱٫۰۱۷ • ــیاغة وتنفیذ نھج ضـــمانات محطة تصـ  -ملیون یورو لصـ
 )٤(البرنامج الرئیسي  

ــیة لتكنولوجیا المعلومات وأمن المعلومات    ۱٫۹۰۱ • ــاسـ ــتثمار في البنیة األسـ ملیون یورو لالسـ
 )٥والبنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف (البرنامج الرئیسي  
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  صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة :د-۳۹المالحظة  
من الالئحة   ٦-٤صــندوق االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة ھو صــندوق احتیاطي أُنشــئ وفقا للقاعدة   -۲۳٦

ویرتبط المدیر العام بنفقات من الصـندوق   المالیة، التي تتیح إبقاء ("ترحیل") األموال لما بعد انتھاء فترة السـنتین.
 االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة، مع االمتثال لالئحة المالیة والقواعد المالیة.لتنفیذ خطة 

ــمالیة   -۲۳۷ ــاریع الوكالة الرأسـ ــیة ھي خطة طویلة األجل تبیِّن مشـ ــمالیة الرئیسـ ــتثمارات الرأسـ وخطة االسـ
ر التخطیط الطویل األجل، وتسـمح بتراكم األموال واالحتف الرئیسـیة. اظ بھا لما بعد نھایة والصـندوق ھو آلیة تیسـِّ

وعالوة على ذلك، یساعد الصندوق على ضمان تخطیط   فترة سنتي المیزانیة من أجل توفیرھا عند االحتیاج إلیھا.
 االعتمادات وإدارتھا بأسلوب یزید من استقرار المبالغ المطلوبة كل سنة ومن إمكانیة التنبؤ بھا.

ي إطار العملیة المقررة العتماد البرنامج والمیزانیة من ویـستعرض مجلس المحافظین الـصندوق ـسنویاً ف -۲۳۸
أجل تحدید أمور من بینھا مدى كفایة رصـــید الصـــندوق ومســـتوى االعتمادات الالزمة للجزء الرأســـمالي من 
ــاھمات الواردة أو المتعھَّد بھا الخارجة عن المیزانیة لتمویل بنود   ــة عوامل مثل المسـ المیزانیة العادیة، بعد دراسـ

یة، ومعدل التنفیذ، والتعدیالت التي یلزم إدخالھا على الخطة المذكورة نتیجة   خطة مالیة الرئیـس تثمارات الرأـس االـس
  للتغیرات في الظروف أو األولویات.

ل الصـــــندوق من مصـــــادر متعددة على النحو المبیَّن أصـــــالً في الوثیقة   -۲۳۹ ، بما في ذلك  GC(53)/5ویُموَّ
من المیزانیة العادیة، وأي وفورات من اعتمادات المیزانیة العادیة الســــنویة، وأي    اعتمادات الجزء الرأســــمالي
 مصدر آخر قد یحدده المجلس.

ویعرض الجدول التالي الحالة المالیة لصـندوق االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة في نھایة السـنة المالیة   -۲٤۰
۲۰۲۰. 

 الفعلیة أ/مقارنة بین مبالغ المیزانیة والمبالغ 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 
    الموارد:

٦۲   ب/ ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱الرصید االفتتاحي في   ۲۸٤  
۹۷۰ ٦   ج/ ۲۰۲۰الجزء الرأسمالي من المیزانیة العادیة لسنة   

۳۲ ۹۳۹ مجموع الموارد  
  النفقات:  

۳۲٥ النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئةالتقنیات  -۲البرنامج الرئیسي   
 ٦۱ األمان واألمن النوویان -۳البرنامج الرئیسي 
٥۰۱ التحقق النووي -٤البرنامج الرئیسي   
۲۹۲ ٥ السیاسات والتنظیم واإلدارة -٥البرنامج الرئیسي   

٦۲ ۲۰۲۰األول/دیسمبر كانون  ۳۱الموارد المتاحة في    ۹۸۱ ٥ ۲۰۲۰مجموع النفقات خالل عام    ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱تخصیص الموارد المتاحة في    ۹٥۸ 
۲۱ موارد مخصصة للبرامج الرئیسیة  ۳۱۰  

 ۹۲۷ ۱٤ موارد غیر مخصصة
 المعدَّل.وقد أُعدت ھذه المالحظة باالستناد إلى األساس النقدي  أساس المحاسبة مختلف عن أساس المیزانیة.  /أ  

 ۲۰۲۰المؤرخة أیلول/سبتمبر  GC(64)/4ب/ البیانات المالیة للوكالة، الوثیقة 
  ۲۰۱۹الصادر في أیلول/سبتمبر  GC(63)/RES/3ج/ قرار المؤتمر العام 
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 األطراف ذات الصلة :٤۰المالحظة  

 كبار موظفي اإلدارة

اب المدیر   -۲٤۱ العام الســتة، نظراً لتمتُّعھم بصــالحیة تخطیط أنشــطة  كبار موظفي اإلدارة ھم المدیر العام ونوَّ
 الوكالة (أو أجزاء كبیرة منھا) وتوجیھھا والتحكم فیھا.

ویشــــمل مجموع األجور المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة ما یلي: الرواتب الصــــافیة، وتســــویة مقر   -۲٤۲
ــاھـم ات، والمســـ اـن دالت والمنح واإلـع ل الـب ات من قبـی اـق ل، واالســـــتحـق اـعدي للموظفین  العـم اش التـق ات في المـع

ن أجور كبار موظفي اإلدارة بدالت السكن وبدالت التمثیل. واشتراكات التأمین الصحي.  وتتضمَّ
 

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

 عدد األفراد   

التعویض  
وتسویة مقر  

 االستحقاقات  العمل 

مخططات  
المعاش  
التقاعدي  
والتأمین  
 األجور مجموع   الصحي 

سلف مستحقة  
السداد مقابل  
 االستحقاقات 

قروض  
مستحقة  

 السداد 
۲۰۲۰ ۸* ۱ ۲۹۷ ۳۹٥ ۳۳۲ ۲۰۲٤ ۳۱ - 
۲۰۱۹ ۹* ۱ ۲۲۸ ٥۱۸ ۳۷۹ ۲۱۲٥ ۹ - 

        

منصـَبھ في كانون ، عیِّن مدیر عام بالوكالة إلى حین تولِّي المدیر العام الجدید  ۲۰۱۹* نظراً لوفاة المدیر العام السـابق في تموز/یولیھ  
مبر    ۲۰۲۰ولم یكن ھناك في أي وقت خالل عام  .۲۰۲۰وانتھت خدمة المدیر العام باإلنابة في كانون الثاني/ینایر   .۲۰۱۹األول/دیـس

 من كبار موظفي اإلدارة. ۷أكثر من 
 

ف الوكالة خالل السنة أیّاً من أفراد األسر المقربین لكبار موظفي  -۲٤۳  اإلدارة.ولم توّظِ

 والســلف ھي الســلف المدفوعة مقابل اســتحقاقات بمقتضــى الئحة الموظفین والنظام اإلداري للموظفین. -۲٤٤
 والسلف المدفوعة مقابل االستحقاقات متاحة على نطاق واسع لجمیع موظفي الوكالة.

 إقرارات اإلفصاح عن الصكوك المالیة :٤۱المالحظة  

ونظراً للطابع القصـــیر األجل لألصـــول   م المالیة بتكلفتھا المســـتھلكة.تُقیَّد جمیع األصـــول والخصـــو -۲٤٥
تفاصـیل    ٦-وترد في المرفق ألف والخصـوم المالیة للوكالة فإن قیمتھا الدفتریة تمثل تقدیراً معقوالً لقیمتھا العادلة.

 جمیع االستثمارات التي تشمل الحسابات تحت الطلب والودائع ألجل.

ـضھا للمخاطر االئتمانیة ومخاطر السیولة ومخاطر صرف العمالت ومخاطر أسعار وأنـشطة   -۲٤٦ الوكالة تعّرِ
ض   الـفاـئدة. ـلة عن إدارة الوـكاـلة لـكّلٍ من ـھذه المـخاطر ولـحاالت التعرُّ وترد في األقســـــام الـتالـیة معلوـمات مفصـــــَّ

ــتثمارات الوكالة على نحو یعطي األ المرتبطة بھا. ــامل، تُدار اســ ولویة للحفاظ على رأس المال  ومن منظور شــ
باعتباره الھدف الرئیســي، مع كفالة قدر واٍف من الســیولة للوفاء بمتطلبات التشــغیل النقدیة، ویلي ذلك الحصــول  

ــي على الحافظة المالیة للوكالة في حدود ھذین القیدین. ــدید على الحفاظ على   على عائد بمعدَّل تنافس ویجري التش
وحالیَّاً، ال یمكن أن یمتد أيُّ اســتثمار ألكثر من ســنة   من التشــدید على معدل العائدات رأس المال والســیولة أكثر

 واحدة.
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 إدارة المخاطر االئتمانیة

تشـــــیر عـبارة المـخاطر االئتـمانـیة إلى خطر تخلُّف طرف مـقاـبل عن الوـفاء ـبالتزاـماـتھ التـعاـقدـیة على نحو   -۲٤۷
ــارة مالیة. ــى للتعرض للمخاطر  وتعاد یؤدي إلى تكبُّد الوكالة خسـ ــول المالیة الحدَّ األقصـ ل القیمة الدفتریة لألصـ

 االئتمانیة في تاریخ الرصید.

وتعتمد الوكالة، من أجل إدارة المخاطر االئتمانیة المرتبطة بحافظتھا المالیة، ســیاســةً اســتثماریةً تقصــر   -۲٤۸
وى لالســتثمارات لدى أّيِ جھة من االســتثمارات على أنواع معیَّنة من الصــكوك المالیة، مع وضــع حدود قصــ

ض للمخاطر االئتمانیة فیما یتعلق بالمبالغ   جھات اإلصــدار، تبعاً للجودة االئتمانیة لجھة اإلصــدار. ب التعرُّ ویُحســَ
ومثلما كان متوقعاً، وـضعت وكاالت  النقدیة والمكافئات النقدیة واالـستثمارات كنـسبة من مجموع الحیازات المالیة.

ة االئتمانیة عددا من المصـــارف قید المراقبة باعتبارھا مصـــارف ذات آفاق ســـلبیة، وخفضـــت  تصـــنیف الجدار
تصـنیف بعض منھا جراء الظروف التشـغیلیة واالقتصـادیة األكثر صـعوبة، والبیئة المتسـمة بانخفاض في أسـعار  

صد جمیع التصنیفات  وتعمل الوكالة بـشكل نشط على ر الفائدة، والـشواغل المتعلقة بتدھور جودة أـصول القروض.
 فیما یتعلق بالحیازات االستثماریة واالستثمارات لدى األطراف المقابلة.

ومع ذلك، لم تســجل، ألي ســبب من األســباب، أي حاالت انخفاض في قیمة األصــول المحتفظ بھا خالل   -۲٤۹
ــتثمارات.ھذه الفترة، فیما یتعلق بحیازات الوكالة من المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة وا ویعود نجاح الوكالة   السـ

ــتثماریة المتحفظة التي تھدف دائماً إلى    ۱۹-في إدارة المخاطر االئتمانیة خالل جائحة كوفید ــتھا االسـ ــیاسـ إلى سـ
لتـصنیف    وذلك اـستناداً إلى منھجیة مؤـسـسة ـستاندرد آند بورز  AAإبقاء الجودة الـشاملة الخاـصة بحافظتھا مـصنفة  

 الجودة االئتمانیة.

الجودة االئتمانیة للوكالة فیما یتعلق 
 بالمكافئات النقدیة واالستثمارات 

 القیمة الدفتریة والنسبة المئویة للمكافئات النقدیة واالستثمارات 
 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات) 

 ۲۰۱۹- ۱۲-۳۱ ۲۰۲۰- ۱۲-۳۱ فئة الجودة االئتمانیة أ/ 
 النسبة المئویة  القیمة الدفتریة  المئویة النسبة  القیمة الدفتریة 

        
AAA ١١٫٨٥ ٨٣٥ ٨٨ ٪  ٨ ٤۲٩  ۲٫٧۰ ٪  

+AA - - - - 
AA ٦ ٧۰٩  ٥۰١٫ ٪  - - 

-AA ١١٫٧٦ ١٦٣ ٨٨ ٪  ۰١٥  ۲٣٨  ١٫٩٩۲ ٪  
+A ٦٫٥٤ ٩٩٥ ١٩٨۲ ٪  ۲۰١  ١٦۰  ١٧٫٥٥ ٪  

A ۲٨  ٩٤۲  ٫٩٨۰١ ٪  ٧۲۲  ۰٣٤  ٤۲٣٣٫ ٪  
A- ۰٩  ۰۰۰ ۰۰٫۲١ ٪  ٫٨٧ ٩٧٤ ٥۰ ٪  

BBB+ ٩٣٩ ١٩١ ۰٥٫٦۲ ٪  ١٧٤ ۲٣١  ٫٣٨۲۲ ٪  
٥۰٦ ١ غیر مصنَّفة   ١۲٫۰ ٪  ٣ ١۰٧  ٥۲٫۰ ٪  

 
 

    

٪ ۰۰١ ٧٣٦ ٧٤٩  المجموع   ٪ ۰۰١ ب/  ٦٨٤  ٩٥٥   
أ/ یعبَّر عن الجودة االئتمانیة بالتصــنیف الطویل األجل لخطر عدم الســداد من جانب جھة اإلصــدار، باســتثناء مصــرف التســویات 

ولم یخضـع مصـرف التسـویات الدولیة للتصـنیف بواسـطة إحدى وكاالت التصـنیف االئتماني؛ بید أن تداول دیونھ یجري عند  الدولیة.
 نتیجة للوضع الخاص الذي تتمتع بھ ھذه المؤسسة، التي ھي مصرف المصارف المركزیة في أنحاء العالم كافة. AAAمستویات 

 
مة بالیورو ونســبة   ٪۷٦٫۲ة كانت نســب  ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱ب/ في   مة بالدوالر األمریكي   ٪۲۳٫٤من الرصــید مقوَّ مقوَّ
مة بعمالت أخرى (مقابل  ٪۰٫٤ونسبة    ).۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۳۱على التوالي في  ٪۰٫۳و  ٪۲٥٫۲و ٪۷٤٫٤مقوَّ
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 إدارة المخاطر المرتبطة بالعمالت

مة بعمالت  -۲٥۰ ــھا لتقلبات  تُجري الوكالة معامالت مقوَّ ضـ ــطلع بإدارة تعرُّ أجنبیة، ولذلك یجب علیھا أن تضـ
وتتمثل االـستراتیجیة العامة التي تتبعھا الوكالة في إدارة مخاطر أـسعار الـصرف في ـضمان تلقي   أـسعار الـصرف.

ھذا  واآللیتان الرئیســــیتان في  اإلیرادات أو تحویلھا في الســــوق بنفس العمالت التي ســــتتم بھا النفقات المتوقعة.
ــندوق المیزانیة العادیة، واالحتفاظ عموماً بالحیازات النقدیة   ــدد ھما نظام تقدیر االشـــتراكات بالعملتین لصـ الصـ

  للصنادیق األخرى بالعملة المتوقَّعة للمدفوعات.

مة بالعمالت األجنبیة للتحویل بأـسعار ـصرف متباینة إلى   -۲٥۱ تدفقات  وتخـضع تدفقات اإلیرادات الداخلة المقوَّ
مة بالعمالت األجنبیة والتي تجري في تاریخ الحق. ولذا فإن مكاسـب وخسـائر   اإلنفاق الخارجة ذات الصـلة المقوَّ

ــلة بین ھذه التدفقات   ــرف العمالت األجنبیة المرتبطة بالحیازات النقدیة بالعمالت األجنبیة خالل الفترة الفاصـ صـ
ــادیاً ح قیقیاً على الوكالة، وذلك بفضـــل اســـتراتیجیة إدارة العمالت المبینة  الداخلة والخارجة ال تمثِّل خطراً اقتصـ

 أعاله.

مة بالعمالت األجنبیة معبَّراً   -۲٥۲ وترد فیما یلي القیم الدفتریة ألصــــول الوكالة المالیة والتزاماتھا المالیة المقوَّ
مة بعمالت أج عنھا بالیورو في نھایة الفترة. ــول المالیة مقوَّ ــتخدام ("عمالت  كما أن بعض األص ــعبة االس نبیة ص

 غیر سائلة") ال یمكن تحویلھا بسھولة إلى الیورو.

مة بھا  مجموع المبالغ النقدیة والودائع وغیرھا من االستثمارات بحسب العمالت المقوَّ

  (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  

مة بالیورو   مة بالدوالر األمریكي  مقوَّ مة  مقوَّ بعمالت  مقوَّ
مة بعمالت أخرى  غیر سائلة   المجموع  مقوَّ

      

۸۲۲ ٥۷۱ ۲۰۲۰-۱۲-۳۱في   ۱۷٤ ٥۳۱ ۱ ۷۳۸ ۱ ۳۳۹ ۷٤۹ ۷۳٦ 
۹۰٥ ۲۰۱۹-۱۲-۳۱في   ۸۸۱ ۲۱۷  ۳۲۸  ۱ ٥۰٦  ٦ ٦٤٦۸٤ ۹٥٥ 

ة   -۲٥۳ الـغ ادة الـب ة  ٪۹٫٤٦ملیون یورو (  ٦٤٫۷۸۱ترجع الزـی دـی ات النـق افـئ ة والمـك دـی الغ النـق ) في مجموع المـب
تثمارات في  مبر   ۳۱واالـس مبر   ۳۱مقارنة بالرصـید في   ۲۰۲۰كانون الثاني/دیـس اً   ۲۰۱۹كانون الثاني/دیـس اـس أـس

  ملیون یورو). ٦۱٫۳٤۷إلى الزیادة في رصید الحیازات من الیورو (

 خاطر السیولةإدارة م

یولة إلى احتمالیة مواجھة كیان ما صـعوبةً في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالخصـوم   -۲٥٤ یُقصـد بمخاطر الـس
 المالیة.

وفیما یخصُّ جمیع الصــنادیق باســتثناء المیزانیة   وتُدار مخاطر الســیولة عموماً لكّلِ صــندوق على حدة. -۲٥٥
لتزاـمات إال بـعد أن تصـــــبح األموال مـتاـحة، ومن ثمَّ تكون مـخاطر الســـــیوـلة  الـعادـیة، ال یمكن عموـماً االرتـباط ـبا

ا فیما یخص المیزانیة العادیة، فإنَّ إطار اإلذن باإلنفاق، القائم على أسـاس االعتمادات، یكفل أال تتعدَّى   ضـئیلة. أمَّ
تخدم صـندوق رأس المال  یولة إْن  النفقات تدفُّقات اإلیرادات في أي عام معیَّن، في حین یـُس العامل كآلیة لتوفیر الـس

طرأت أي مســـــاـئل تتعلق بتوقـیت الـتدفـقات النـقدـیة الـخارـجة والـتدفـقات النـقدـیة اـلداخـلة (وھو ـما یتعلق أســـــاســـــاً  
ویوفِّر صندوق رأس المال العامل سیولة احتیاطیة لمیزانیة الوكالة العادیة   باالشتراكات المقررة للدول األعضاء).
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ــبوعین من   ــیولة في المیزانیة العادیة،   التدفُّقات النقدیة.لقرابة أســ ــد الســ وقد عملت الوكالة عن كثب على رصــ
، ورغم أنھ لم تنفق  ۱۹-وحـصلت بعض حاالت التأخیر في تحـصیل مـساھمات الدول األعـضاء جراء جائحة كوفید

مـستحقات متعلقة بـسنوات  خالل الـسنة أي أموال من صـندوق رأس المال العامل، فإن حاالت التأخیر في تحصـیل  
بة لعام   وب بالنـس ببت في عجز نقدي محـس ابقة تـس (یرجى الرجوع   ۲۰۱۲، وھو أمر لم یحصـل منذ عام  ۲۰۱۹ـس

وعالوة على ذلك، تجدر اإلشــارة إلى أن المســتوى الحالي لصــندوق رأس المال العامل لم یتغیر   ).٥إلى المرفق 
 .۱۹۹۷منذ عام 

 لیة واألصول المالیة للوكالةتحلیل آجال استحقاق الخصوم الما

، ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر    ۳۱من أصــولھا المالیة في    ٪ ٥۸٫۸كانت نســبة الخصــوم المالیة للوكالة في حدود   -۲٥٦
وتعزى ھذه النســبة األعلى أســاســاً إلى الزیادة الكبیرة في  .۲۰۱۹كانون األول/دیســمبر   ۳۱في   ٪٥٥٫۱مقابل 

تحقاق م معظم الخصـوم المالیة بطابعٍ طویل ات الموظفین.االلتزامات المترتبة عن اـس كانون  ۳۱وفي  األجل.-وتتَّـس
مبر   تحقة في غضـون ۲۰۲۰األول/دیـس ھراً)  ۱۲، بلغت االلتزامات المالیة القصـیرة األجل للوكالة (المـس   ٪ ٥٫۷ـش

  ).۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱في  ٪٥من األصول المالیة القصیرة األجل للوكالة (مقابل 

مبر   ۳۱وفي  -۲٥۷ تحقاق حیازات  ۲۰۲۰كانون األول/دیـس ح للفترة المتبقیة من آجال اـس ط المرجَّ ، كان المتوـس
ــتثمارات بالیورو والدوالر األمریكي  یوماً على   ۷۱یوماً و ٥۱الوكالة من المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة واالسـ

  ).۲۰۱۹انون األول/دیسمبر  ك ۳۱یوماً على التوالي في  ۹۳یوماً و ۱۸التوالي (مقابل 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة

تـسعى الوكالة إلى الحـصول على معدَّالت ـسوقیة تنافـسیة معدَّلة لمراعاة المخاطر للعائدات على حافظتھا   -۲٥۸
ــیولة أكثر مما   ــبُّ على الحفاظ على رأس المال والس ــتثماریة؛ بید أنَّ التركیز، كما ورد أعاله، ینص ــبُّ  االس ینص

وفـضالً عن ذلك فإنَّ العائدات التي تجنیھا الوكالة على الحافظة االـستثماریة باعتبارھا مـستثمراً   على معدَّل العائد.
آلجال قصــــیرة وبدخل ثابت، تتوقف على المســــتوى العام ألســــعار الفائدة القصــــیرة األجل بالیورو وبالدوالر  

 األمریكي.

ــتثمار على الط -۲٥۹ ــوق، ویقتصــر على  ویعتمد أفق االس ــیولة، فضــالً عن أحوال الس لبات المتوقعة على الس
متوسـط العائد   ۲۰۲۰وفي ھذا اإلطار، بلغ في عام  األصـول المالیة التي یبلغ أجل اسـتحقاقھا سـنة واحدة أو أقل.

السـنة   في ٪۰٫۱۰في السـنة على مبالغھا النقدیة واسـتثماراتھا بالیورو (مقابل   ٪۰٫۰۹الذي حصـلت علیھ الوكالة  
في   ٪۲٫٤۲في الســــنة على مبالغھا النقدیة واســــتثماراتھا بالدوالر األمریكي (مقابل  ٪۱٫۱۳)، و۲۰۱۹في عام 

ضـة لتقلبات أسـعار   ).۲۰۱۹السـنة خالل عام   والوكالة (مثلھا مثل أي مسـتثمر آلجال قصـیرة وبدخل ثابت) معرَّ
وعندما یحلُّ أجل اســتحقاق األصــول المالیة ذات أســعار  الفائدة على األصــول المالیة ذات أســعار الفائدة العائمة،  

  الفائدة الثابتة وتحتاج إلى إعادة استثمار.

 االرتباطات :٤۲المالحظة  

مولة بالتقریر. -۲٦۰ راء وعقود الخدمات التي لم تُنفَّذ حتى نھایة الفترة المـش مل االرتباطات طلبات الـش وفي  تـش
ـبر    ۳۱ ـــم األول/دیســـ لـــد۲۰۲۰كـــاـنون  كـــانـــت  غ  ،  ـل ـب ـم ـب بـــاطـــات  ارـت اـلوكـــالـــة  ـیورو    ۹۳٫۱٤۸ى  ـیون  ـل ـم
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مبر   ۳۱ملیون یورو في   ۸۳٫۳۳٥ (مقابل وترد أدناه تفاصـیل ھذه االرتباطات بحسـب   ).۲۰۱۹كانون األول/دیـس
 مصدر التمویل:

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)  
 ۲۰۱۹- ۱۲-۳۱ ۲۰۲۰- ۱۲-۳۱ مجموعة الصنادیق
۲۰۷ ۱۹ العادیة وصندوق رأس المال العاملصندوق المیزانیة   ۲۰ ۰۰۳   

٤۲۱ ۲ صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة  ۱ ۸۸۱  
۰٤ صندوق التعاون التقني  ۰۱۷ ۳۷ ٦۲۱   

٤۱۲ ۱۱ صندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة  ۹ ۲۱۷   
٦۰۰ ۲۰ صندوق البرامج الخارجة عن المیزانیة  ۱٤ ۷۳٦  

۰۸ ۳    الیورانیوم الضعیف اإلثراءمصرف    
۰٤ ۳۷   الصنادیق االستئمانیة والصنادیق الخاصة   

  ۳۳٥ ۸۳ ۱٤۸ ۹۳ مجموع االرتباطات

 االرتباطات الرأسمالیة

 من أصل المبالغ الواردة أعاله، كانت االرتباطات الرأسمالیة كالتالي: -۲٦۱

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

۲۳۱ ۱۳ المعدات العلمیة والتقنیة  ٦ ٥۸٦  
۰۹۰ ۲ عقود التشیید  ۱ ۰٦٦   

  ٤۱۳ ۱ ۷۹۳   معدات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
  ٤٤٦ ۳۸۹   البرامجیات

۷۲۱ ٥۸   معدات األمان واألمن   
۳۰۱ ۱۳   والتجھیزات الثابتةاألثاث    

  -      - المركبات
  ٤۳٥ ۹ ٦٥٥ ۱٦ مجموع االرتباطات الرأسمالیة

 ارتباطات اإلیجار التشغیلي

 یعرض الجدول التالي تفاصیل عقود اإلیجار التشغیلي التي أبرمتھا الوكالة: -۲٦۲

 (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)   
۳۱-۱۲ -۲۰۲۰ ۳۱-۱۲ -۲۰۱۹ 

٥۰۸ ۲  عقود اإلیجار التشغیلي لمرافق المكاتب   ۳ ۱۲۲   
  ۷٥۹ ۱ ٦٥۹  عقود إیجار أخرى 
۰۹۸ ٤ ٤٦٤ ۳  مجموع ارتباطات اإلیجار التشغیلي    
  ارتباطات اإلیجار التشغیلي بحسب المدة     
٤۹۰ ۱  أقل من سنة واحدة   ۱ ۱۱٤  
٦۹۰ ۱  سنة إلى خمس سنوات   ۲ ۲۳۷   
  ٤۹٤ ۱ ۳٤٦ ۱  أكثر خمس سنوات 
۰۹۸ ٤ ٤٦٤ ۳ مجموع ارتباطات اإلیجار التشغیلي      

وتتعلق ارتباطات اإلیجار التشــغیلي لمرافق المكاتب بمكاتب الوكالة، وفي المقام األول بالمكاتب الواقعة   -۲٦۳
ویرجع انخـفاض قیـمة ارتـباطات اإلیجار المســـــتقبلیة   في نیویورك وأونـتاریو وجنیف وریو دي جانیرو وطوكیو.
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أســاســاً إلى أنَّ عقود إیجار المكاتب الواقعة في طوكیو قد شــارفت مدَّتھا على   ۲۰۱۹مقارنة بعام  ۲۰۲۰في عام 
 االنقضاء.

ــتئجار المعدات المكتبیة، مثل الناســخات ومعدات تجل  -۲٦٤ ا بند "عقود إیجار أخرى" فیمثِّل باألســاس اس ید  أمَّ
ــتئجار معدات نظم تجلید   الكتب والطباعة. ــاً إلى أنَّ عقود اسـ ــاسـ ویرجع االنخفاض في قیمة ھذه االرتباطات أسـ

 الكتب والطباعة قد شارفت مدَّتھا على االنقضاء.

 الخصوم االحتمالیة واألصول االحتمالیة :٤۳المالحظة  

 الخصوم االحتمالیة

، كانت ھناك قضــــایا طعن ضــــد الوكالة لدى المحكمة اإلداریة  ۲۰۲۰األول/دیســــمبر  كانون  ۳۱حتى   -۲٦٥
ر فیـھا أنـَّھ من المحتـمل، وإنـما من غیر   لمنظـمة العـمل اـلدولـیة تتعلق ـبادـعاءات موظفین ـحالیین أو ســـــابقین وتقرَّ

ــابقین. ــالح الموظفین الحالیین أو السـ ــایا لصـ ح، أن یُبتَّ في ھذه القضـ الكفة في نھایة المطاف    فإْن رجحت المرجَّ
 ملیون یورو. ۰٫۳٦۰للمدعین في ھذه القضایا غیر المسواة، فمن المقدَّر أن تكون التكلفة على الوكالة زھاء 

ملیون یورو وتتعلق بـما یخصُّ الموظفین في   ۱۳٫۲۹۰وتقع على ـعاتق الوـكاـلة خصـــــوم احتـمالـیة تبلغ   -۲٦٦
د انتھاء الخدمة وغیرھا من االسـتحقاقات الطویلة األجل، ولدى جمیع  بع-المتجر التعاوني من اسـتحقاقات لفترة ما

من میزانـیة  بـعد انتـھاء الـخدـمة ـھذه  -اســـــتحـقاـقات فترة ـما  ـتدفعھؤالء الموظفین عقود عـمل من الوـكاـلة؛ ومع ذـلك  
ً ، خصص المتجر التعاوني  ۲۰۱۹وفي عام  عند حلول أجلھا.المتجر   ھذه    لمقابلةمالیین یورو   ٤٫۰قدره    احتیاطیا

وبما أنَّ المتجر التعاوني ال یزال كیاناً عامالً حائزاً لما یكفي من األموال وقادراً على دفع اسـتحقاقات   االلتزامات.
ــتحقاقات الموظفین الطویلة-الموظفین لفترة ما ــتحقات  -بعد الخدمة وغیرھا من اســ األجل، فإنھ لم تتراكم أي مســ

 .۳۷ولمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع الى المالحظة  ھذه االلتزامات.مترتبة عن 

وتقع على عاتق الوكالة مـسؤولیة احتمالیة متعلقة بإخراج مرافق مختبر المواد النوویة في زایبرـسدورف   -۲٦۷
یاً فیما یخص  وفي حین تواصــل الوكالة اعتقادھا بأّن لدیھا التزاماً ضــمن من الخدمة وإزالة التلوث المرتبط بذلك.

إـنھ من غیر الممكن في الوـقت الراھن قـیاس أو تقویم تـقدیر   ة تلوث مـثل ـھذه، ـف عملـیات إخراج من الـخدـمة وإزاـل
 النفقات التي من شأن الوكالة تكبدھا في نھایة المطاف للوفاء بھذه االلتزامات.

التشـــــغیل  -و/أو أنشـــــطة ما بعد  وتقع على الوكالة مســـــؤولـیة محتمـلة تتعلق بعملـیات النقل و/أو اإلزالة -۲٦۸
األخرى المتعلقة بالیورانیوم الضــعیف اإلثراء وأســطوانات الیورانیوم الضــعیف اإلثراء الخاص بالوكالة في حال  

وال یمكن في ھذا الوقت تقدیر المبالغ التي سـوف تتكبدھا الوكالة   إلغاء اتفاق الدولة المضـیفة أو انتھاء صـالحیتھ.
 زامات المحتملة وال یمكن قیاسھا على نحو موثوق.فیما یتعلق بتلك االلت

 األصول االحتمالیة

ملیون یورو، وھي تتألَّف أســاســاً من تعھُّدات تســتند   ۲٤٫٦٤۱یبلغ مجموع األصــول االحتمالیة للوكالة   -۲٦۹
دات مســـــتلـمة ولكن لم تقبلـھا    ۹٫٤۹۲قیمتـھا إلى تـقدیرات ولكن لم تتلَق الوـكاـلة مـبالغـھا بـعُد ( مالیین یورو)، وتعھـُّ

وجد فیھا اتفاق مســاھمة موقَّع ولكن ال تكون الوكالة  مالیین یورو)، والحاالت التي ی ۳٫٦۳۳الوكالة رســمیّاً بعد (
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د   نـھا من إصـــــدار ـفاتورة للجـھة الـمانـحة أو ال یكون فیـھا تلقي المســـــاھـمات في حكم المؤكـَّ بـعُد في وضـــــع یمّكِ
 ملیون یورو).  ۱۱٫٥۱٦(

 األحداث التالیة لتاریخ اإلبالغ :٤٤المالحظة  

وـقد أـجاز الـمدیر الـعام إصـــــدار   .۲۰۲۰نون األول/دیســـــمبر  ـكا  ۳۱ـتاریخ اإلبالغ ـلدى الوـكاـلة ھو یوم   -۲۷۰
  .۲۰۲۱آذار/مارس   ٦البیانات المالیة في 

والعملة الوظیفیة للوكالة ھي الیورو، وتحول المعامالت بالعمالت األجنبیة واألصــول والخصــوم النقدیة   -۲۷۱
  كانون األول/دیســمبر  ۳۱  بحلولو). ۲باســتخدام ســعر الصــرف المعمول بھ في األمم المتحدة (راجع المالحظة  

ــرف عند    ۱٫٥۰ملیون من البیزو الكوبي، أي ما یعادل  ۱٫۸٤، كان لدى الوكالة  ۲۰۲۰ ــعر الص ملیون یورو بس
إقفال الحسـابات في نھایة السـنة. ولكن مع خفض قیمة البیزو الكوبي، كما ھي الحال مع أي عملة أخرى، سـتتكبد  

. ویصــبح انخفاض القیمة ھذا نافذاً  ۲۰۲۱ملیون یورو في عام    ۱٫٤٤غ نحو  الوكالة خســارة في النقد األجنبي تبل
   ، مما یجعلھ حدثاً الحقاً یتعذر اتخاذ إجراءات تعدیلیة بشأنھ.۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ۱رسمیاً اعتباراً من 

ــلباً أو إیجاباً، بین   -۲۷۲ تاریخ اإلبالغ وتاریخ إصــدار  ولم تطرأ أي أحداث ھامة تؤثر على البیانات المالیة، س
  البیانات المالیة.

 الھبات :٤٥المالحظة  

 لم تُدفع أي ھبات خالل الفترة المشمولة بالتقریر. -۲۷۳
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 الجزء الرابع 
 

 المرفقات بالبیانات المالیة
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   :  ۱- المرفق ألف
 قائمة المختصرات 

 نطاق الوكالة نظام المعلومات لدعم البرامج على  نظام إیبس 
AIIS  نظام معلومات األجھزة المعتمدة 

 التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة  التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة 
BMS  خدمات إدارة المباني 

 النظام المركزي المؤتمت للتحلیل الترابطي وتقییم البیانات  كاسكید 
CATTS  نظام المعالجة الحراریة في جو متحكم فیھ 

CA  المعاینة التكمیلیة 
 ۲۰۱۹مرض فیروس كورونا  ۱۹-كوفید

 نظام إدارة بیانات االحتواء   نظام إدارة بیانات االحتواء 
CIP  قید اإلنجاز 

CIRS   نظام تقاریر التفتیش المحوسب 
CTBTO  اللجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 

CUC كوبي قابل للتحویل  ییزو 
CUP  بیزو كوبي 
 خدمات تتبع حالة عینات التحلیل المتلف  داستا 

ERML  الرصد اإلشعاعي معدات مختبر 
 منظمة األغذیة والزراعة (الفاو)  الفاو 

 اإلبالغ عن األنشطة المیدانیة   اإلبالغ عن األنشطة المیدانیة 
FED الفیدرالي االحتیاطي  النظام 
FML  المختبر المرن القابل للتعدیل 

GC  المؤتمر العام 
GDI  تجمیع البیانات القائمة على المعلومات الجغرافیة 
 نظام ھانا لإلدارة الذكیة   ھانا  نظام  

IAEA     الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
IAS  المعیار المحاسبي الدولي 
ICT  تكنولوجیا المعلومات واالتـصاالت 

ICTP    المركز الدولي للفیزیاء النظریة 
ICSC  لجنة الخدمة المدنیة الدولیة 
IFRS  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
ILSA  إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول الضمانات 

ILO    منظمة العمل الدولیة 
ILOAT  المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة 

 المفاعالت النوویة ودورات الوقود االبتكاریة  إنبرو 
 المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  إیبساس 

IPCL  مختبر مكافحة اآلفات الحشریة 
IRAP  حزمة االستعراض والتحلیل المتكاملة 

IT  تكنولوجیا المعلومات 
 المحطة الیابانیة لتصنیع وقود خلیط األكسیدین   المصنع الیاباني لخلیط األكسیدین 

 كیلوغرام من الیورانیوم  كیلوغرام من الیورانیوم 
LEU  الیورانیوم الضعیف اإلثراء 

 صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة  صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة 
MCIP   خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة 

MBES  نظام تقییم أرصدة المواد 
 تحدیث تكنولوجیا معلومات الضمانات  تحدیث تكنولوجیا معلومات الضمانات 

MP  البرنامج الرئیسي 
MRRF  صندوق عملیات اإلصالح واإلحالل الرئیسیة 
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   :  (تابع) ۱- المرفق ألف
 قائمة المختصرات 

NA  التطبیقات النوویة 
NDA  قیاس غیر متلف 

NGSR   نظام المراقبة من الجیل الُمقبل 
NSIL  مختبر العلوم واألجھزة النوویة 
NML  مختبر المواد النوویة، زایبرسدورف 

 تكالیف المشاركة الوطنیة   تكالیف المشاركة الوطنیة 
NRTS  نظام التنفیذ في الوقت شبھ الحقیقي 

NSF   صندوق األمن النووي 
PBGL  مختبر تحسین السالالت النباتیة وصفاتھا الوراثیة 

PP&E  الممتلكات والمنشآت والمعّدات 
ReNuAL  تجدید مختبرات التطبیقات النوویة 

RBF  صندوق المیزانیة العادیة 
RFID  تحدید الھویة باستخدام موجات الرادیو 
SAL  مختبر التحلیل في زایبرسدورف 

نظام اإلبالغ والتقییم بشأن أنشطة التفتیش  
 نظام اإلبالغ والتقییم بشأن أنشطة التفتیش الخاصة بالضمانات  الخاصة بالضمانات 

 البوابة اإللكترونیة إلعالنات الدول  البوابة اإللكترونیة إلعالنات الدول 
SQUOIA  الضمانات نظام إدارة معدات 

SGIM  شعبة إدارة المعلومات التابعة إلدارة الضمانات 
SGCP   شعبة المفاھیم والتخطیط التابعة إلدارة الضمانات 
SLDC  المستوى القُطري  -ُمِعّد البیانات على 
 منصة التقییم اإلحصائي للضمانات  ستیبز 

 نظام استعراض المساعدة التقنیة  تارس  
TACC  المساعدة والتعاون التقنیین لجنة 

TCF  صندوق التعاون التقني 
TCRS  نظام استعراض التعاون التقني 

TEL  مختبر البیئة البریة 
UN  األمم المتحدة 

   منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة الیونسكو 
 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة    الیونیدو  
UNJSPF  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة 
UNORE  سعر الصرف المعمول بھ في األمم المتحدة 

UNOV   مكتب األمم المتحدة في فیینا 
VBOs   المنظمات الكائنة في مركز فیینا الدولي 

VIC  مركز فیینا الدولي 
VMPE  تقییم أداء قیاسات التحقق 

WCF  صندوق رأس المال العامل 
YAL  مختبرات یوكیا أمانو 
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         ۲-المرفق ألف
 اإلیرادات من المساھمات  
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في  
 (معبَّراً عنھا بالیورو)  

   

 الجھات المانحة   

 

صندوق التعاون   المیزانیة العادیة 
 التقني 

تكالیف  
المشاركة  
 الوطنیة 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/ 

  المجموع 
المساھمات   

الخارجة عن  
– المیزانیة 

المیزانیة  
 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

                   
                الدول األعضاء  - أوال

۰٨٥ ٨  االتحاد الروسي    ٧٨٨  ۲ ٣٧۰  ۲٧٣     ٥٥ ١  ٦١٤۲  ٩۰١    ٩٤٥ ۰۰۰  ٨٩ ١٣۰  ٤٣۲     
٧۲۰ ٣٤   إثیوبیا       ٣١٨ ١٧    -        -       ۲ ٩۲۰    ٧٣٤ ٥٣    
٤٥۲ ١٦٩   أذربیجان      ٨ ٤١   ٣٨٩ ٤١۰٨     -        -       ۲٥۲  ۲٤٤     
١۲٣ ٣  األرجنتین     ٧ ٨٧   ٩٣٧ ٧٧٤   ٣٤١۲٨     -        -      ٥ ١٨٤ ٤۰١     
۲٧   األردن     ١٩۰    ١٧ ۲٦١    ٦ ٥٣۰۲     -       ۰٣٨  ۰٥۲    ۲۲٥  ٧۰٩     
٥۲   أرمینیا     ٧۲۰    ٣٧١ ٣١       -        -        -    ١٦٤ ٦    
١۲٤ ٣   إریتریا       ١       -        -    ٨٨١ ۰٥۰    ٥ ۲٣٥     
۲٣٩ ٨٩٨ ٧  إسبانیا      ٨١٨ ١ ۰٤٦     -       ٨٥٩ ۰٨٤     -      ۰١  ٥٧٦ ۲٦٩     
۲٥٣ ١٣٥ ٨  أسترالیا      ٥٧ ٨٧٣ ١۰     -        -       ٥٦ ۰٥۲   ۰١  ٦٤۰  ٨٣٩    
٣٦۲ ١٣٣   استونیا      ۲٣  ٥٨٣   ۲۰ ٩٦٨   ۲۰ ۰۰۰   ۲۰ ۰۰۰   ٦۲۲  ٧٨٧    
١۰٨ ١  إسرائیل     ٤۲٥    ٧٦ ٣١١۰    ١ ٣٤۰٨     -        -      ۲ ١ ١٤٧۰٤     
٦۲   ٧٦١ ١   ٥٤٩ ٧   إسواتیني    ۲١۲     -        -       ٣٥ ۲۲٥     
٣۲   أفغانستان     ١٦٤ ٦   ٩٤٥    -        -        -       ۰٣  ٩۰١     
٧٧۲   إكوادور     ٧٥۲     -       ٨٣١ ٣٣٥       -        -    ٥٥٦ ٥٨    
٨۲   ألبانیا     ٧۰٨    ٤٥ ٧۰    ٧ ٤٩۲٥     -       ٦٥ ۰۰۰   ۰١٥  ٣٧٩    
۰١٦ ٥  ٨١٨ ٤١٣ ۲۲  ألمانیا     ٥      -    ٣٧٤ ۲٩۲  ۰۰۰   ۰۰٥  ۰۰۰  ٣٦٦ ٣٣ ۲١٩     
٦٨۲ ۲  اإلمارات العربیة المتحدة     ١٥٨   ۲۲٥  ۲۰۲   ٩۲  ٨٧٥    -        -      ۲ ۲۰٨  ٣٥۲     
    ٥٣٥ ١٧       -        -    ٩٨٦ ٩       -    ٥٤٩ ٧   أنتیغوا وباربودا   
۰۲٧ ٨٧٩ ١  إندونیسیا      ٩۲۲  ٤٧   ٨٣٩ ۰٥١    ٦٥٩ ٣٤    -      ۲ ١٩١ ۰٧١     
٧۲۰ ٣٤   أنغوال      ٩ ۰۰۰    -        -       ۲ ٦۲۲    ٤٣٣ ٤٥    
٣٧۰ ٣١٧   أوروغواي       ٣٨   ٤٨٥ ٦٥ ۲٦٧     -        -       ١۲٤  ١٩٤    
٩۲٦ ١١١   أوزبكستان      ٧۲  ٩٩۲    ٩٧٦ ٥٣    -        -       ۲١٩  ٤۰٩     
٧۲   أوغندا     ٤٥ ٧   ٣٦٦۰     -        -        -       ٤١١ ٣٤    
٥٣۰ ١٩٨   أوكرانیا      ٤١٧ ٧٤   ٤٣٤ ٤٨    -        -       ۲۰٣  ٤۰٩     
-(جمھوریةإیران   

 اإلسالمیة)
 ٧٤ ٣٣٧   ١٦٨ ٣٧٩ ١۲    ٨٧ ٧٥٦ ١      -        -    ٦٤٥ ٣٩۰     

۲٥٤ ١      -    ۰۰۰ ۲۰       -    ١٨٩ ١٥٧   ٤٨٦ ٣٦٥ ١  آیرلندا     ٦٧٥    
٣۰١   آیسلندا     ٦٧۲     -        -       ٤۲  ۰۰١     -       ٧۲١  ٣٦٧    
۲١  إیطالیا     ۰١٧  ٧٨٥  ۲ ۰۲٨  ١۰١     -       ١٣٤ ۰۰۰    -      ٦ ١٥۰١  ٨٨٦    
۰١٦ ٨       -    ٧٤٣ ٣٧   بابوا غینیا الجدیدة       -        -       ٣ ٤٥۰٩     
١٥۰ ٥٤   باراغواي       ٩ ١٣۲۰    ٦١ ۰٦۲    ٨ ۰۰۰    -       ٤٨٤ ١٣٦    
٧۰٧ ٣٩٩   باكستان       ٦   ٧١٣ ٧٤       -    ٩٥٥ ٥٣   ٧٤٨ ٩٧۲٦  ٣۲١     
    ٦١٩ ۲۲       -        -    ٨٤٥ ١٨       -    ٧٧٤ ٣   باالو   
۲٤   ١٦٥ ١٨١   البحرین    ٦٩۲    ٦۲  ٤٩       -        -    ٣٨٦۲  ۲۰٨     
۰١  البرازیل     ٧۰٧  ٣ ٧٨       -    ٥٤٩۰٧     -       ٧٥ ۰۰۰  ۰١  ٨٦١ ۲٥۲     
٦۲   بربادوس    ٣٦       -        -    ٧٧١ ٩       -    ٤١٩ ۰١٩     
٧١۲ ١  البرتغال    ۲۲٩    ٩٦۲  ٥٧١ ١٩   ٧٦٦   ۲۰ ۰۰۰   ۲۰ ۰۰۰  ٨ ١۲٦  ٥٩۲     
۰٩   بروني دار السالم     ٤       -    ٥٨١۲  ٥۲١     -        -       ٦ ١١٤۰٧     
١۰۲ ٣  بلجیكا     ٦٩٥   ٦٥٥ ۲٦٨     -       ٨٦ ٧٣٨۰    ۰٥  ۰۰۰  ٥ ٤۰٥  ٣۲٤     
۲٩٩ ٣٤   ٧٤٧ ٣٨   ٤٤١ ١٥٨   بلغاریا        -       ۰١  ۰۰۰   ۲٤۲  ۰١٨     
١۰٦ ٣   بلیز       ٨   ٨٨١۲  ۰١۰     -        -       ۲٣  ۲٤٩     
٧۲۰ ٣٤   بنغالدیش      ٦ ٨۰٨     -        -        -       ١٣ ٤٣۰     
٨۲   ٨٤١ ١٥٤   بنما     ٦   ٨١١۲  ٨٩١    -        -       ۰١۲  ٥٤٣    
۰١   بنن     ٦٣۲    ۲ ۲٦٤     -        -       ٥٣۲  ٦۲٧    ٦٦۲  ۰٦٣     
۲٨١ ٤٦   بوتسوانا      ١ ٧٤   ٤٤٨ ١١۲٧     -       ۰١  ١٤٣   ١٧٩ ۰١٦     
۰١   بوركینا فاسو    ٦٣۲    ۲ ۲٦٤     -        -       ۲ ۰٣٨    ٨٥ ١٥۲     
١۲٤ ٣   بوروندي        ٤       -        -        -    ٨٨١ ۰۲٣     
٥۰٧ ٣٦   ٦٨٧ ٩   ٦١١ ٣٩   البوسنة والھرسك        -       ۰٥  ۰۰۰   ٣ ١٣٦۰۰     
۰٤   ٨٣١ ٦٧٩   ٩٤١ ٧٧٩ ۲  بولندا     ٩٥٥   ۰٧  ۰۰۰    -      ٣ ۰٥٧  ٧۲٧     
٥۲٥   بیرو    ۰٧٤     -       ٧٨٩ ٦٦    -        -       ۲٥٩  ٩۲٥     
٤٥۲ ١٦٩   بیالروس      ٦   ٣٨٩ ٤١۲  ٧٣۲    ١٩ ١۲     -       ٣٨۲  ٦۲١     
۲٦۰ ١  تایلند    ٨٣۲    ٥٩۲  ۰٧٨    ١      -        -    ٩٤٩ ٤٧ ۰٣٧  ۲١۰     
۲۰١   تركمانستان     ٧٧٧    -       ۲٥  ١٧٣       -        -    ٤٧٣ ۰٥۲     
٥۲٥ ١٦١ ١  ٦٦٦ ٧٤٩ ٤  تركیا       ١٤ ١٣۰     -        -      ٤ ٥۲٩  ٥۲۰     
۲۲٤ ١٤٣   ترینیداد وتوباغو        -       ٨ ۲٤٨     -        -       ٤ ١٥١۰٩     
۲۲٥ ٣   ٦٨٣ ١٣   تشاد        -        -        -       ٥ ١٧۲۰     
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 ۱۲۸  الصفحة

 
         (تابع) ۲-المرفق ألف

 اإلیرادات من المساھمات  
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱المنتھیة في عن الفترة  
 (معبَّراً عنھا بالیورو)  

   

 الجھات المانحة   

 

صندوق التعاون   المیزانیة العادیة 
 التقني 

تكالیف  
المشاركة  
 الوطنیة 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/ 

   المجموع 
لمساھمات  ا 

الخارجة عن  
– المیزانیة 

المیزانیة  
 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

۰۲٦ ٨       -        -        -    ٧٦١ ١   ٨٤١ ٦   توغو       
۲۲٤ ٨٦   تونس      ١۲  ١٥       -    ٧٦٩ ٣٨   ١٣٥ ۰٥۲    ٥٧٦ ١٦١    
٨۲   جامایكا     ٧۰٨     -       ۰٥  ٤٤٨ ٧٩       -        -    ٦٤١    
٥۰٤ ١٤   الجبل األسود       ٣ ۲۲٥    ٥   ٥٣٤ ١٨ ۰۰۰    -       ٤٦١ ٤١    
٨۲٩ ٤٧٨   الجزائر       ١ ١١٧۲١    ٤٧ ۲٣٧     -       ٦٥ ۰۰۰   ٨۰٧  ١۲٤     
٨۰٦ ١١       -    ١٦٣ ٦٤   جزر البھاما       -        -       ٧٧١ ٧٥    
١۰٦ ٣   جزر مارشال        -       ٣٩٤ ٧    -        -       ۰١  ٩٩٥    
١۲٤ ٣   جمھوریة أفریقیا الوسطى        -        -        -        -       ١ ٣۲٤     
٨۲١ ١  الجمھوریة التشیكیة    ۰۰٥    ٦٣۲  ۰۲٣    ۰١  ٨ ٩١       -    ٦٦٨۰٤   ٨٧٨ ٤٩٣ ١    
۰٦٥ ١٨٣   الجمھوریة الدومینیكیة       -       ۲۰ ٧۰٤     -        -       ٤۲۰  ٥٧۰     
الجمھوریة العربیة    

 السوریة
  ٦٨٧ ٩   ٦١١ ٣٩   ۰٤  ۲٦١     -        -       ٨٩ ۰٩١     

جمھوریة الكونغو   
 الدیمقراطیة

  ٧ ٣٤۲۰    ٦ ٨۰٨     -        -       ۲ ٦۲۲    ٣٩ ٤٥۲     
٧۲۰ ٣٤   جمھوریة تنزانیا المتحدة      ۰١  ٦٧۰     -        -        -       ٧٤ ٤٤۲     
٣١۲ ٨  جمھوریة كوریا    ١  ٦٤١ ۲۰٩  ۰٦١     -      ۲ ۰۲٧  ٦۲٥    ٥٤٨ ١٦٨ ١٣  ٧٧١ ٣١٣    
جمھوریة الو الدیمقراطیة    

 الشعبیة
  ٣ ١٧۰١    ۲ ۰۰٥     -        -        -       ٣ ١٩۰٦     

۰١   جمھوریة مولدوفا     ٣۰٨    ۲ ۲٦٤    ٣٨ ١١٣       -        -    ٧٩٣ ٩٩۲     
۰٣۲   ٤٥١ ٩٤٣   جنوب أفریقیا     ۲۰٧    ٤١٥ ٧٥   ۲٨  ۰۰۰   ٣۲۲  ٣٤۲   ٥٥٤ ١ ۲۰٨     
٨۲   جورجیا     ٧۰٨    ٤٥ ٧۰    ١٩٤ ٦    -       ۰٨  ۰۰۰   ۲۲١  ٤٦۰     
١۲٤ ٣   جیبوتي       ٥       -        -        -    ٥٧٩ ١ ۰۰۰    
٣٨۰ ۲  الدانمرك     ٣٦٥ ٤٦٩   ٦٦٦    -       ۲۰١  ٩٦٨    -      ۲ ٨۲٦  ٩٩٩    
دولة بولیفیا المتعددة    

 القومیات 
  ١٤ ٥٤۰    ٩ ١٣۲۰    ۲٣  ٩٨١    -        -       ۰۰١  ٤۲۰     

١٦۰ ٦       -    ٧٧٤ ٣   دومینیكا        -        -       ٩ ۰٧٩     
۰١   رواندا     ٦٣۲    ۲ ۲٦٤     -        -       ۲ ٤٩٣ ١٥   ٥٨٨    
۰٣   ٣١٦ ١٦٧   ١٨٣ ٦٨٤   رومانیا     ٤۰٤     -        -       ٣ ٨٨١۰٩     
۰٣   زامبیا     ٨   ٧٨٧ ۰۰۰    -        -        -       ٧٨٧ ٣٨    
٤۰۰ ١٨   زمبابوي      ٧ ۰٨٥    ٦٤٥ ٦٣       -        -    ٧٩١ ٣٧    
۲٣       -        -        -    ٥٤٩ ٧   سان مارینو    ٨٦٦   ۰٤  ٤١٥    
سانت فنسنت وجزر    

 غرینادین
  ٤٧١ ١١       -        -    ٦٩٧ ٧       -    ٧٧٤ ٣    

    ٧٧٤ ٣       -        -        -        -    ٧٧٤ ٣   سانت لوسیا    
۰٤۲ ١٥١   سري النكا      ٦٦       -        -    ٤٨٦ ٧٨   ٩٨٦ ٣٦۲  ۲٧١     
۰٤       -    ٦١١ ٣٩   السلفادور     ٥۲۰     -        -       ٨١٦ ٧٩    
٩۲٥   سلوفاكیا    ۲٣٤    ٩۲١  ۰٤٥    ٥٧ ١٧۲    ۰١  ۰۰۰    -       ٤٩ ٦٨٦۰     
٧٩۲   سلوفینیا    ١٦۲    ٨٥ ٦٤۲    ۲١  ٨۰۲    ٣٥ ۰۰۰    -       ۰٣٩  ٩۲٥     
١۲۲ ٧٨٦ ١  سنغافورة        ٥ ٤١١۲٤    ٨٤٨ ١٤    -        -      ۲ ۲١۲  ٤٩٤    
٣۲   السنغال    ٦ ٤٤   ٧٩٦ ١٤       -        -    ١٦٤ ٦   ٩٤٦۰٩     
٧۲۰ ٣٤   السودان       ٣ ١٧۲٤     -        -       ۰٣  ۰۰۰   ٨١ ۰٦٣     
١۰٣ ٣٣٥ ٣  السوید       ٧٦٧ ۲٨٩     -       ٨ ٥٦٣۰١     -      ١ ٦٦٦ ٤۰٣     
٣٧۲ ٤  سویسرا     ٧١٦ ٩٧٥   ٩٧٦    -       ۲٤٤  ۰۰۰    -      ٦٥٥ ٥ ۲٦٩     
١۲٤ ٣   سیرالیون        -        -        -        -       ١ ٣۲٤     
٩۲       -    ٥٤٩ ٧   سیشیل     ٧٨٤    -       ۲ ۰٣٨    ٧١٣ ٣٩    
٥۰٥ ٤٧٩ ١  شیلي       -       ٦   ٣٧٩ ٧٧ ۰١٦    ٩ ۰٦۰   ١ ۲٥٧  ٤۰١     
٦۲۲ ٩٧   صربیا      ٣۲  ١٩٧       -    ٧٩٩ ٣٣   ٧٧٦ ۰۰٥    ۲٣٥  ١۰٣     
٩٤۲ ٥٩٨ ٤١  الصین      ۰١  ۲١٧  ٦۰٨    ٩ ٨٤۲٩   ٧١   ٥٦١ ٣٨١ ١ ۲٧۲   ٨ ٥٣۰٣  ۲٨٦     
٥۰٤ ١٤   طاجیكستان        -       ٥٣ ٦٤۰     -        -       ٤٥٨ ٧٨    
۲۰٥ ٤٤٦   العراق       ٥٤   ٩٥١ ٣٧ ۰۰٤     -        -       ٨٧١ ٥٣٨    
۲٩٤ ٤١٨   عُمان       ٧   ٧٤٨ ٩٧۲  ٩۰٣     -        -       ٩٩٩ ٥٤٣    
۲٥   غابون     ۰٨٤    ٧۲  ٣   ٥٨٦۲  ٣       -        -    ٤٨٤۰١  ۰٩١     
۰٥   غانا     ٤١٥   ۲١  ٩۲٣    ٨       -        -    ٣٨٥ ٤٥۰١  ٩۲١     
    ٩٦٣ ١١       -        -    ١٨٩ ٨       -    ٧٧٤ ٣   غرینادا    
٦۲١   غواتیماال     ٣٤۰    ۰٣  ١۲٨    ١٦       -        -    ٤١٨ ٥٩۲  ٧٣۲     
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 ۱۲۹  الصفحة

 

         (تابع) ۲-المرفق ألف
 اإلیرادات من المساھمات  
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في  
 (معبَّراً عنھا بالیورو)  

   

 الجھات المانحة  

 

صندوق التعاون   المیزانیة العادیة 
 التقني 

تكالیف  
المشاركة  
 الوطنیة 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/ 

  المجموع 
لمساھمات  ا 

الخارجة عن  
– المیزانیة 

المیزانیة  
 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

    ٩٩٣ ١٧       -        -    ٦٨٣ ٨   ٧٦١ ١   ٥٤٩ ٧   غیانا   
١۲٤ ٣   فانواتو       -        -        -        -       ١ ٣۲٤     
٩٤۲ ١٦  فرنسا     ١٣۰   ٣٩٩ ٧٥١ ٣    -      ۲ ١۰٨  ٧٩٤   ۰۰١  ۰۰۰  ۲۲ ٦ ٩٤٧۲۰     
٩۰٧   الفلبین    ١٧٣   ٣٨٩ ۰٤٨    ٦٨ ٥   ٣٤٩ ٤٦۲    ٤ ۰٥٥    ٣٦ ٩٣٩۰     
  -فنزویال، جمھوریة   

 البولیفاریة 
 ۲ ۲۰٥  ٤       -    ٦٧٣۲  ٩٦١    -        -      ۲ ٦٣٤ ٥٤٥    

۰٨۰ ٥٤٩ ١  فنلندا       ١٥       -    ٦٤٧ ٣٥٦۲  ۰۰۰   ۲۰۰ ۰۰۰  ۲ ۲۰٣  ٧۲٧     
٣۲٣ ١١   فیجي        -       ١ ٣١۰٣     -        -       ۲٤  ٤۲٦     
٥٣۲   فییت نام    ٧٩٥ ٣٧٣       -        -    ٤٩٥ ٥٥   ١٦٥ ٦٥   ١٣٥    
۰٣   ٨٧٣ ١٣٣   قبرص     ١۲٨    ٥۲  ١٦   ٤٤٦ ۰۰۰    -       ٦۲۰  ۰١٤     
٣٦۰ ١  قطر     ٣٨   ٥٤٦۲  ٨٩ ١      -        -    ١٥٣ ١٤   ٦٤٥۲  ٣٤٤    
۰٤   ٧٦١ ١   ۲۰۲ ٧   قیرغیزستان    ٦ ٤٩       -        -    ٨٦٣۲٨     
۰١٥   ٧٦٤ ٦١٥   كازاخستان    ٥٨٤   ۲٧  ٨٥   ٧٦٨ ۰۰۰    -       ٤۲٩  ١١٦    
۲١۲ ٤٣   الكامیرون      ٩۲  ٥۲۰    ٥ ١٣٨       -    ٩٨٩ ٦٤۲٧    ٧٦۲  ١٣١    
٤۲٨ ٣   الكرسي الرسولي       ٥       -        -        -    ٨٩٦ ١ ۲۰٧     
٦٦۲   كرواتیا    ١٦١ ١٩   ١٦٥ ٦٥   ٤٧١    -        -       ۰٣٥  ٧٩٧    
٤۲٥ ۲۰   كمبودیا       ٨٤ ٥۲     -        -        -       ٥۲  ٨۰٨     
۰١  كندا    ٦٣۰  ۲٧۲   ۲ ٤٧ ٤      -    ٨٨٥ ٣١٦۲  ٦٨ ٣  ١٤٤۲  ١۰٤   ٨٩٥ ١٩ ۰۲٧     
٧٧۲   كوبا     ٧٥۲    ۲٦  ۲۰٧    ٤١٥       -        -    ٥٥٧ ٧٥ ۲٥٥     
١٣۲ ٤٣   كوت دیفوار       ۰١  ٨٣٧ ٤٨   ٥٦٧    -        -       ۰۲١  ٦١٧    
١٦۲   كوستاریكا    ٥٨۰    ۲٥  ٥٤   ٨٣٧ ۰١٧     -        -       ٣۲٣  ٦٥۰     
۲٥۰ ١      -        -    ٩٩٦ ٥٤       -    ٤٦٧ ٩٩٧   كولومبیا     ٤٦٣    
٨٤۲ ٥   ٦٤٥ ۲۲   الكونغو      ١۲  ٤٩       -        -    ٣٥٣ ۲٨۲     
٥۲٩   الكویت    ٤۲٦    ١٣۲  ٨۰١    ۲٣  ٧١ ١٧١ ١      -        -    ٥٣٩۲     
۲٨   كینیا     ٣۲٨    ٨۲  ۰٦٣    ٩٧١ ١٧٤       -        -    ٥١٨ ٦٣    
۲١٦   التفیا     ٤٤۰    ٧ ٣٩۲٦    ٥ ١١۰٤     -        -       ١٣۲  ٧٦۰     
۲١٦   لبنان     ٤٣۰    ٧ ٣٩۲٦    ۲٥  ٥٤       -        -    ٤٨٦۲  ١٥٦    
٥۲٩ ٧   ٤١٩ ٣٤   لختنشتاین        -        -        -       ۲٤  ٣٤٤    
٤٤۲   لكسمبرغ    ١       -        -        -    ٣٥٩ ٥٦   ٧٩٨۰٣  ١٥٧    
٩۰١   لیبیا     ٧ ٦٧   ٤٥٣۰٨    ٣ ٣٩۰٦     -       ٨٣٩ ٦٦٣   ٩٧٦ ٤٤٦    
١۲٤ ٣   لیبیریا        -        -        -        -       ١ ٣۲٤     
٤٤۲   لیتوانیا     ٤   ٨٨١ ٥٩   ٨٦٦۲  ١۲٦     -        -       ٩۲٣  ٣٦٨    
١۲٤ ٣   لیسوتو        ٤٦ ١       -        -    ٨٨١۰    ٣٤٨ ٥    
۰٦   مالطة    ١٤   ٣٨٨ ۰٩۰    ٣۲  ٨٧۰     -       ٩۲٤  ۰۰٥    ٧۲٥  ٦٥۰     
۲۲٥ ٣   ٦٨٣ ١٣   مالي        -        -       ١ ۰٣۰    ٣٥ ١٨۲     
٣٧۲ ١  مالیزیا     ٨٨   ٩٥٣۲  ۰٨٤    ٣٣ ٤٦۰     -       ۰١  ۰۰۰  ١ ۲٥٨  ٦۲٨     
۲۲٥ ٣   ٦٨٣ ١٣   مدغشقر        -        -        -       ٥ ١٧۲۰     
۲٥٧ ٦٤٤   مصر       ٩ ١٥٧۲٦    ٥٦ ۰٣٩     -       ۲١١  ٩٧١   ٧٥١ ۲٣٤     
۰١٩   المغرب     ٤٦   ٨٥١ ۲٦٧    ٧١٦ ٤٨١   ٧٣٤ ٣   ٤١٩ ٥٩   ۲٧٨  ٣٩١    
٥۲   مقدونیا الشمالیة     ٧۲۰    ٩   ١٦٤ ٦۲  ١٣٩    -        -       ۰٦  ۰٥١     
٤٦۰ ١      -    ٤٨٧ ٧٧       -    ٣٩٣ ٦٩١ ٤  المكسیك    ۲۲۲  ٨١٥ ٥ ۰۲١     
۰٦٣        -        -    ٧٦١ ١   ٨٤١ ٦   مالوي      ٩ ۲٣۲     
٥٧۲ ٤  المملكة العربیة السعودیة      ٦ ٩٩٣   ٣٥٤۲۲    ٥      -        -    ٦٣٥ ١٩ ۰٧۲  ١٥۲     
المملكة المتحدة لبریطانیا    

 العظمى
 ١٦ ۰٨١  ٣  ٣٦٩ ۰٨٧  ٨١۲     -      ٤  ٧٩٨ ٥٦١   ٤٦٣ ٦٦٥ ٣۲  ٧۰٩  ٩١١    

٤۰۰ ١٨   منغولیا       ٣ ٤۰٤    ٣       -        -    ٣٧٩ ٨١۰١  ٧٨٦    
    ٨٤١ ٦       -        -        -        -    ٨٤١ ٦   موریتانیا   
    ٣٤١ ٩٧   ٣٤٧ ١٤       -    ٦٩٦ ٣٣   ٦٨٧ ٩   ٦١١ ٣٩   موریشیوس   
۰١٣ ١٧       -        -        -    ٤٤٧ ٣   ٦٨٣ ١٣   موزامبیق       
۲٤   موناكو     ٧٦۰    ٦٨٧ ٩    -       ۰٨۲  ١۲٩    ۰٤  ۰۰۰   ۲٣٧  ٦٨٤    
٧۲۰ ٣٤   میانمار      ٦ ٨۰٨     -        -        -       ١٣ ٤٣۰     
۲٣   نامیبیا     ٨۰٤    ٥ ٧۲٩    ٦١٩ ٤       -    ٣١٨ ٣٥   ۰٨  ۰٧۲     
٤٦۰ ٧٧٣ ۲  النرویج      ٦٣٨ ۲٤٤     -       ٥٣١ ۲۲٧     -      ٩٤٣ ٣ ۰١۲     
٧٧۲ ٥٧٣   ٩٩٧ ٤٨٩ ۲  النمسا       -        -        -      ٦٣ ٣۰  ٧٤۲     
٣۲   نیبال     ١٦٤ ٦   ٩٤٦    -        -        -       ۰٣  ۰١١     
۰۲٦ ٨       -        -        -    ٧٦١ ١   ٨٤١ ٦   النیجر       
۲٨٣ ٨٦٧   نیجیریا       ۲١۲  ٧۲۲    ۰٥  ١٩۰     -        -      ١ ۰١٣  ٧٨۰     

 
  



GC(65)/4 
 ۱۳۰  الصفحة

         (تابع) ۲-المرفق ألف
 اإلیرادات من المساھمات  
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في  
 (معبَّراً عنھا بالیورو)  

   

 الجھات المانحة   

 

صندوق التعاون   المیزانیة العادیة 
 التقني 

تكالیف  
المشاركة  
 الوطنیة 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة أ/ 

   المجموع 
المساھمات   

الخارجة عن  
– المیزانیة 

المیزانیة  
 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

٣۰١ ١٧   نیكاراغوا      ٣ ٤۰٤    ١٤٧ ٥٣       -        -    ٦٤١ ٣١    
۰٧۰ ١  نیوزیلندا    ١      -        -        -        -    ٩٦٦ ۰٧۰  ٩٦٦    
١٠  ٢٦٣  ھایتي       -        -        -        -       ۰١  ٦٣۲     
۲  ۸۸۷ ۹۷۱  الھند     ٦۰٧  ٤٩۲     -        -        -      ٥٩٤ ٣ ۲۲۰    
۲٣   ھندوراس     ٨۰٤     -       ٥١ ٤٣۰     -        -       ٤٥٩ ٧٥    
١۰٣ ٧٤٧   ھنغاریا       ٧ ٧   ٣٦١ ١٧٤۰۰    ۲٥٨  ١٣٥   ۲۰ ۰۰۰  ١ ۰٥٣  ٤۰٨     
۰٤٥       -    ١٩٦ ١٤٩ ١  ٤٧٣ ٩٩١ ٤  ھولندا     ۰۰۰  ١ ۰۰٦  ۰١٧   ٨ ۰١٩  ٨٣٨    
۲۲٦ ٩٥  الوالیات المتحدة األمریكیة    ٨۰١   ١۲  ٤٩٩ ٦١٥    -      ۲٧  ١۲٧  ٨۰٥   ٨  ٣٥٦ ٤٩٩ ١٨۲۰  ٤٧١ ٤٥٨    
۲۰٥ ٣١  الیابان     ۲٨٦   ٥٧ ٧۲  ٦۰١     -      ۰١  ٥٥٣ ۲٤٣   ١٨ ٤٨٩ ٥۲   ٥٤ ۲۰٨  ٦١٨    
٧۲۰ ٣٤   الیمن       -        -        -        -       ٧ ٣٤۲۰     
٨۲٣ ١  الیونان    ٣٧٣ ٤٩٥ ١      -        -        -    ٨٣٧ ١٦٦   ٥٣٦    
                   
٥۲٤ ٣٧٧   المجموع الفرعي     ۲٥۰   ٥٩ ٥٥٩ ٨١۰   ٥٤ ١١٥ ٤۲   ٩۰١  ٣٦  ٤٥٨ ٩٨٤ ۰١٤  ٩  ٣٨٧۰٦  ٤۲۲  ٩۲۰     
                   

                دول أعضاء جدیدة  .-ثانیا
    ٣٩٦ ٣       -        -        -        -    ٣٩٦ ٣   جزر القمر   

                   
    ٣٩٦ ٣       -        -        -        -    ٣٩٦ ٣   المجموع الفرعي    
                   

                جھات مانحة أخرى  .-ثالثا
    ٧٥٤ ٨٩٤ ١  ١٣٦ ١٣١   ٦١٨ ٧٦٣ ١      -        -        -    المفوضیة األوروبیة   
۰٥۰ ٥٦   ٥٧٩ ٣٦٨       -        -        -    المنظمات الدولیة      ٤۲٤  ٩٫۲٦     
٥۲۰       -        -        -    مصادر أخرى     ۰٣٤    ١٣٦ ۰٨٥    ۲٣٤  ۰١٩     
                   
٤۲٣   ٥٣٧ ٣٣٧ ۲      -        -        -    المجموع الفرعي      ٣٦۰   ۲ ٥٧٣ ٦٦١    
                   
٨۲٤ ٣٧٧  المجموع الكلي     ٥٩ ٥٥٩ ٨١  ٤٤٨۰   ٥٤ ١١٥ ٤۲   ۲١١  ١۲٣  ٣ ٤٦٤ ٣٦  ٩٩٥۲٤   ١٧٩ ٨٨٩ ٦١١    
                   
            

          أ/ باستثناء المبالغ الُمستََرّدة 
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          ۳-المرفق ألف
 حالة المساھمات المستحقة الدفع 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (معبَّراً عنھا بالیورو) 

  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
البرنامجیة  التكالیف  

 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
المساھمات الخارجة    المجموع 

– عن المیزانیة 
 المیزانیة العادیة 

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
                      

                 الدول األعضاء  - أوال 
    ۰۰۰ ٨١٥       -    ۰۰۰ ٨١٥       -        -        -        -        -   االتحاد الروسي  
    ٦٦٧ ٦٦       -        -        -        -        -    ٦٦٧ ٦٦       -   إثیوبیا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   أذربیجان   
۰٣۰ ٨٤٦ ٥  ٣٤٦ ٣  األرجنتین     ۲ ٧٣۰  ٩۰٨     -        -        -        -      ٣ ٧۲٩  ١٨٥    
۲۰١       -   األردن    ۰٥٨     -        -        -        -        -       ۲۰١  ۰٥٨     
        -        -        -        -        -        -        -        -   أرمینیا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   إریتریا  
۰٣٥       -        -   إسبانیا     ۰۰۰    -        -       ١٧٩ ۲۰٩     -       ٩۲٥  ۲۰٩     
        -        -        -        -        -        -        -        -   أسترالیا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   استونیا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   إسرائیل   
۰٧٨ ٦   ٧٦١ ١   ٨٣٨ ۲       -   إسواتیني       -        -        -       ٣٧٩ ١١    
٨۲       -   أفغانستان    ٨       -        -        -        -        -    ٨٤٩۲  ٨٤٩    
٧۰٣       -   إكوادور     ٦٩۰     -       ٦٩ ٧۰     -        -        -       ١٣٨ ٣١٤    
٩۲٩ ۲۰       -        -        -   ألبانیا       -        -        -       ۲۰ ٩۲٩     
        -        -        -        -        -        -        -        -   ألمانیا  
٥۲٨ ١       -   اإلمارات العربیة المتحدة       -        -        -        -        -       ٥ ١۲٨     
۲١       -   أنتیغوا وباربودا     ۲٣٦     -       ١١ ۲٩۲     -        -        -       ٣۲  ٦٥٤    
٧۲٦ ٥       -   إندونیسیا        -        -        -        -        -       ٧ ٥۲٦     
        -        -        -        -        -        -        -        -   أنغوال  
۰٩۲       -   أوروغواي    ٧٩۲    ٧٦٤ ٣٥٥       -        -        -        -    ٤٨٥ ٦٥    
    ٨٧٥ ٩٤       -        -        -    ٨٧٥ ٩٤       -        -        -   أوزبكستان  
        -        -        -        -        -        -        -        -   أوغندا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   أوكرانیا  
۲۰٩ ۲      -   اإلسالمیة)-إیران (جمھوریة    ۲٨٣     -        -        -        -        -      ۲ ۲۰٩  ۲٨٣     
٤۲٣ ٥       -   آیرلندا        -        -        -        -        -       ٤ ٥۲٣     
        -        -        -        -        -        -        -        -   آیسلندا   
۰٩       -        -        -        -        -   إیطالیا    ۰۰۰    -       ۰٩  ۰۰۰    
۲٩١ ٥١   ٩١٣   بابوا غینیا الجدیدة        -       ٩٤ ١٨۰     -        -        -       ۰٧  ٩١٩    
۲١٤       -   باراغواي    ۰٣٨    ۲۰ ٥٣٣ ٤   ٦٦١   ۰٦  ١۲٥     -        -       ٨۲۲  ٩٥۰     
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          (تابع) ۳-المرفق ألف
 حالة المساھمات المستحقة الدفع 

 ۲۰۲۰األول/دیسمبر كانون  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (معبَّراً عنھا بالیورو) 

  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
التكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
الخارجة  المساھمات   المجموع 

– عن المیزانیة 
 المیزانیة العادیة 

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
        -        -        -        -        -        -        -        -   باكستان   
    ٨٩        -        -        -    ٨٩        -        -        -   باالو   
        -        -        -        -        -        -        -        -   البحرین  
٣۲      -   البرازیل    ٣      -        -        -        -        -    ٨٨٧ ٨٥٣۲  ٨٨٧ ٨٥٣    
١۰١       -   بربادوس     ٩ ١١٦       -        -        -    ٦٩٨ ١٤       -    ٦٣١۲٣     
    ٨١٧ ٩       -        -        -    ٨١٧ ٩       -        -        -   البرتغال   
        -        -        -        -        -        -        -        -   بروني دار السالم   
        -        -        -        -        -        -        -        -   بلجیكا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   بلغاریا  
    ٩٧٨ ١١       -        -        -    ٨٣١ ٨       -    ١٤٧ ٣       -   بلیز  
        -        -        -        -        -        -        -        -   بنغالدیش  
۰١۲       -   بنما    ٩٨۲     -       ٦ ٤۰٨     -        -        -       ١٥۲  ٤۰١     
۰١       -   بنن     ٨١١    ١٤٦    -        -        -        -       ۰١  ٩٥٧    
۰٨٤ ٥       -        -        -   بوتسوانا        -        -        -       ٥ ۰٨٤     
        -        -        -        -        -        -        -        -   بوركینا فاسو   
٩٩۰ ١٣       -   بوروندي        ١٣       -        -        -        -    ٨٨١ ۰٩٨     
    ٤٣١ ١٩٣       -        -        -        -        -    ٤٣١ ١٩٣       -   البوسنة والھرسك   
        -        -        -        -        -        -        -        -   بولندا  
٤۲٣       -   بیرو     ۰٨٧     -        -        -        -        -       ٤۲٣  ۰٨٧     
        -        -        -        -        -        -        -        -   بیالروس  
        -        -        -        -        -        -        -        -   تایلند    
۰١١       -   تركمانستان    ٣۲٤     -       ۲٥  ٤٧٣    -        -        -       ۲١٦  ٨٩٦    
        -        -        -        -        -        -        -        -   تركیا  
٨٥۲ ٣٧٨   ٧٦١   ترینیداد وتوباغو        -       ٨٨ ١٧۰     -        -        -       ١٣٤ ٣٩٦    
٨۲       -   تشاد     ٤   ٨٧٦ ۲۲٥     -        -        -        -       ٣٩٨ ٣٣    
٥۲٤ ٤       -   توغو        -        -        -        -        -       ٥ ٤۲٤     
        -        -        -        -        -        -        -        -   تونس   
٨۲       -   جامایكا    ٦۲٣     -       ۲١  ٤٤٣    -        -        -       ۰٤  ٧٦٩    
        -        -        -        -        -        -        -        -   الجبل األسود  
    ٩٧٣ ١١٩   ۰۰۰ ٦٥       -        -        -        -    ٩٧٣ ٥٤       -   الجزائر   
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          (تابع) ۳-المرفق ألف
 حالة المساھمات المستحقة الدفع 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱المنتھیة في عن الفترة 
 (معبَّراً عنھا بالیورو) 

  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
التكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
المساھمات الخارجة    المجموع 

– عن المیزانیة 
 المیزانیة العادیة 

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
        -        -        -        -        -        -        -        -   جزر البھاما   
۲١       -   جزر مارشال     ٥٨۲     -       ٩١٤ ١٧       -        -        -    ٦٥٦ ٥    
۲١       -   جمھوریة أفریقیا الوسطى     ١٣١    -        -        -        -        -       ۲١  ١٣١    
        -        -        -        -        -        -        -        -   الجمھوریة التشیكیة  
٥٩۲ ٤  الجمھوریة الدومینیكیة      ۲ ٨ ٣١٦۲۰     -        -       ٧٥٩ ١٦٦    -        -      ۲ ٦ ٤٨٧۲۲     
۲٨       -        -        -    ٦٣١ ١١   ٦٨٧ ٩   ٥٨٨ ٦١       -   الجمھوریة العربیة السوریة     ٦۰٩     
٤۰٣   جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة      ۰٦  ٩٧۰     -        -        -        -        -       ۰٦  ١۰٤     
۰١   ٩٩١ ٣١       -   جمھوریة تنزانیا المتحدة    ٦٧۰     -        -        -        -       ۲٤  ٥٨۰     
٣٦۲       -        -        -        -        -   جمھوریة كوریا     ۰٣٥     -       ٣٦۲  ۰٣٥     
٥۰٣        -   جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة        -        -        -        -        -        ٥۰٣     
        -        -        -        -        -        -        -        -   جمھوریة مولدوفا  
    ٤٨٣ ۲       -        -        -    ٤٨٣ ۲       -        -        -   جنوب أفریقیا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   جورجیا  
۰٣٩        -   جیبوتي        -        -        -        -        -        ۰٣٩     
        -        -        -        -        -        -        -        -   الدانمرك  
۰١٦ ٥٨       -   دولة بولیفیا المتعددة القومیات        ۲۰۲   ۲٣  ۲٨٣    ٦۲۲  ٧ ٣١٧       -        -    ٦٣٤۲٨     
    ٤٤٩ ۲       -        -        -    ٤٤٩ ۲       -        -        -   دومینیكا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   رواندا  
٤٨۲       -   رومانیا     ۲۰۰    -       ٦٧ ۲٧٩    ۲٤  ٩٨۲     -        -       ٣٥٨ ۰٩۲     
۲٦       -   زامبیا    ٨   ٥٩٥ ۰۰۰    -        -        -        -       ۰٧  ٥٩٥    
٨۲۲ ٥٦   ١٥٣   زمبابوي      ٩ ١۲۰    ٦٣ ۰٦٥     -        -        -       ١۲١  ۰٤۲     
        -        -        -        -        -        -        -        -   سان مارینو   
۲١       -   سانت فنسنت وجزر غرینادین     ٣٩٧ ١٦       -        -        -    ٨٣٣ ٣       -    ٥٦٤    
١٨۰ ٦       -   سانت لوسیا       -        -        -        -        -       ١٨ ٦۰     
٣٥۲       -   سري النكا      ٧٩١   ۲٦  ٨٣٦   ۰١  ٣۰٦    ٨ ٤٥٣       -        -    ١٧٨ ١٤٤۰٤     
۰١   ٨٧٩ ٣١       -    ٥٨١ ٩٧       -   السلفادور    ١ ١٣٩       -        -    ١٤١۰٦     
        -        -        -        -        -        -        -        -   سلوفاكیا  
٥۰٣ ١       -        -        -   سلوفینیا        -        -        -       ٥ ١۰٣     
        -        -        -        -        -        -        -        -   سنغافورة  
        -        -        -        -        -        -        -        -   السنغال   
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          (تابع) ۳-المرفق ألف
 حالة المساھمات المستحقة الدفع 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 بالیورو) (معبَّراً عنھا 

  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
التكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
المساھمات الخارجة    المجموع 

– عن المیزانیة 
 العادیة المیزانیة  

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
۰۲١       -   السودان    ٨١       -        -        -    ١٦٩ ۰۰٥    ۰٣  ۰۰۰   ١٣۲  ٦٦٩    
        -        -        -        -        -        -        -        -   السوید  
۰١٦       -        -        -        -        -   سویسرا    ۰۰۰    -       ۰١٦  ۰۰۰    
٥۲١ ٧       -   سیرالیون        -        -        -        -        -       ٥ ٧۲١     
۲١٥   سیشیل      ٧ ۲٤٦     -       ٤٩٧ ٤    -        -        -       ۲١  ١١١    
١٧۲ ١  شیلي     ۲ ٨٦٥ ۰٨٧     -       ٣٣ ۰٥٥     -        -        -      ۲ ۰۰٩  ٦٣٧    
        -        -        -        -        -        -        -        -   صربیا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   الصین  
        -        -        -        -        -        -        -        -   طاجیكستان  
٨۲٥ ٤٣٧       -   العراق        -        -        -        -        -       ٨ ٤٣٧۲٥     
        -        -        -        -        -        -        -        -   ُعمان   
۰٦١ ٤٦٣       -   غابون        -       ١٣٧ ١٩    -        -        -       ۲٤٨  ٧٤٧    
۲١   ٦٨٦ ٤٩       -   غانا     ٩۲٣    ۲٣  ١۲٥     -        -        -       ٥٣٦ ٩٤    
۲١٥   غرینادا        ٣٦ ١١۰     -       ٣٧٧ ١٩       -        -        -    ١٨٩ ٨    
٩۰٤ ٤٥       -        -        -   غواتیماال        -        -        -       ٩ ٤٥۰٤     
        -        -        -        -        -        -        -        -   غیانا   
۲١       -   فانواتو     ٨٤٧    -        -             ۲١  ٨٤٧    
        -        -        -        -        -        -        -        -   فرنسا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   الفلبین  
٣۲٦ ١٤  ٩٦٧ ۲۲  البولیفاریة  -فنزویال، جمھوریة     ٦١۰     -       ٩٨٧ ٧١٧ ١٤      -        -        -    ٩٥٩ ٧١    
        -        -        -        -        -        -        -        -   فنلندا  
٦۰١ ٣٣       -   فیجي      ۲ ١٦   ٥٨٥ ۰٧۲     -        -        -       ٩٦١ ٥١    
١۲       -        -        -   فییت نام     ۲٩۰          ١۲  ۲٩۰     

        -        -        -        -        -        -        -        -   قبرص  
        -        -        -        -        -        -        -        -   قطر   
٦۲       -        -        -   قیرغیزستان     ٦       -        -        -    ٦٩٨۲  ٦٩٨    
        -        -        -        -        -        -        -        -   كازاخستان   
٤٧۲ ١٧٩       -   الكامیرون       -        -        -        -        -       ٤٧ ١٧٩۲     
        -        -        -        -        -        -        -        -   الكرسي الرسولي   
        -        -        -        -        -        -        -        -   كرواتیا  
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          (تابع) ۳-المرفق ألف
 حالة المساھمات المستحقة الدفع 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 بالیورو) (معبَّراً عنھا 

  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
التكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
المساھمات الخارجة    المجموع 

– عن المیزانیة 
 العادیة المیزانیة  

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
        -        -        -        -        -        -        -        -   كمبودیا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   كندا  
۲١٥ ٧٣٩       -        -        -    ٣٨٨ ٤١       -    ٧٦٤ ٦٩٧       -   كوبا       
۲۲٣ ٨   ٣٧٦ ٩٤       -   كوت دیفوار       ۲١  ۲۰٤     -        -        -       ١١٨ ١١٥    
٨١۲ ۲  كوستاریكا      ١٣۲  ٥       -        -        -    ٧١٣ ٩       -    ٥٩٤۲۲  ٥٨٨    
    ٥٥٦ ١٦٦ ٣      -        -        -        -        -    ٥٥٦ ١٦٦ ٣      -   كولومبیا  

۲١٥   الكونغو       ٤۰١  ٧۰١    ۰١  ٨٤۲     ۰١٤     -        -        -       ٦٨٣ ١١٤    
    ٧٤٥        -        -        -        -    ٧٤٥        -        -   الكویت   
        -        -        -        -        -        -        -        -   كینیا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   التفیا  
٩۲۲ ١٦٣       -   لبنان       ٩٤٣ ١٦٤       -        -        -        -    ٧١٤ ١    
        -        -        -        -        -        -        -        -   لختنشتاین   
        -        -        -        -        -        -        -        -   لكسمبرغ   
    ٥٩٥ ٩٧٧       -        -        -        -        -    ٥٩٥ ٩٧٧       -   لیبیا   
٣۲۰       -   لیبیریا     ۰٤٣     -        -        -        -        -       ٣۲۰  ۰٤٣     
        -        -        -        -        -        -        -        -   لیتوانیا   
۰٤٨ ٤       -        -        -        -    ٨٨١    ٥٩٩ ٣       -   لیسوتو        
۲١٥        -   مالطة        -        -        -        -        -        ۲١٥     
    ٤٣٣ ١       -        -        -        -    ٤٣٣ ١       -        -   مالي   
        -        -        -        -        -        -        -        -   مالیزیا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   مدغشقر   
        -        -        -        -        -        -        -        -   مصر  
۲١٥        -   المغرب        -        -        -        -        -        ۲١٥     
        -        -        -        -        -        -        -        -   مقدونیا الشمالیة    
    ٨٨٤ ٣١٧ ١      -        -        -        -        -    ٨٨٤ ٣١٧ ١      -   المكسیك   
        -        -        -        -        -        -        -        -   مالوي  
        -        -        -        -        -        -        -        -   المملكة العربیة السعودیة   

المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى    
۲٣٦ ١٥       -   وآیرلندا الشمالیة      -        -        -        -        -       ١٥ ۲٣٦     

        -        -        -        -        -        -        -        -   منغولیا  
۰٦٣    ١٧٩ ٧       -   موریتانیا        -        -        -        -       ٩ ٧۰٨     
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          (تابع) ۳-المرفق ألف
 حالة المساھمات المستحقة الدفع 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (معبَّراً عنھا بالیورو) 

  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
التكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
المساھمات الخارجة    المجموع 

– عن المیزانیة 
 المیزانیة العادیة 

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
    ٥٨٥ ١٦       -        -        -    ٥٨٥ ١٦       -        -        -   موریشیوس  
٦۲       -   موزامبیق     ٥٩۰    ٨٩٤ ٦    -        -        -        -       ۲٣  ٩٥٣    
        -        -        -        -        -        -        -        -   موناكو  
        -        -        -        -        -        -        -        -   میانمار  
        -        -        -        -        -        -        -        -   نامیبیا   
        -        -        -        -        -        -        -        -   النرویج  
        -        -        -        -        -        -        -        -   النمسا   
۲١٥   نیبال       ٣۲  ٣       -        -        -        -        -    ٦٧٤۲  ٦۲٨     
        -        -        -        -        -        -        -        -   النیجر   
۰١۰ ١      -   نیجیریا     ١      -        -        -        -        -    ٨٥٦ ۰١۰  ٨٥٦    
        -        -        -        -        -        -        -        -   نیكاراغوا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   نیوزیلندا   
    ٥٨٦ ١١       -        -        -        -        -    ٥٨٦ ١١       -   ھایتي   
        -        -        -        -        -        -        -        -   الھند   
٦٦۲ ۲۲       -   ھندوراس       -       ٥       -        -        -    ١٤٦ ٣۲  ۲٤١     
        -        -        -        -        -        -        -        -   ھنغاریا  
        -        -        -        -        -        -        -        -   ھولندا  
٤۲۰       -   الوالیات المتحدة األمریكیة     ۲٣٨     -        -        -        -        -       ٤۲۰  ۲٣٨     
٧۰٥ ١      -        -        -        -        -   الیابان     ٧ ١      -    ٣٤٤۰٥  ٣٤٤    
٤۲۲       -   الیمن     ٩   ٦٩٤۲  ٦۲١     -        -        -        -       ٥٣۲  ۲۰٨     
        -        -        -        -        -        -        -        -   الیونان   
                      
٩۰٨ ٣٦  المجموع الفرعي     ٧٤١ ٦٧١ ٦٥  ۲ ٤٨٤ ٨٨٦   ٨٧٤ ٦٨٤   ۰٦٥  ۰٥٣   ٣ ۰٧۰  ٩٥   ١١٤ ۰۰۰  ٩٥ ٧٣۰  ۲٥٥     
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          (تابع) ۳-المرفق ألف

 حالة المساھمات المستحقة الدفع 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 

 (معبَّراً عنھا بالیورو) 
  

صندوق رأس المال   الجھات المانحة  
صندوق التعاون   المیزانیة العادیة  العامل 

 التقني 
تكالیف المشاركة  

 الوطنیة 
التكالیف البرنامجیة  
 المقررة االسترداد 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 
المساھمات الخارجة    المجموع 

– عن المیزانیة 
 المیزانیة العادیة 

المساھمات الخارجة  
إدارة  - عن المیزانیة

 التعاون التقني 
                      

                   دول أعضاء جدیدة  -ثانیا
۲١٥   جزر القمر        ٣ ۲٣٨     -        -        -        -        -       ٥٣٤ ٣    
                      
۲١٥   المجموع الفرعي      ٣ ۲٣٨     -        -        -        -        -       ٥٣٤ ٣    
                      

                   دول أعضاء سابقاً  - ثالثا
٨۲١       -   جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیّة     ٤   ٥٧٦۲  ١٥٣    -       ۲٣  ٩٤ ١٨٥       -        -    ٣٦٥۰     
        -        -        -        -        -        -        -        -   مصادر أخرى   
                      
٨۲١       -   المجموع الفرعي    ٤   ٥٧٦۲  ١٥٣    -       ۲٣  ٩٤ ١٨٥       -        -    ٣٦٥۰     
                      

                   جھات مانحة أخرى  رابعاً 
٦۲٨       -        -        -        -        -   المفوضیة األوروبیة     ٩٦٥   ٣٩٧ ١٣٩   ٥٩٥ ۲٩٩     
١۲١       -        -        -        -        -   المنظمات الدولیة     ۰۰٥     -       ١۲١  ۰۰٥     
٦۲       -        -        -        -        -   مصادر أخرى     ۰۰٣     -       ٦۲  ۰۰٣     
                      
۲٧٩ ١١٣ ١  ٣٩٧ ١٣٩   ٣٩٥ ٩٧٤       -        -        -        -        -   المجموع الفرعي       
                      
٣۰٨ ٦٥  ٩٦١ ٣٦  المجموع الكلي     ٦٩٩  ۲ ٩۰٧  ٧۰۲    ٤٨٤ ٨٨٦   ۲٦٨  ٤٤ ٤  ٨٩٥۰  ٩۰٥    ٣٤۲  ٣٩٧ ٧٤  ٣٩٧ ۲٩٧     
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 حالة اإلیرادات المؤجلة 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (معبَّراً عنھا بالیورو) 

                   ٤-المرفق ألف

 الجھات المانحة 

 ً  المساھمات الواردة مقدَّما
 

لة والخاضعة لشروط   المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ

المیزانیة  
 العادیة 

صندوق   
 التعاون التقني 

 
تكالیف  

المشاركة  
 الوطنیة 

 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 

 
مجموع  

المساھمات  
 ً  المقبوضة مقدَّما

  
المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة 
المیزانیة  

 العادیة 

 
المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

 

مجموع  
المساھمات  
الخارجة عن  

المیزانیة  
المحولة  
 بشروط 

 

المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة 
المیزانیة  

 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

      
 

  
 

  
 

    
 

        
 

  
 

    
   الدول األعضاء -أوال

 
  

 
  

 
    

 
        

 
  

 
    

                    
      -      إثیوبیا    

 
 ٩٥٦ ٨  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٩٥٦ ٨           -      

 
     -      

 
  -        

        -          -             -           ٦٧٣ ١         -           -         ٦٧٣ ١         -             -      أذربیجان    
٥۲  أرمینیا      ٤۰٧   

 
 ٦٩ ٦۲   

 
 ٦ ٦۰۰   

 
     -           -      

 
 ٩٧٩ ٣٧           -      

 
     -      

 
  -        

        -          -             -           ٣٨١ ٤         -           -             -         ٨٩٦      ٤٨٥ ٣  إریتریا     
۰۰٥ ٤٣  إسبانیا      

 
 ۰١٥  ۰۰۰  

 
     -      

 
 ۰١٥  ۰۰۰       -      

 
 ٣٤٣ ۰۰٥            -      

 
     -      

 
  -        

  ٧٥٥ ١٨٨ ٨ أسترالیا     
 

٤ ١۰٩  ٨٩٩  
 

     -      
 

     -           -      
 

۰١  ٩٣۰  ٦٥٤           -      
 

     -      
 

  -        
٩۲۰ ١٣٦  استونیا        

 
 ١٣٦ ٣٣  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٣٤٥ ١٦٩           -      

 
     -      

 
  -        

٩۲  ألبانیا      ٣٩٩  
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٩۲  ٣٩٩           -      
 

     -      
 

  -        
اإلمارات العربیة    

 المتحدة
     -             -         ٨ ٣۲٣          -           -         ٨ ٣۲٣            -             -          -        

٨۲     ٦٨١ ٧٩  أوزبكستان    ٧٣١     ۲۰ ۰١٥          -           -         ٨۲١  ۲٥٦            -             -          -        
٣٧۲ ٦  أوغندا      

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٣٧ ٦۲            -      

 
     -      

 
  -        

۲٦٩ ٦  أوكرانیا     
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٦ ۲٦٩            -      
 

     -      
 

  -        
-إیران (جمھوریة   

 اإلسالمیة) 
     -      

 
     -      

 
 ۲ ٤٩١  

 
     -           -      

 
 ۲ ٤٩١           -             -          -        

٣۰١  آیسلندا       ۰٩٣          -             -             -           -         ٣۰١  ۰٩٣            -      
 

     -      
 

  -        
  ٤٩١ ٦٤  إیطالیا    

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٤٩١ ٦٤           -      

 
     -      

 
  -        

      -      باكستان   
 

 ٦٥ ١٧۲   
 

 ۲٥  ١٥٧  
 

     -           -      
 

 ٦٩ ۲۲٤            -      
 

     -      
 

  -        
        -          -             -           ١٨٣ ٩         -           -             -             -         ١٨٣ ٩  باالو   
  ٦٩٦ ١٣  البحرین     

 
 ۲٤  ٩٨٨  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٦٨٤ ٥٦           -      

 
     -      

 
  -        

٨٤۰ ٦  البرتغال     
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٨٤ ٦۰            -      
 

     -      
 

  -        
۲۲٦ ٦٩  بروني دار السالم        

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٦٩ ۲۲٦            -             -      

 
  -        

٤٣۰ ٣ بلجیكا      ۰٨١   
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

٤٣ ٣۰  ۰٨١            -      
 

     -      
 

  -        
  ٩٧٨ ١٦١  بلغاریا    

 
 ٦ ٣٩۰٤   

 
     -      

 
     -           -      

 
 ١۲۰  ٣٨٤           -      

 
     -      

 
  -        

  ٧٦٥ ٣٤  بنغالدیش     
 

 ٩٥٦ ٨  
 

     -      
 

     -           -      
 

 ١ ٤٣۲٧            -      
 

     -      
 

  -        
  ٦١١ ٥  بوتسوانا     

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٦١١ ٥           -      

 
     -      

 
  -        

٥۰٣   بوركینا فاسو        
 

     -      
 

     -      
 

     -           -          ٥۰٣            -      
 

     -      
 

  -        
٨۲٦ ٥  بولندا      

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٨ ٥۲٦            -      

 
     -      

 
  -        

      -      بیرو  
 

 ٦٩٧ ٥  
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٦٩٧ ٥           -      
 

     -      
 

  -        
٦٤۰ ١  بیالروس               -             -             -           -         ٦٤ ١۰            -             -          -        
        -          -             -           ٣٧٨ ١٨٨         -           -             -             -         ٣٧٨ ١٨٨  تایلند  
      -      تركیا   

 
     -      

 
 ۰١  ٤۰٩   

 
     -           -      

 
 ۰١  ٤۰٩            -      

 
     -      

 
  -        
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 حالة اإلیرادات المؤجلة 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 

 (معبَّراً عنھا بالیورو) 
                   (تابع) ٤-المرفق ألف

 الجھات المانحة 

 ً  المساھمات الواردة مقدَّما
 

لة والخاضعة لشروط   المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ

صندوق التعاون    المیزانیة العادیة 
 التقني 

 
تكالیف  

المشاركة  
 الوطنیة 

 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 

 
مجموع  

المساھمات  
 المقبوضة مقدَّماً 

  

المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة  
 المیزانیة العادیة 

 
المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  - المیزانیة 
 التعاون التقني 

 
مجموع  

المساھمات  
الخارجة عن  

المیزانیة المحولة  
 بشروط 

 

المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة 
المیزانیة  

 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  - المیزانیة 
 التعاون التقني 

١٤۲ ٨  تونس     
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ١٤ ٨۲            -      
 

     -      
 

  -        
٥۲  الجبل األسود     ۲١١   

 
     -      

 
 ۲١  ٤٩۰   

 
     -           -      

 
 ١٦١ ٣٧           -      

 
     -      

 
  -        

      -      الجزائر     
 

     -      
 

  ١۰١   
 

     -           -      
 

  ١۰١            -      
 

     -      
 

  -        
  ١١٣ ٨  جزر البھاما    

 
 ٥ ١٥۲۲   

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٣۲  ٣٣٨           -      

 
     -      

 
  -        

  ٨٨٧ ١٤١ ١ الجمھوریة التشیكیة    
 

 ٦٧۲  ٧٧٨  
 

     -      
 

     -           -      
 

٩ ١۰٤  ٦٦٥           -      
 

     -      
 

  -        
      -      جمھوریة كوریا     

 
     -      

 
     -      

 
 ٥١٦ ۲٣۰    ۰٦  ٤٣١  

 
 ٤٦٣ ٥٧٦           -      

 
     -      

 
  -        

      -           ١٤٣ ۲         -           -             -             -         ١٤٣ ۲  جمھوریة مولدوفا   
 

     -      
 

  -        
٦۲  جنوب أفریقیا     ۰٧٧          -             -             -       ٣ ١٤٨۲٨      ٥٩٣ ١٧٥           -             -          -        
      -      جیبوتي    

 
  ٨٩٦  

 
     -      

 
     -           -      

 
  ٨٩٦           -      

 
     -      

 
  -        

۰٤٦ ٦  رواندا      
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٦ ۰٤٦            -      
 

     -      
 

  -        
۲٦١   سان مارینو     

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
  ۲٦١            -      

 
     -      

 
  -        

  ٨٦٩ ٥٤١  سلوفاكیا  
 

 ١٣١ ۰٦٥   
 

  ١۰١   
 

     -           -      
 

 ٦٧٣ ۲۰٦            -      
 

     -      
 

  -        
۰٣٩  سلوفینیا    ۲۲١   

 
 ٣٧٧ ٦٥  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٤٩٩ ٤٥٥           -      

 
     -      

 
  -        

  ٨٣٣ ٧٩٣ ١ سنغافورة   
 

 ٣٦ ٤١٨۲   
 

     -      
 

     -           -      
 

۲ ۲١۲  ٦٩۰            -      
 

     -      
 

  -        
      -           ٨٨٦ ٧         -           -             -         ٨٨٦ ٧         -      السنغال  

 
     -      

 
  -        

      -      السودان   
 

  ٨۰١   
 

     -      
 

     -           -      
 

  ٨۰١            -      
 

     -      
 

  -        
١۰٣ ٧  السوید      

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ١ ٧۰٣       ٧٤ ٣٣١ ١۰   

 
 ۲٦٧  ۰۲١   

 
۲ ٣۰۰  ١٧٦    

٨۰٦   صربیا            -         ١ ٣۰٤          -           -         ٩ ٤۰۰            -             -          -        
      -      الصین     

 
 ٧۲  ٨٤٩  

 
 ١٧٧ ١٤  

 
     -       ٤ ۰٥۲   

 
 ٧٦ ٤٦۲            -      

 
     -      

 
  -        

      -      طاجیكستان   
 

     -      
 

 ٥٦١ ٩  
 

     -           -      
 

 ٥٦١ ٩           -      
 

     -      
 

  -        
      -      العراق     

 
 ۲۰ ٥١٣  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ۲۰ ٥١٣           -      

 
     -      

 
  -        

  ٤٧٨ ١  غواتیماال    
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٤٧٨ ١           -      
 

     -      
 

  -        
  ٣٣٨ ٩  غیانا    

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٣٣٨ ٩           -      

 
     -      

 
  -        

        -          -             -           ٥٣١ ٦٤٨         -       ۰۰۰ ٥٨٤         -             -         ٥٣١ ٦٤  فرنسا     
  ١٧١ ٥  فنلندا     

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ١٧١ ٥           -      

 
     -      

 
  -        

۲٩١   قبرص        
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

  ۲٩١            -      
 

     -      
 

  -        
٣٨۲         -      قطر     ٦٤٥     ۰١  ۲١٦          -           -         ٤٨۲  ٧۰٨            -             -          -        
٩۲٦  كازاخستان       ٨٩٥ ٧     ١٤٤ ١٥٣     ٨٧٧         -           -         ۰٧٩  ٩١٦           -             -          -        
      -      الكامیرون     

 
 ۰١  ٧٤٧  

 
     -      

 
     -       ١٤     ٦٩٥ ٣ ۲٤٤            -      

 
     -      

 
  -        

  ٨١١ ٣  الكرسي الرسولي     
 

 ٨١٥ ١  
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٦ ٥۲٦            -      
 

     -      
 

  -        
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 حالة اإلیرادات المؤجلة 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 

 (معبَّراً عنھا بالیورو) 
                   (تابع) ٤-المرفق ألف

 الجھات المانحة 

 ً  المساھمات الواردة مقدَّما
 

لة والخاضعة لشروط   المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ

صندوق التعاون    المیزانیة العادیة 
 التقني 

 
تكالیف  

المشاركة  
 الوطنیة 

 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 

 
مجموع  

المساھمات  
 المقبوضة مقدَّماً 

  

المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة  
 المیزانیة العادیة 

 
المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  - المیزانیة 
 التعاون التقني 

 
مجموع  

المساھمات  
الخارجة عن  

المیزانیة المحولة  
 بشروط 

 

المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة  
المیزانیة  
 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  - المیزانیة 
 التعاون التقني 

        -          -             -           ٣٥٧ ٣         -           -             -             -         ٣٥٧ ٣  كمبودیا    
۰١ كندا       ١٥٣ ۰۲٦   

 
۲ ٧١ ٣٥٦۲   

 
     -      

 
     -           -        ۲١  ٩۰٥  ٧      ٨٧٣۲  ١٩٨ ٩١١  

 
     -      

 
٧۲  ١٩٨ ٩١١    

      -      كوستاریكا    
 

 ١ ۰٥۰   
 

     -      
 

     -           -      
 

 ١ ۰٥۰            -      
 

     -      
 

  -        
        -          -             -           ٨٨٤ ۲         -           -         ٨٨٤ ۲         -             -      كولومبیا    
  ٨٦٧ ٤  الكویت     

 
     -      

 
     -      

 
 ۲٩١  ۰۰۰       -      

 
 ٨٦٧ ٩١٦           -      

 
     -      

 
  -        

۲٦۰ ٨٦  كینیا       
 

 ۲۰ ٥٩٨  
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٦۰١  ۰٦٦            -      
 

     -      
 

  -        
٤٥۰ ١٦٦  التفیا       

 
 ۰٤  ١۰٣   

 
 ٧٧٣ ١٨  

 
     -           -      

 
 ٥۲۲  ١١٩           -      

 
     -      

 
  -        

٩۰١          -             -      لبنان              -           -          ٩۰١            -             -          -        
٤٩۲  لیتوانیا     ٣۲٨   

 
 ۰٦  ٨٩٩  

 
 ٩٥٣ ٤  

 
     -           -      

 
 ٦٧٥ ٣١٥           -             -          -        

      -      مالطة  
 

 ٩ ١٤۲٣   
 

 ٥٣٥ ٧  
 

     -           -      
 

 ١۲  ٨٦٤           -      
 

     -      
 

  -        
      -      مدغشقر   

 
  ٥٧  

 
     -      

 
     -           -      

 
  ٥٧           -      

 
     -      

 
  -        

۰۲٥ ٦٨٤  مصر        
 

 ۰١٦  ٩۰٣   
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٨١١ ٨٤٤           -      
 

     -      
 

  -        
      -      المغرب   

 
     -      

 
 ۲۰ ۲١٨   

 
     -           -      

 
 ۲۰ ۲١٨            -      

 
     -      

 
  -        

۲٩۰ ٤  مالوي     
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٤ ۲٩۰            -      
 

     -      
 

  -        
٩٨۲ ٤ المملكة العربیة السعودیة     ٦٦١  

 
١ ۰١۰  ١٩٤  

 
     -      

 
     -           -      

 
٨ ٥۰٣  ٨٥٥           -      

 
     -      

 
  -        

المملكة المتحدة لبریطانیا    
 العظمى وآیرلندا الشمالیة

٣٦٦ ٨٩٧ ١٦  
 

٧٣ ٩٣٦ ٣۰   
 

     -      
 

     -           -      
 

۲۰ ٤٣٩ ٨٣٣           -      
 

     -      
 

  -        

٤٥۰ ١         -      منغولیا             -             -           -         ٤٥ ١۰            -             -          -        
      -      موریشیوس   

 
 ٨٥١ ٩  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٨٥١ ٩           -      

 
     -      

 
  -        

  ١٤١ ۲  نامیبیا   
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ۲ ١٤١           -      
 

     -      
 

  -        
  ٩٩٣ ١٣  النرویج  

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٩٩٣ ١٣           -      

 
۲ ٦٥۰  ٤٣٣  

 
۲ ٦٥۰  ٤٣٣    

۰٣١  النمسا       ٤٩٩  
 

 ٦٦٣ ٣٣١  
 

     -      
 

     -           -      
 

 ۲٦٤  ۲١٦            -      
 

     -      
 

  -        
      -      النیجر  

 
 ٧٩١ ١  

 
     -      

 
     -           -      

 
 ٧٩١ ١           -      

 
     -      

 
  -        

٥٨۲ ٤  نیكاراغوا     
 

     -      
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٥٨ ٤۲            -      
 

     -      
 

  -        
٧٥۰ ١ نیوزیلندا    ٩۲٥   

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
٧٥ ١۰  ٩۲٥            -      

 
     -      

 
  -        

  ٤٤٨ ٧٥٤  ھنغاریا    
 

 ٥ ١٧٧۲٣   
 

     -      
 

     -           -      
 

 ٧٧٣ ٩٣١           -      
 

     -      
 

  -        
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 حالة اإلیرادات المؤجلة 

 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱عن الفترة المنتھیة في 
 (معبَّراً عنھا بالیورو) 

                   (تابع) ٤-المرفق ألف

 الجھات المانحة 

 ً  المساھمات الواردة مقدَّما
 

لة والخاضعة لشروط   المساھمات الخارجة عن المیزانیة المحوَّ

المیزانیة  
 العادیة 

صندوق   
 التعاون التقني 

 
تكالیف  

المشاركة  
 الوطنیة 

 

 المساھمات الخارجة عن المیزانیة 

 
مجموع  

المساھمات  
 ً  المقبوضة مقدَّما

  
المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة 
المیزانیة  

 العادیة 

 
المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

 

مجموع  
المساھمات  
الخارجة عن  

المیزانیة  
المحولة  
 بشروط 

 

المساھمات  
الخارجة عن  

– المیزانیة 
المیزانیة  

 العادیة 

المساھمات  
الخارجة عن  

إدارة  -المیزانیة
 التعاون التقني 

٤١۰ ٥ ھولندا     ۰١٦     ١٦٨ ١ ۲٧٣          -             -           -        ٩ ٦۲۰  ۲٨٩            -             -          -        
الوالیات المتحدة    

 األمریكیة 
     -             -             -        ١ ١٤۲٩  ٩٤۲    ٧ ٤٧۰۰     ١ ٩٦٨ ١٤۰٣            -      

 
     -      

 
  -        

٤۲۰ ١٦٣  الیابان       
 

     -      
 

     -      
 

٨٧٣ ١ ۲٥٨    ٣٨١ ٤٧٥  
 

۲ ۲٥١  ١٦٧           -      
 

     -      
 

  -        
      

 
  

 
  

 
    

 
        

 
  

 
    

٩۰٨ ٥٦ المجموع الفرعي     ٩٧٦    ۲١  ٨     ٥٥٦ ٨٩٧۲۰  ٨ ٩٥٦ ١٨    ٥٩١۰٩    ٨٩    ٥٨٧ ٧٣٩ ۲٦١  ٩      ٦١٧۲  ۲٤۲  ۲٧۲     ۲ ٧ ٩٧٩ ٣١    ٥٣٥ ٧٣٧۰٨     
                                        

   جھات مانحة أخرى  -ثانیا
 

  
 

  
 

    
 

        
 

  
 

    
      -      المفوضیة األوروبیة   

 
     -      

 
     -      

 
     -           -      

 
     -          ٦ ١٨٧ ٣٤۲٥   

 
 ٥٦٦ ٧٥٤  

 
٣٤ ۲٩٤  ٩٣۰     

      -      المنظمات الدولیة  
 

     -      
 

     -      
 

 ٣١۲  ١٩٦       -      
 

 ٣١۲  ١٩٦           -      
 

     -      
 

  -        
      -      مصادر أخرى   

 
     -      

 
     -      

 
 ۲ ۰۰۰       -      

 
 ۲ ۰۰۰           -      

 
٤ ۰۲١  ۲٧٣   

 
٤ ۰۲١  ۲٧٣     

                                        
٣٣۲         -             -             -      المجموع الفرعي     ٣٣         -       ١٩٦۲  ٦ ١٨٧ ٣٤      ١٩٦۲٥     ٩٨ ٨٥٧ ٤۲     ٤٤ ٣٩۰  ٥۲٨     
                                        
٩۰٨ ٥٦ المجموع الكلي     ٩٧٦    ۲١  ٨     ٥٥٦ ٨٩٧۲۰  ١٩    ٥٩١ ۰١٩  ٤۰١    ٩ ٦٣      ٨١٣ ٨٤٥ ٨٩    ٥٨٧ ٧٣٩۲٤  ٤ ٧١    ٨٣٣ ٥٩٤ ٧    ٧٩٨۰۲  ٦٣١    
                    

 



GC(65)/4 
 ۱٤۲  الصفحة

         ٥-المرفق ألف
              

 صندوق المیزانیة العادیة 
 حالة الفائض النقدي  

   ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱في 
 (معبراً عنھا بالیورو)   

              
              
           ۲۰۲۰حساب الفائض النقدي المؤقت / (العجز) لعام   

٤١۲ ٣٩٨ ٣٤٨          المقبوضات         
۲٣٣          المدفوعات      ۰٩٥  ١٥١    
۰٩۰ ٤٤٨ ١٥          الزیادة (النقصان) في المقبوضات على المدفوعات        
)        االلتزامات غیر المصفـَّاة      ٦۲  ٥٨٨ ٩٨٥)   
)        ۲۰۲۰تحویل أرصدة المیزانیة العادیة الخالصة من األعباء لعام    ۰١  ٤٩ ٨٥٧۲ )   
   (٧٤٧ ٣٩٤ ۲۲)        ۲۰۲۰لعام العجز النقدي المؤقت   
              
              
          ۲۰۱۹حساب الفائض النقدي النھائي لعام    
)          العجز النقدي المؤقـَّت عن السنة السابقة      ۲٣  ۰٤٧  ۲٧٤ )   
           المقبوضات من:  
۲٧٩ ١٥          مساھمات كل السنوات السابقة      ٦۲٣     
٩١۲ ٨٥٦ ١     وفورات ناجمة عن تصفیة التزامات سنوات سابقة         
عة    ٤٦۰ ١     إیرادات متنّوِ  ٤٥۰     
۰٨۰ ٧٧٦ ١٣)         ۲۰۱۹الفائض/ (العجز) النقدي النھائي لعام    )   
              
١۰٤ ٥٣          النقدیة للسنوات الماضیة أ/ الفوائض        
              
۲۲٧ ١٣)        إجمالي الفائض/ (العجز) النقدي    ٦٧٩)   
              
         أ/ مقیَّدة لحین استالم المساھمات   

  



GC(65)/4 
 ۱٤۳  الصفحة

 

      ٦-المرفق ألف
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱بیان االستثمارات في 

 (معبَّراً عنھا بالیورو) 
      

     المكافِئات النقدیة واالستثمارات المحسوبة بالیورو

الحصیلة السنویة  القیمة الدفتریة  نوع الصك  نوع الجھة الُمصدرة 
 تاریخ االستحقاق تاریخ االستثمار األصلي  (٪)

۰٩  حساب تحت الطلب  تجاریة  ٣۰۰    ۰۰٫۰      
۰٩  الطلب حساب تحت   تجاریة  ۰۰۰   ۰۰٫۰      
۰٥  ودیعة ألجل تجاریة  ۰۰۰   ١۰٫۰  ۲۰۲۰- ۱۰ - ۷۰  ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۷۰  
۲۰٫۰   ۰۰۰ ٥  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰- ۳۰ -۲۰ ۱۲۰۲ - ۳۰ -۲۲ 
۰١  ودیعة ألجل تجاریة  ۰۰۰   ۲۰٫۰  ۲۰۲۰- ۳۰ -۲۰ ۱۲۰۲ - ۳۰ -۲۲ 
۰٫١۰   ۰۰۰ ١٥  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰- ۳۰ - ۳۲  ۱۲۰۲ - ۳۰ - ۳۲  
۰١  ودیعة ألجل تجاریة  ۰۰۰  ۲٫٤۰  ۲۰۲۰- ۳۰ - ۷۲  ۱۲۰۲ - ۳۰ - ۹۲  
۰٣  ودیعة ألجل تجاریة  ۰۰۰   ۰۰٫۰  ۲۰۲۰- ٤۰ - ۹۰  ۱۲۰۲ - ٤۰ - ۱۰  
۰٣  ودیعة ألجل تجاریة  ۰۰۰   ٥۲٫۰  ۲۰۲۰- ٥۰ - ٦۰  ۱۲۰۲ - ٥۰ - ٦۰  
۰۰١ ٧  ودیعة ألجل تجاریة    ۰۰٫۰  ۲۰۲۰- ۰۱ - ۸۰  ۱۲۰۲ - ٦۰ -۱۱ 
۰۰٫۰   ۰۰۰ ١١  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰- ۰۱ - ۷۰  ۱۲۰۲ - ۰۱ - ۷۰  
۰۰٫۰   ۰۰۰ ٨  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰- ۰۱ - ۸۰  ۱۲۰۲ - ۰۱ - ۸۰  
۰۰١ ٥  ودیعة ألجل تجاریة    ۰۰٫۰  ۲۰۲۰- ۰۱ -۱٤ ۱۲۰۲ - ۰۱ -۱٤ 

٣۲۰ ٣٦١  مجموع المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقّومة بالیورو         
            

٪ ٦۸   واالستثمارات المقّومة بالیورو كنسبة مئویة من المجموعالمكافِئات النقدیة   

            
            

       المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقّومة بالدوالر األمریكي (المكافئ بالیورو) 

الحصیلة السنویة  القیمة الدفتریة    نوع الصك  نوع الجھة الُمصدرة 
 تاریخ االستحقاق االستثمار األصلي تاریخ  (٪)

۲٣  ودیعة ألجل فوق الوالیة الوطنیة   ۰۰٦    ۲٫١۰  ۲۰۲۰- ۲۱ - ۹۲  ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۸۰  
٨۲  ودیعة ألجل فوق الوالیة الوطنیة   ٥۲٥    ١۲٫۰  ۲۰۲۰- ۷۰ - ۹۲  ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۹۲  
٧٥۰ ٤  ودیعة ألجل فوق الوالیة الوطنیة     ٫١٩۰  ۲۰۲۰- ۹۰ - ۰۳  ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۹۲  

۰۰٣ ١٦  ودیعة ألجل الوالیة الوطنیة فوق     ٣۲٫۰  ۲۰۲۰- ۷۰ - ۹۰  ۱۲۰۲ - ٤۰ - ۹۰  
۰٦۲ ٣  ودیعة ألجل فوق الوالیة الوطنیة     ٫١٩۰  ۲۰۲۰- ۲۱ - ۷۰  ۱۲۰۲ - ۷۰ - ۰۳  
٧٥۰ ٤  ودیعة ألجل فوق الوالیة الوطنیة     ٫١٨۰  ۲۰۲۰-۱۱-۰۲ ۱۲۰۲ - ۷۰ - ۰۳  

۰١٥ ٨  ودیعة ألجل تجاریة    ٫٤٤۰  ۲۰۲۰- ٦۰ - ٦۲  ۱۲۰۲ - ٦۰ - ۸۲  
۰١٥ ٨  ودیعة ألجل تجاریة   ٩۲١٫  ۲۰۲۰- ٤۰ - ۹۰  ۱۲۰۲ - ٤۰ - ۱۰  
۰١٥ ٨  ودیعة ألجل تجاریة   ٩۲١٫  ۲۰۲۰- ٤۰ -۱۳ ۱۲۰۲ - ٤۰ - ۱۰  
٧٥۰ ٤  ودیعة ألجل تجاریة   ١٫٤٧ ۲۰۲۰- ٤۰ - ۱۰  ۱۲۰۲ - ٤۰ - ۱۰  
٫٣١۰   ٤٤٥ ۲  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰- ۰۱ -۱٦ ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۷۰  
۰٦٣ ١  ودیعة ألجل تجاریة    ٨۲٫۰  ۲۰۲۰- ۰۱ -۱۳ ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۹۲  
٧٥۰ ٤  ودیعة ألجل تجاریة    ٫٣١۰  ۲۰۲۰- ۰۱ -۱٦ ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۹۲  
۰٦۲ ٣  ودیعة ألجل تجاریة    ٫٨٣۰  ۲۰۲۰- ٥۰ - ۱۰  ۱۲۰۲ -۰۲- ۱۰  
٥۰٧ ٥  ودیعة ألجل تجاریة    ۲٫٣۰  ۲۰۲۰- ۰۱ -۱٦ ۱۲۰۲ -۰۲- ٦۲  
۲١  ودیعة ألجل تجاریة  ٥۲۲    ٫٤٧۰  ۲۰۲۰- ٦۰ - ٦۲  ۱۲۰۲ - ۳۰ - ٦۲  
۲۰٥ ٦  ودیعة ألجل تجاریة    ٫٤١۰  ۲۰۲۰- ۹۰ - ۳۰  ۱۲۰۲ - ٦۰ - ۳۰  
۰٨٩ ٤  ودیعة ألجل تجاریة    ۰٫٤۰  ۲۰۲۰- ۹۰ - ۰۱  ۱۲۰۲ - ٦۰ - ۰۱  
۲۲٫۰   ٦٦٨ ٣  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰-۱۱-۱٦ ۱۲۰۲ - ۷۰ - ۰۳  
۰٦۲ ٣  ودیعة ألجل تجاریة    ٨۲٫۰  ۲۰۲۰- ۰۱ - ٥۰  ۱۲۰۲ - ۱۰ - ۹۲  
٫٣٦۰   ٣٣٥ ٧  ودیعة ألجل تجاریة  ۲۰۲۰- ۸۰ -۱۳ ۱۲۰۲ -۰۲- ۲۱  

مجموع المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقومة بالدوالر 
۲١٧  األمریكي   ٣٧٣        

٪ ۲٣ المكافِئات النقدیة واالستثمارات المقومة بالدوالر األمریكي كنسبة مئویة من المجموع   
            

مجموع المكافِئات النقدیة واالستثمارات المكافئة لقیمة 
 الیورو

 ٥٧٦ ٥٣٣        
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 الجزء الخامس
 

 تقریر مراجع الحسابات الخارجي  
عن مراجعة البیانات المالیة للوكالة الدولیة  

 للطاقة الذریة للسنة المنتھیة 
 ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱في 
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 ۱٤۷الصفحة  

  
 

        
 
 
 

  تقریر المراجعة
  المتعلقة بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

  (الوكالة)
 

 
  فیما یتعلق

 
  بالمسائل المالیة المتصلة بنتائج المراجعة المالیة

  و
المستدام لنظم اإلنتاج  مراجعة األداء بشأن إدارة التكثیف 

الحیواني، والمكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة،  
وإنتاج النظائر المشعة والتكنولوجیا اإلشعاعیة، والتأھب  

 والتصدي للحادثات والطوارئ
 

 
 

۲۰۲۰ 
 

 

  الحساباتمجلس مراجعة 
 جمھوریة إندونیسیا

 



GC(65)/4 
 ۱٤۸  الصفحة

 قائمة المحتویات 
 

 ۱٥۰ .................................................................................................. موجز جامع

 ۱٥۱ ......................................................................................................... مقّدمة

 ۱٥۲ ............................................................................. لمحة عامة عن المسائل المالیة 

 ۱٥٦ ...................................................................................... مراجع الحسابات رأي 

 ۱٥۷ ......................................................... االستنباطات التفصیلیة المستخلصة من المراجعة

 ۱٥۷ ........................................................................................ المسائل المالیة   -أوالً 

 ً  ۱۸۲ ............................................................. التكثیف المستدام لنظم اإلنتاج الحیواني   -ثانیا

 ً  ۱۸٦ ....................................................... المكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة   -ثالثا

 ً  ۱۸۹ ...................................................... اإلشعاعیةإنتاج النظائر المشعة والتكنولوجیا  -رابعا

 ً  ۱۹۳ ............................................................ التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ  -خامسا

 ً  طلب الدول األعضاء المساعدة الطارئة في حال حدوث  -سادسا
 ۱۹۷ ................................ حالة طارئة بخالف الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة 

 ۲۰۰ ................................................................................................. مسائل أخرى 

 ۲۰۱ ............................................................ االستجابة لتوصیات المراجع الخارجي السابقة 

 ۲۰۱ .................................................................................................. شكر وتقدیر 

 ۲۰۲ ................................................................................................ األول المرفق 
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 قائمة الجداول 
 

 ۱٥٥ ........................................................... ۲۰۲۰-۲۰۱۷النسب المالیة للفترة  -۱الجدول 

 ۱٥۷ .. ۲۰۲۰توزیع المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة واالستثمارات حسب الصنادیق في عام   -۲الجدول 

 ۱٥۸ ................................... ۲۰۲۰حساب العجز النقدي في المیزانیة العادیة في عام  -۳الجدول 

 ۱٥۹ ................................. )۲۰۱۹ -  ۲۰۱٥اتجاه العجز النقدي في المیزانیة العادیة ( -٤الجدول 

 ۱٦۱ ..................................................... أصناف األصول استناداً إلى العمر النافع -٥الجدول 

ً  -٦الجدول   ۱٦۲ ..................................................................... نسبة األصول المھلكة كلیا

 ۱٦۲ .......................................................... المقارنة بین متوسط أعمار األصول  -۷الجدول 

 ۲۰۰ .............................. حاالت االحتیال أو االحتیال المفترض المبلغ عنھا في الوكالة -۸الجدول 

 ۲۰۱ ...................................................................... تفاصیل المبالغ المشطوبة -۹الجدول 

 ۲۰۲ .......................................................................... التوصیات والمتابعة -۱۰الجدول 

 

 
 ۱٥٦ .................................................. ۲۰۲۰-۲۰۱۷اتجاه النسب المالیة من الفترة  -۱الشكل 

 ۱٥۷ ....................... ۲۰۲۰-۲۰۱٦واالستثمارات للفترة المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة  -۲الشكل 

 ۱٦٤ .............. االتجاه التصاعدي التي شھدتھ االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین   -۳الشكل 

 ۱۷۰ ................................ النسبة المئویة لتكالیف السفرات الملغاة غیر القابلة لالسترداد  -٤الشكل 

 ۱۷٦ ........... ۲۰۲۰-۲۰۱۷نقلھا خالل الفترة اتجاه عملیات التسلیم بالنسبة للمشاریع الجاري   -٥الشكل 

 
 

 

 

  

 األشكال قائمة 
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 موجز جامع 
 أھمیة ھذه المراجعة 

ملیون یورو من    ٦۲۸٫۸، حققــت الوكــالــة  ۲۰۲۰في عــام  
ـلت نفـقات بلـغت قیمتـھا   ملیون یورو،    ٥٤٦٫۹اإلیرادات وســــجَّ

ملیون    ۱  ۲۸۲٫۷وأدارت كذلك أـصوالً وخـصوماً بلغت قیمتھا  
ومن ھــذه المبــالغ،   التوالي. ملیون یورو على    ۷٦۰٫۳یورو و 

، تكبد البرنامج الرئیســــي الخاص بالتقنیات  المبالغ ومن بین ھذه  
ة   ة البیـئ اـی ة وحـم ات  النووـیة من أـجل التنمـی   ۱۰۲٫٦ـقدرـھا  نفـق

د  ) و ٪ ۱۸٫۷٦مالیین یورو (  امج الرئیســــي الـخاص  تكـب البرـن
 ). ٪ ۱۲٫۸۰ملیون یورو (   ۷۰باألمان واألمن النوویین  

م مجلس مراجعة الحسابات التابع لجمھوریة  وبناًء على ذلك، یق  ّدِ
إندونیســـــیا ھذا التقریر بوصــــفھ النتیجة التي انتھت إلیھا عملیة  

كانون األول/دیســـمبر    ۳۱مراجعة البیانات المالیة للوكالة حتى  
 وفیما یخصُّ الفترة المنتھیة في ذلك التاریخ.   ۲۰۲۰

ة منتقاة  وقام المجلس أیضــاً بمراجعة األداء في مجاالت رئیســی 
من حـیث اإلدارة الـقائـمة على النـتائج، وھي المـجاالت المتعلـقة  
بالتكثیف المســتدام لنظم اإلنتاج الحیواني، والمكافحة المســتدامة  
لآلفات الحشـریة الرئیسـیة، وإنتاج النظائر المشـعة والتكنولوجیا  
ي للـحادـثات والطوارئ.وـقد   ــّدِ اإلشـــــعاعـیة، والـتأـھب والتصــ

عنا بمراجعة البیانات المالیة ومراجعة  اســترشــدنا في اضــطال 
ــاـبات وـبالمـعاییر اـلدولـیة   األداء ـبالمـعاییر اـلدولـیة لمراجـعة الحســ
للمؤـسـسات العلیا لمراجعة الحـسابات، على التوالي. وخالل ھذه  

مراجعة لجمع  ال الجائحة، التزمنا بھذه المعاییر في تنفیذ إجراءات  
 مراجعة عن بعد. ال أدلة  

 أھداف المراجعة 
ــتقل للوكالة  كا  ن الھدف من المراجعة المالیة ھو تقدیم توكید مسـ

وللدول األعضــاء بشــأن خلّوِ البیانات المالیة في مجملھا من أّيِ  
أخطاء جوھریة، ســـواء بســـبب االحتیال أو وقوع أخطاء غیر  
ــبیة الدولیة للقطاع   ــودة، وأنَّھا متوافقة مع المعاییر المحاسـ مقصـ

 العام (معاییر إیبساس). 
ـما یتعلق بمراجـعة األداء، ـكان الـھدف من المراجـعة ھو تقییم  وفی 

ــین   فعالیة إدارة البرامج في المجاالت المذكورة أعاله بغیة تحسـ
مھا الوكالة للدول األعضاء.   الخدمات التي تقّدِ

 لمحة عامة عن المراجعة المالیة 
نرى أنَّ البـیاـنات الـمالـیة للوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة (الوـكاـلة)  
ــع المالي   تعِرض بنزاھة، من جمیع الجوانب الجوھریة، الوضـ

وأداءـھا الـمالي    ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســــمبر   ۳۱للوـكاـلة في  
وـتدفـقاتـھا النـقدـیة للســـــنة المنتھـیة في ـھذا الـتاریخ، وفـقاً لمـعاییر  

 إیبساس. 

وكالة لتحصـیل االشـتراكات المقررة اإللزامیة  ونقر بجھود ال 
باإلضــافة إلى ذلك، نعتقد أنھ ینبغي أن   من الدول األعضــاء. 

ــأن العجز النـقدي في المیزانـیة   ــواـغل بشــ تـعالج الوـكاـلة الشــ
ــتدامتھا   العادیة الذي یمكن أن یؤثر على وظائف الوكالة واسـ

ــیتنا بت   مجددًا وبالتالي، فإننا نؤكد   المالیة.  ــجیع  على توصــ شــ
 الوكالة على تحسین إمكانیة تحصیل االشتراكات المقررة. 

 موجز مراجعة األداء 
أن الوكالة أدارت ھذه المجاالت الرئیســیة    من دواعي التقدیر 

بفعالیة، وذلك بوســائل من بینھا زیادة قدرة الدول األعضــاء  
ــدود واألـمراض   ـلـلح ــاـبرة  األـمراض اـلع ـــخـیص  ـعـلى تشــ

لیھا؛ وامتالك قدرات راـسخة  الحیوانیة المـصدر والـسیطرة ع 
ــرة العقیـمة؛ وتلبـیة احتـیاـجاتـھا ذات   في مـجال تقنـیات الحشــ
األولویة التي تغطي اســتخدام النظائر المشــعة واإلشــعاع في  
ــاً بعض   ــان. والجدیر بالذكر أن ھناك أیضــ ــحة اإلنســ صــ
المجاالت التي تتطلب مزیداً من االھتمام لتحســـین الخدمات  

 المقدمة للدول األعضاء. 
وفیما یتعلق بالتأھب والتصــــدي للطوارئ، ینبغي للوكالة أن  
تواصــل تكثیف جھودھا في مجال التواصــل الخارجي وأن  
تتعاون مع أصـحاب المصـلحة ذوي الصـلة في تعزیز نظام  

  إنَّ   إذ إدارة المعلومات في إطار التأھب والتـصدي للطوارئ،  
ــائل    أن   ذلك   من شـــأن  یفید في تبادل المعلومات بشـــأن المسـ

ة إلى تعزیز   الحلول الرامـی ة ـب ارف المتعلـق ات والمـع دـی والتـح
ــدي   القــدرات الوطنیــة، والتفھم العــالمى للتــأھــب والتصـــ
للطوارئ؛ وكذلك تـشجیع الدول األعـضاء على تعیین منـسق  

عالوة   قطرى وإكـمال تقییمـھا اـلذاتى بغـیة تعظیم ـھذه الفواـئد. 
ینبغي أن تواصــل الوكالة تعزیز جھود التواصــل  على ذلك،  

ــاء على تنفـیذ   ــجیع الدول األعضــ الـخارجي الرامـیة إلى تشــ
الدورة الكاملة الستعراض إجراءات التأھب للطوارئ، إذ إن  
بوســع مثل ھذا االســتعراض أن یعالج بشــكل شــامل مســألة  
ة الـخاصــــة بـحاالت الطوارئ النووـیة أو   الترتیـبات الوطنـی

 صرف النظر عن سبب حدوثھا. اإلشعاعیة ب 
وفي ـحال ـحدوث ـحاـلة ـطارـئة بخالف الحوادث أو الطوارئ  

ة التي  ـــعاعـی ة أو اإلشــ أیضــــاً في المـجاالت    وقـعت النووـی
یة المذكورة أعاله، ینبغي للوكالة أن تنظر في مواءمة   الرئیـس

عـضاء فیما  الممارـسة الحالیة في االـستجابة لطلبات الدول األ 
ــاـعدة في ـح ـــفاء الـطابع  یتعلق ـبالمســ االت الطوارئ وإضــ

الرســمي المناســب علیھا لتأخذ شــكل إجراء تشــغیلي موحد  
عالوة على ذلك،   على نطاق الوكالة لتبســـیط العملیة الحالیة. 

ــیلي لجمیع مالحـظات   یمكن االطالع على المحتوى التفصــ
 . مراجعة في متن ھذا التقریر ال 
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 ۱٥۱  الصفحة

 مقّدمة 

مجلس مراجعة الحســابات التابع لجمھوریة إندونیســیا بمســؤولیة مراجعة البیانات  بتكلیف من المؤتمر العام، ُعِھَد إلى   -۱
الیتین   ــنتین الـم ة عن الســ اـل ة للوـك الـی دة   ۲۰۲۰و   ۲۰۱۹الـم اـع اً للـق ــرة)    ۱- ۱۲وفـق ة عشــ انـی ادة الـث ة (الـم الـی ة الـم من الالئـح

وقد أبدى مجلس مراجعة   الئحة المالیة. واالختصـاصـات اإلضـافیة الناظمة للمراجعة الخارجیة للحسـابات، الواردة في مرفق ال 
الحســابات التابع لجمھوریة إندونیســیا ما یراه ضــروری�ا من المالحظات بشــأن اآلثار المالیة المترتِّبة عن الممارســات اإلداریة  

  من االختصاصات اإلضافیة الناظمة للمراجعة الخارجیة للحسابات.   ٥القائمة وفقاً/امتثاالً للفقرة  

أجرینا مراجعتنا وفقاً لما ھو منطبق من المعاییر الدولیة لمراجعة الحســابات والمعاییر الدولیة للمؤســســات العلیا  ولقد   -۲
ــابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصــصــة والوكالة   ــبما اعتمدھا فریق المراجعین الخارجیین لحس ــابات، حس لمراجعة الحس

 لتزمـنا بـھذه المـعاییر رغم مواجھتـنا تـحدـیاٍت ـجدـیدة في إجراء عملـیات المراجـعة. وخالل ـھذه الـجائـحة، ا  اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة. 
دلة  األ من خالل الوصــــول االفتراضــــي عن بُعد لجمع    ھا ولذلك، حاولنا التخفیف من مخاطر المراجعة بأن قمنا بتنفیذ إجراءات 

 المستمدة من المراجعة. 

، فقد كان الھدف الرئیســي من إجراء المراجعة ھو تمكین مراجع  ووفقاً لمتطلبات المعاییر الدولیة لمراجعة الحســابات  -۳
لة خالل العام قد اســتُخدمت في األغراض التي وافق علیھا المؤتمر   الحســابات من إبداء رأي بشــأن ما إذا كانت النفقات المســجَّ

لة بطریقة ســـلیمة وفقاً للوائح   م  العام؛ وما إذا كانت اإلیرادات والنفقات ُمصـــنَّفة وُمســـجَّ المالیة؛ وما إذا كانت البیانات المالیة تُقّدِ
لة في   . ۲۰۲۰كانون األول/دیـسمبر    ۳۱ـصورة ـصحیحة عن الوـضع المالي في   ة أرـصدة نھایة العام المـسجَّ ویـشمل ذلك ـصحَّ

م المعاییر الدولیة لل  جمیع صـنادیق الوكالة حسـبما ترد بالتفصـیل في حسـابات الوكالة.  مؤسـسـات العلیا  وباإلضـافة إلى ذلك، تُقّدِ
وكان ھدف المراجعة ھو تقییم فعالیة إدارة التكثیف المـستدام   لمراجعة الحـسابات إرـشادات بـشأن إجراء عملیات مراجعة األداء. 

لنظم اإلنتاج الحیواني، والمكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة، وإنتاج النظائر المشعة والتكنولوجیا اإلشعاعیة، والتأھـب  
صــدي للحادثات والطوارئ، فضــالً عن التصــدي للطوارئ في الحاالت غیر اإلشــعاعیة أو غیر النوویة من أجل تحســین  والت 

 الخدمة التي تقدمھا الوكالة للدول األعضاء. 

وقد اـشتملت عملیات المراجعة على إجراء مناقـشات مع كبار مدیري البرامج الفرعیة واألقـسام المعنیة؛ واـستعراض   -٤
الوثائق ذات الـصلة؛ واـستعراض الـسیاـسات والعملیات واإلجراءات؛ والـسعي إلى الحـصول على المعلومات والتوـضیحات من  
اإلدارة من خالل طلبات الحصــول على المعلومات واالســتفســارات بشــأن المراجعة؛ وتقدیم المالحظات والتوصــیات المترتبة  

 عن عملیة المراجعة. 

ـنت عملـیة اختـیار الب  -٥ ــمَّ ــمـلت  وتضــ رامج الفرعـیة و/أو البرامج التي یتعین النظر فیـھا تطبیق ـعدد من العواـمل التي شــ
ــفھا في وثیقتي البرنامج والمیزانیة للفترتین   ــاق مع األولویات التي ورد وصـ ــتوى االتسـ   ۲۰۱۹- ۲۰۱۸و   ۲۰۱۷- ۲۰۱٦مسـ

ــواـغل المتعلـقة ـبالكـفاءة، وحجم  الوـكاـلة (الكـتاب األزرق)، وأوـجھ الـتآزر في   المیزانـیة، والمـخاطر التي تـھدد اإلدارة،  ، والشــ
ریة للموضـوعات.  أن، والطبیعة الـس ابقة، واآلثار المحتملة، وما لإلدارة حالیاً من اعتبارات في ھذا الـش  وعملیات المراجعة الـس

ــتدام لنظم اإلنتاج الحیواني، والبرنامج الفرعي المكافحة  ــتدامة لآلفات    ونتیجة لذلك، اخترنا البرنامج الفرعي التكثیف المسـ المسـ
ي   الحشــریة الرئیســیة، والبرنامج الخاص بإنتاج النظائر المشــعة والتكنولوجیا اإلشــعاعیة، والبرنامج الخاص بالتأھب والتصــّدِ

وأثیرت أیضــــا مســــألة تتعلق بالتصــــدي للطوارئ بناء على طلب الدول األعضــــاء في الحاالت غیر   للحادثات والطوارئ. 
 ة. اإلشعاعیة أو غیر النووی 

ــائر الجھات المعنیة   - ٦ ــؤولة عن الحوكمة وسـ والغرض من ھذا التقریر عن المراجعة ھو إبالغ الوكالة والھیئات المسـ
وبعد إجراء مناقشـــات مفصـــلة مع اإلدارة المســـؤولة، أُحیلت إلیھا عبر رســـائل إداریة االســـتنباطات المھمة   بنتائج المراجعة. 

وقد أُدرجت في ھذا التقریر أھم ھذه االسـتنباطات بعد تجمیعھا على النحو   بھا.   المسـتخلصـة من إجراءات المراجعة المضـطلع 
 الالئق والنظر على النحو الواجب في الردود النھائیة المقدَّمة من اإلدارة وخطط العمل التي وضعتھا من أجل تنفیذ التوصیات. 
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 لمحة عامة عن المسائل المالیة 
 

 اعتماد معاییر إیبساس

ــاءلة والشـــفافیة. -۷ ــمن الفعالیة والمسـ ــمن إطار قائم على النتائج یضـ ــطلع الوكالة بوالیتھا ضـ ومن  تضـ
ل البیانات المالیة التي   الضــروري دعم ھذا اإلطار عبر تقدیم تقاریر مالیة ومعلومات إداریة عالیة الجودة. ــّكِ وتش

ن الوكالة من  ویُعدُّ اعتماد معاییر إیبـساس   تأدیة والیتھا بطریقة أفـضل.تُعدُّ وفقاً لمعاییر إیبـساس عامالً أـساـسی�ا یمّكِ
من أفضل الممارسات اإلداریة المتَّبعة، ومن المتوقع أن یؤدي إلى تعزیز التجانُس بین المنظمات التابعة لمنظومة 

ــین إمكانیة مقارنة البیانات المالیة بمث ــلوب عرض البیانات المالیة وإلى تحس یالتھا لدى  األمم المتحدة من حیث أس
وتكفل البیانات المالیة التي تُعدُّ وفقاً لمعاییر إیبســــاس إلقاء نظرة   المنظمات الدولیة األخرى والحكومات الوطنیة.

قاً على الحالة الفعلیة لألصـول والخصـوم واإلیرادات والنفقات الخاصـة بالوكالة. وھذه ھي الـسنة التاـسعة   أكثر تعمُّ
 .۲۰۱۱بساس في عام  منذ اعتماد الوكالة معاییر إی

 المحاسبة الصندوقیة والتقاریر القطاعیة

 الصـــندوق ھو كیان محاســـبي ذاتي التوازن تم إنشـــاؤه لحســـاب معامالت ذات غرض أو ھدف محّدد. -۸
 وتُفـصل الـصنادیق لغرض االـضطالع بأنـشطة محددة أو بلوغ أھداف معینة وفقاً للوائح أو قیود أو حدود خاـصة.

ــع المالي  ویجري إعداد البیا ــندوقیة، على نحو یبیِّن في نھایة الفترة الوض ــبة الص ــاس المحاس نات المالیة على أس
ــنادیق. د لجمیع الص ــنادیق القیمة المتراكمة المتبقیة من اإلیرادات والنفقات. الموحَّ ــدة الص ــمن   وتمثِّل أرص وتتض

ــب ــطة الوكالة بحسـ م معلومات عن أنشـ ــدر    البیانات المالیة تقاریر قطاعیة تقّدِ ــب مصـ ــیة وبحسـ البرامج الرئیسـ
ل. ة ھي: التموـی اـل ة للوـك ة الســــــت ة؛  ۱‘ والبرامج الرئیســــــی ة ودورة الوقود النووي والعلوم النووـی ‘ القوى النووـی

‘۲‘ ‘ النوویــة من أجــل التنمیــة وحمــایــة البیئــة؛  ‘۳والتقنیــات  النووي؛  ٤‘ واألمــان واألمن النوویــان؛  ‘ والتحقق 
ل ھذه  ٦ســـات والتنظیم واإلدارة؛ ‘والخدمات الخاصـــة بالســـیا ‘٥‘ ‘ وإدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة، وتُموَّ

وقد أنشـئت ھذه الصـنادیق اسـتناداً إلى قرارات   البرامج الرئیسـیة من خالل مجموعات الصـنادیق التابعة للوكالة.
مجلس المحافظین وللقواعد المالیة الصـادرة  اتخذھا المؤتمر العام، وتُدار شـؤونھا وفقاً لالئحة المالیة المعتمدة من 

ــتخدام   عن المدیر العام. ــنادیق األخرى من حیث البارامترات المتعلقة بكیفیة اسـ ــندوق عن الصـ ویختلف كلُّ صـ
 اإلیرادات.

 أداء المیزانیة

ــلة التي تو -۹ ــندوق المیزانیة العادیة واالعتمادات ذات الصــ افق  یرِكّز برنامج الوكالة ومیزانیتھا على صــ
 وتـشمل مكونات المیزانیة العادیة المیزانیة العادیة التـشغیلیة والمیزانیة العادیة الرأـسمالیة. علیھا الدول األعـضاء.

نین. ٪۱٤٫٦۳و  ٪۹۷٫۱۰وقد حققت الوكالة معدَّالت لتنفیذ المیزانیة بنسبة    على التوالي في ھذین المكِوّ

 ملخص األداء المالي

العادیة، والتي تشــمل صــندوق المیزانیة العادیة وصــندوق رأس المال العامل شــھدت مجموعة المیزانیة   -۱۰
ملیون یورو  ۳۰٫۱۳وـصندوق االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة، عجزاً ـصافیاً على أـساس معاییر إیبـساس قدره  

ل صـندوق التعاون التقني فائضـاً صـافیاً أعلى من عام  .۲۰۲۰في عام   ورو.ملیون ی ۳۳٫۳٦قدره   ۲۰۱۹وسـجَّ
ْین صـافِیَْین   ل صـندوق الموارد الخارجة عن المیزانیة وصـندوق التعاون التقني الخارج عن المیزانیة فائضـَ وسـجَّ

ــرف الیورانیوم   .۲۰۲۰ملیون یورو على التوالي في عام  ۱۳٫۰۷ملیون یورو و ٤۹٫۸۸قدرھما  ل مصــ ــجَّ وســ
 .۲۰۲۰ملیون یورو في عام    ۳٫۹۰الضعیف اإلثراء عجزاً قدره  
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 یل اإلیرادات تحل

ل مجموع اإلیرادات في عام  -۱۱ ــجَّ ــبة   ٦۲۸٫۸۰ما مقداره   ۲۰۲۰سـ ــاً بنسـ ملیون یورو، بما یمثِّل انخفاضـ
بعــام    ۸٫۲۸٪ ومردُّ ھــذا االرتفــاع في المقــام األول ھو الزیــادة في  ملیون یورو).  ٥۸۰٫۷۳(  ۲۰۱۹مقــارنــةً 

ملیون یورو،    ۳۸٫٤۳مالیین یورو، و  ۸٫۹٥ره،  االشــتراكات المقررة والتبرعات والمســاھمات األخرى بما مقدا
رة وفي  مالیین یورو، تباعاً. ٤٫۳٥و ــتراكات المقرَّ ــت ھذه الزیادة جزئی�ا بانخفاض في اإلیرادات من االش وتقلص

 ملیون یورو، على التوالي. ۳٫۱۸ملیون یورو و ۰٫٤۹إیرادات االستثمار بمقدار  

 تحلیل النفقات 

ل في عام   -۱۲ ّجِ ــُ ــبة  انخ ۲۰۲۰س  ۲۰۱۹ملیون یورو) مقارنةً بعام   ٥٤٦٫۸۹(  ٪٤٫۱۷فاض في النفقات بنس
ملیون یورو) بنســــــبة تبلغ  ۳۲٥٫۸٥واســــــتأثرت المرتـبات واســـــتحـقاـقات الموظفین ( ملیون یورو).  ٥۷۰٫٦٦(

ا    ٥۹٫٥۸٪ درـھ ادة ـق ة بزـی اـل ات الوـك ةً بعـام    ۱۹٫٥۲من نفـق ارـن ت التحویالت إلى   .۲۰۱۹ملیون یورو مـق اـن وـك
ن (النظراء ف من النفقات في عام   ٪۱۱٫٥۰ملیون یورو) بنسـبة تبلغ   ٦۲٫۸۸ي المشـاریع اإلنمائیة ثاني أكبر مكّوِ

ــفر ( .۲۰۲۰ ــھد السـ ــاً قدره    ۱٤٫٦٤وشـ وبلغت   .۲۰۱۹ملیون یورو مقارنةً بعام   ۲۹٫٦۳ملیون یورو) انخفاضـ
 .۲۰۱۹مقارنةً بعام  ملیون یورو  ٦٫۹٤ملیون یورو بانخفاض قدره   ۳۱٫۷٤النفقات التشغیلیة األخرى  

 الوضع المالي

ــلیماً تماماً في  -۱۳ ــع المالي العام للوكالة ســ ــمبر   ۳۱ال یزال الوضــ وتتجلى ھذه   .۲۰۲۰كانون األول/دیســ
 السالمة المالیة في المؤشرات الرئیسیة التالیة:

تبلغ القیمة اإلجمالیة الصــافیة لألصــول، محســوبةً باعتبارھا مجموع األصــول ناقصــاً مجموع  •
  ملیون یورو؛  ٥۲۲٫٤٥لخصوم،  ا

ویعني ذلك أن لدى الوكالة   تبلغ قیمة األصــول الجاریة نحو ســتة أمثال قیمة الخصــوم الجاریة. •
 القادمة. ۱۲موارد كافیة لتغطیة التزاماتھا التي یُتوقّع أن تصبح مستحقة خالل األشھر الـ  

األموال النقدیة والمكافئات النقدیة واالســـتثمارات  ، كان مجموع ۲۰۲۰كانون األول/دیســـمبر   ۳۱وفي  -۱٤
ویعني ذلك أنَّ الوكالة لدیھا قدر كاٍف من األصول السائلة   من مجموع أصول الوكالة. ٪٥۸٫٤٥یمثِّل نسبة قدرھا  
 لتلبیة احتیاجاتھا.

ارنةً بعام  مق ۲۰۲۰وفیما یلي المجاالت التي شــــھدت تغیُّرات مھمة في الوضــــع المالي للوكالة في عام   -۱٥
۲۰۱۹: 

ــول الجاریة بمبلغ   • ملیون یورو، ویرجع ذلك في المقام األول إلى ارتفاع    ۸۲٫۱٦ازدادت األصـ
 إجمالي المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات؛

ملیون یورو، وتتعلق ھذه تناقص في المقام   ۱۲٫۸۸وانخفضــــت األصــــول غیر الجاریة بمبلغ   •
ملة والتي ھي قید  األول ببند الممتلكات   آت والمعدات، وتحدیداً ما یتعلق باألصـول المرـس والمنـش

 التشیید؛

ملیون یورو، وھو ما یرجع أســـــاســـــاً إلى زیادة في   ٦٤٫٤۸وازداد إجـمالي الخصـــــوم بمبلغ   •
 .یورو ملیون ٥۳٫۹۲االلتزامات المترتبة عن استحقاقات موظفي الوكالة بما یصل إلى  
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ة، حـیث ارتفـعت من ، شــــــھدت الو۲۰۲۰وفي ـعام   -۱٦ ــافـی ة األصـــــول الصـــ ة في قیـم الـی ادة إجـم ة زـی اـل ـك
ملیون یورو، وھو ـما یرجع في المـقام األول إلى زـیادة مجموع األصـــــول    ٥۲۲٫٤٥ملیون یورو إلى   ٥۱۷٫٦٤

مالیین یورو ملیون   ٦٤٫٤۸ملیون یورو بما یتجاوز الزیادة الصـــافیة في مجموع الخصـــوم البالغة  ٦۹٫۲۸بمبلغ  
  یورو.

 دة األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالستثمارات أرص

ملیون   ٦٤٫۷۸زیادة أرصــدة األموال النقدیة والمكافِئات النقدیة واالســتثمارات بمبلغ   ۲۰۲۰شــھد عام  -۱۷
ــل إلى  ٪۹٫٤٦یورو ( وتعود الزـیادة في  .۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر    ۳۱ملیون یورو في    ۷٤۹٫۷٤) لتصـــ

 ملیون یورو).  ٦۱٫۳٥( ۲۰۲۰ي رصید الحیازات من الیورو عام  األساس إلى الزیادة ف

من مجموع المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة واالسـتثمارات   ٪۷٦٫۲، كانت نسـبة  ۲۰۲۰وفي نھایة عام  -۱۸
مة بالیورو في حین كانت نســــبة   منھ   ٪۰٫٤۱من ھذا المجموع مقومة بالدوالر األمریكي، ونســــبة   ٪۲۳٫٤مقوَّ

ـمة ـبالیورو قریـبة من   ۲۰۲۰وفي ـعام   مالت أخرى.مقوـمة بع اـئدة على الحـیازات الـمالـیة المقوَّ ظلـَّت أســــــعار الـف
ومع ذلك، فقد تأثر إجمالي عائدات االســـتثمار ســـلباً باالنخفاض الكبیر في أســـعار الفائدة في الحیازات   الصـــفر.

عر الفائ االحتیاطي الفیدرالي كرد    النظام دة التي أجراھا  المالیة المقیمة بالدوالر األمیركي نتیجةً للتخفیضـات في ـس
ــلبي للجائحة إلى جانب انخفاض قیمة الدوالر األمیركي خالل عام  ــادي الســ ونتیجة   .۲۰۲۰فعل للتأثیر االقتصــ

داـخل   یورو  ملیون  ۳٫۱۸ـلذـلك، انخفضـــــت ـعاـئدات االســـــتثـمار اإلجـمالـیة التي حققتـھا الوـكاـلة خالل ـعام بمـقدار  
۲۰۲۰. 

 لمستحقَّة التحصیلالحسابات ا

ملیون   ٥٫٥٤على وجھ العموم، انخفض إجمالي المســتحقات الصــافیة من المعامالت غیر التبادلیة بمبلغ   -۱۹
والمكونات الرئیســیة لھذا الرصــید   .۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱ملیون یورو في   ٥٥٫٤٥یورو، لیصــل إلى 

رة ( تراكات المقرَّ تحقات من االـش تحقة التحصـیل (  ٤۷٫٥٥ھي المـس ملیون   ٦٫٤٥ملیون یورو)، و التبرعات المـس
 ملیون یورو).  ۱٫٤٦یورو)، والمستحقات األخرى (

رة المسـتحقة التحصـیل التي شـھدھا عام   -۲۰ بشـكل أسـاسـي إلى   ۲۰۲۰وترجع الزیادة في االشـتراكات المقرَّ
رة من   وارتفع معدل تحصـیل الزیادة في ھذه االشـتراكات في المیزانیة العادیة.  ٪۹۳إلى   ٪۹۰االشـتراكات المقرَّ

ملیون   ۲۰٫٦وزادت المسـاھمات غیر المسـددة في المیزانیة العادیة عن السـنوات السـابقة بمقدار   .۲۰۲۰في عام 
ــ ملیون یورو.  ۳۹٫۱یورو فبلغت   ملیون یورو من إجمالي مساھمات المیزانیة العادیة غیر    ٦٥٫۸۰ویمثل مبلغ الـ

 .۲۰۲۰من األنصبة المقررة في المیزانیة العادیة لعام   ٪۱۷٫٤والسنوات السابقة نسبة   ۲۰۲۰المسددة منذ عام 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

ن في القیمة الدفتریة الصافیة   -۲۱ ال تزال المباني والتحسینات المدخلة على المباني المستأجرة تمثِّل أكبر مكّوِ
 للممتلكات والمنشآت والمعدات.

ملیون   ۸٫٦۷انخفض صـافي مجموع القیمة الدفتریة للممتلكات والمنشـآت والمعدات بمقدار  ، ۲۰۲۰في  -۲۲
 ومن بین العوامل التي ساھمت في ھذا االنخفاض ما یلي: ).٪۲٫۹٤یورو (

ــافات بمبلغ   -۲۳ ــاء.  ٪۹٦٫۱ملیون یورو، یتعلق   ۱۸٫۲۷تخفیض اإلضـ ــول قید اإلنشـ وفي عام   منھا باألصـ
فقط من اإلضـافات إلى الممتلكات والمنشـآت والمعدات، البالغة قیمتھا    ٪۲٤٫٦حوالي ، تتعلق نسـبة قدرھا  ۲۰۲۰
ــروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة    ۳٫۹۰ ــمل مباني في إطار مشــ ــول قید اإلنجاز تشــ مالیین یورو، بأصــ
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التركیـب أو التجمیع ( ۲٫۳( لیون  م  ۰٫۹ملیون یورو)، وكـذلـك بمعـدات تفتیش ومعـدات مختبرات في انتظـار 
 یورو).

ا بقیة اإلضــافات إلى الممتلكات والمنشــآت والمعدات خالل الســنة، البالغ قدرھا  -۲٤ ملیون یورو،    ۱۱٫۹٥أمَّ
ـعت على جمیع فـئات األصـــــول األخرى، وـكاـنت أكبر المكوـنات ھي مـعدات ا    فـقد توزَّ االتصـــــاالت وتكنولوجـی

لة على المباني وعلى العقارات المـستأجرة، ومعدات  المعلومات، ومعدات المختبرات، والمباني والتحـسینات المدخ
 التفتیش.

  ملیون یورو. ۲٤٫٥۸وھذه اإلضافات تقابلھا نفقات اھتالك قدرھا  -۲٥

مبر   ۳۱وفي  -۲٦ ناً في ۲۰۲۰كانون األول/دیـس یید مكوَّ آت والمعدات قید التـش ، كان رصـید الممتلكات والمنـش
 یورو یتعلق بمشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة.ملیون   ۲۲٫۲المقام األول من مبلغ 

 األصول غیر الملموسة

ــة في  -۲۷ ــول غیر الملموســ ــافي القیمة الدفتریة لألصــ ــمبر   ۳۱بلغ صــ ما قیمتھ   ۲۰۲۰كانون األول/دیســ
ام   ٥۸٫۸۰ ة في ـع ـل ة المســـــجَّ القیـم ة ـب ارـن اً مـق ل تراجـع ا یمثـِّ ة    ۲۰۱۹ملیون یورو، وھو ـم الـغ   ملیون   ٦۰٫۲٦والـب
ــتوى العالي الذي   یورو. ــة في المس ــي وراء انخفاض القیمة الدفتریة لألصــول غیر الملموس وتمثل العامل الرئیس

، أضـیفت  ۲۰۲۰وخالل عام  شـھدتھ نفقات االسـتھالك بما یتجاوز قیمة ما أضـیف إلى ھذه األصـول خالل العام.
ات ة البرامجـی ا    إلى قیـم دارـھ ة مـق الـی الیف إجـم اً تـك ا    ۱۰٫۱٦المطورة داخلـی ملیون یورو   ٤٫۸۳ملیون یورو، منـھ

ات و اـن ات الضــــــم ا معلوـم دـیث تكنولوجـی د تـح ا بـع ة ـم ــاریع أخرى    ٥٫۳٤تتعلق بمرحـل ملیون یورو تتعلق بمشـــ
 لبرامجیات مطورة داخلیاً.

 إدارة المخاطر

م البیانات المالیة الُمعَدَّة وفق معاییر -۲۸ إیبساس تفاصیل عن الكیفیة التي تدیر بھا الوكالة المخاطر المالیة    تقّدِ
التي تتعرض لھا، بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر الـسوق (أـسعار ـصرف العمالت األجنبیة وأـسعار الفائدة)  

لى رأس  ومن وجھة النظر العامة، تُدار اســتثمارات الوكالة على نحو یعطي األولویة للحفاظ ع ومخاطر الســیولة.
المال كھدف أســـاســـي، مع كفالة قدر كاٍف من الســـیولة للوفاء باالحتیاجات التشـــغیلیة النقدیة، ویلي ذلك كســـب  

 العائدات بمعدَّل تنافسي على حافظتھا المالیة في حدود تلك القیود.

 النسب المالیة

 ه.أدنا ۱یرد وصف النسب المالیة للوكالة للسنوات األربع الماضیة في الجدول   -۲۹

 ۲۰۲۰-۲۰۱۷النسب المالیة للفترة  -۱الجدول 

كانون    ۳۱ النسب المالیة  ال 
 األول/دیسمبر 

۲۰۲۰ 

كانون    ۳۱
 األول/دیسمبر 

۲۰۱۹ 

كانون    ۳۱
 األول/دیسمبر 

۲۰۱۸ 

كانون    ۳۱
 األول/دیسمبر 

۲۰۱۷ 
 ٥٫۲۸ ٤٫۹٤ ٤٫۸٥ ٥٫۸۹ النسبة الحالیة  ۱

 الخصوم الجاریة  األصول الجاریة : 
 ۱٫۹۳ ۱٫۹۸ ۱٫۷٤ ۱٫٦۹ مجموع االلتزامات  مجموع األصول:  ۲

 االلتزامات  األصول : 
 ٤٫۷۳ ٤٫۳۹ ۳٫۹۲ ٤٫۷٥ النسبة النقدیة  ۳

 األموال النقدیة + االستثمارات القصیرة األجل: الخصوم الجاریة 
 ٥٫۰٥ ٤٫۷۳ ٤٫۳۲ ٥٫۱٥ نسبة السیولة السریعة  ٤

ــابات غیر  األموال النـقدیة +   االســــتثـمارات القصــــیرة األجل + الحســ
 المسددة: الخصوم الجاریة 
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إلى الجـدول   -۳۰ اداً  ة في الفترة  ۱واســـــتـن ة للوكـاـل ــب المـالـی إن النســـ أظھرت میالً إلى    ۲۰۱۹-۲۰۱۷، ـف
 الـجائـحة.، ـكان االتـجاه أفضـــــل قلیالً ألن تـكالیف التشـــــغـیل انخفضـــــت أثـناء  ۲۰۲۰ولكن في ـعام   االنخـفاض.

، بینما تسجل النسبتان األخریان وھما النسبة النقدیة،  ۲۰۱۹نقطة عن عام  ۱٫۰٤وانخفضت النسبة الحالیة بمقدار  
إجمالي األـصول فقط: انخفـضت   نقطة لكل منھما عن العام الماـضي.  ۰٫۸٥ونـسبة الـسیولة الـسریعة، زیادة بمقدار  

 ة بالعام الماضي.نقطة مقارن ۰٫۰٥نسبة إجمالي االلتزامات بمقدار  

واالتجاه نحو الصـــعود في  ۲۰۱۹-۲۰۱۷أدناه بوضـــوح االتجاه نحو االنخفاض من  ۱ویبین الشـــكل   -۳۱
  في النسب المالیة للوكالة، وكلھا مأمونة وسلیمة. ۲۰۲۰

 ۲۰۲۰-۲۰۱۷اتجاه النسب المالیة من الفترة  -۱الشكل 

 
 

 

 رأي مراجع الحسابات 
فإننا مكلَّفون بإبداء رأي بشــأن البیانات المالیة للوكالة  وفقاً الختصــاصــات مراجع الحســابات الخارجي،   -۳۲

ولم تكشـف مراجعة البیانات المالیة للسـنة المالیة   .۲۰۲۰كانون األول/دیسـمبر   ۳۱عن الفترة المالیة المنتھیة في 
واكتـمالـھا  عن أي مواطن ضـــــعف أو أخـطاء نرى أنـھا جوھرـیة من حـیث ـتأثیرـھا في دـقة البـیاـنات الـمالـیة   ۲۰۲۰

وبناًء على ذلك، أبدینا رأي مراجعة خالیاً من التحفظات بـشأن البیانات المالیة للوكالة للـسنة المالیة   وـصحتھا ككل.
 .۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر   ۳۱المنتھیة في 
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 االستنباطات التفصیلیة المستخلصة من المراجعة
 المسائل المالیة   -أوال

 العجز النقدي  -ألف

، ـلدى الوـكاـلة مـبالغ نـقدـیة ومـكافـئات ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر   ۳۱تُظھر البـیاـنات الـمالـیة أنـّھ، وحتى   -۳۳
تثمارات قصـیرة األجل تبلغ قیمتھا  وتُصـنف ھذه المبالغ في عدة صـنادیق، على   ملیون یورو. ۷٤۹٫۷٤نقدیة واـس

 النحو التالي:

 ۲۰۲۰والمكافئات النقدیة واالستثمارات حسب الصنادیق في عام توزیع المبالغ النقدیة  -۲الجدول 

 الرصید  اسم الصندوق 
۰۷۳ ٤۹ مصرف الیورانیوم الضعیف اإلثراء  ۱۳۸  

 ۸۷٥ ۱۳۱ ٤۹ المیزانیة العادیة
 ٥۹٤ ۱٥۱ ۱٥ صندوق رأس المال العامل

۲۱۷ ۱ الصنادیق االستئمانیة والصنادیق الخاصة  ٥۷۲   
٥۲ االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیةصندوق    ۲۱۸  ۰۷۱   

۰٦ صندوق التعاون التقني الممول من خارج المیزانیة  ۱۲٦  ۷٥۱  
  ۸٦٥ ۱۳۸ ۱٤۱ صندوق التعاون التقني

۷۰٤ صندوق البرامج الممّولة من خارج المیزانیة  ٦۰٦  ۱۲٥   
 ۷۱۱ ۷۳٥ ۷٤۹ المجموع

تثمارات القصـیرة األجل الخاصـة بالوكالة قد  والحظنا أن مجموع المبالغ النقدیة   -۳٤ والمكافئات النقدیة واالـس
عنا األرـصدة حـسب الـصنادیق، نالحظ أن   ـشھد ارتفاعاً على مدى الـسنوات الخمـسة الماـضیة. بید أنھ وفي حال جمَّ

 ً ، كما ھو صـندوق المیزانیة العادیة ومصـرف الیورانیوم الضـعیف اإلثراء شـھدا على امتداد نفس الفترة انخفاضـا
 التالي. ۲موضح في الشكل  

 ۲۰۲۰-۲۰۱٦المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة واالستثمارات للفترة  -۲الشكل 

 
 

مصرف الیورانیوم 
 الضعیف اإلثراء

صندوق رأس المال   المیزانیة العادیة 
 العامل 

الصنادیق االستئمانیة 
 والصنادیق الخاصة 

صندوق االستثمارات  
 الرأسمالیة الرئیسیة

صندوق التعاون  
التقني الممول من 

 المیزانیة خارج 
صندوق التعاون  

 التقني 
صندوق البرامج  
الممّولة من خارج  

 المیزانیة 

٤٥۰۰۰۰ 

٤۰۰۰۰۰ 

۳٥۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰۰ 

۲٥۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰۰ 

۱٥۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰ 

٥۰۰۰۰ 

۰ 

۲۰۱٦ 

۲۰۱۷ 
۲۰۱۸ 
۲۰۱۹ 
۲۰۲۰ 
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االنخفاض الذي شــــھده مصــــرف الوكالة للیورانیوم الضــــعیف اإلثراء إلى تحویل المبالغ غیر  ویُعزى  -۳٥
المـستخدمة بناًء على طلب المانحین وإلى حقیقة أنھ لم یُتوقَّع أن تَِرَد إلى ھذا الـصندوق أي مـساھمة عقب اـستكمال 

ض الذي شــھده صــندوق المیزانیة  وكان مردُّ االنخفا .۲۰۱۹عملیة شــراء الیورانیوم الضــعیف اإلثراء في عام  
 العادیِة المبالَغ غیر القابلة للتحصیل من االشتراكات المقررة للسنوات السابقة.

وـتألـفت المـبالغ النـقدـیة والمـكافـئات النـقدـیة واالســـــتثـمارات فیـما یخص المیزانـیة الـعادـیة من المـبالغ النـقدـیة   -۳٦
المـتأتـیة من المســـــاھمات الواردة مقدماً في صـــــندوق المیزانیة    المـتأتـیة من المیزانـیة الـعادیة، ومن المـبالغ النـقدیة

وتُشـكل المبالغ النقدیة المتأتیة من  العادیة، ومن المبالغ النقدیة في صـندوق عملیات اإلصـالح واإلحالل الرئیسـیة.
في إطار أنـشطة  المـساھمات الواردة مقدماً في ـصندوق المیزانیة العادیة مبالغ نقدیة مـستلمة مقدماً ویُعتزم ـصرفھا 

ــنَّ  ــنة التالیة، وبالتالي تُصـ لة.السـ وتشـــكل المبالغ النقدیة المودعة في صـــندوق عملیات   ف على أنھا إیرادات مؤجَّ
ــترك بین المنظمات القائمة في فیینا والحكومة  ــندوق مشـ ــة الوكالة في صـ ــیة حصـ ــالح واإلحالل الرئیسـ اإلصـ

وإذا قمنا بخصــم المســاھماِت   ل األنشــطة التشــغیلیة للوكالة.النمســاویة، وال یمكن اســتخدامھا بشــكل مباشــر لتموی
ــیة،   الواردة مقدماً في صــندوق المیزانیة العادیة والمبالغ المالیة في صــندوق عملیات اإلصــالح واإلحالل الرئیس

وضــح ملیون یورو، كما ھو م  ۱٥٫٥۲یكون الرصــید الفعلي من المبالغ النقدیة في المیزانیة العادیة ســلبیاً بمقدار  
 أدناه:  ۳في الجدول  

 ۲۰۲۰حساب العجز النقدي في المیزانیة العادیة في عام  -۳الجدول 

 الرصید  الوصف 
 ۸۷٥ ۱۳۱ ٤۹  ۲۰۲۰الرصید الختامي للمبالغ النقدیة واالستثمارات في المیزانیة العادیة في عام 

واإلحالل الرئیسیة في عام تُخَصم منھ:  المبالغ النقدیة في صندوق عملیات اإلصالح 
۲۰۲۰ 

(۷ ۸۳۷ ۳٦۲ ) 

لة في عام                 ۹۰۸ ٥٦)  ۲۰۲۰اإلیرادات المؤجَّ  ۹۷٦)  
الرصید الختامي الفعلي للمبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة واالستثمارات في المیزانیة 

 العادیة 
(۱٥ ٥۱٥ ۳۳۷) 

المبالغ النقدیة والمكافئات النقدیة واالســتثمارات القصــیرة األجل في ویُظِھُر المبلغ الســالب الذي شــھدتھ   -۳۷
 .۲۰۲۰أن الوكالةَ اعتمدت على المســاھمات الواردة مقدماً لدعم عملیاتھا التشــغیلیة خالل عام   ۲۰۲۰نھایة عام  

 و.ملیون یور ۱٥٫٥۲مقدارھا   ۲۰۲۱أمواالً مخصــصــة لعام   ۲۰۲۰ویعني ذلك أّن الوكالة اســتخدمت في عام  
ـكافـیاً لتموـیل   ۲۰۲۰ـكانون األول/دیســـــمبر   ۳۱عالوة على ذـلك، ـقد ال یكون المبلغ الفعلي للمیزانـیة الـعادـیة حتى  

وغالبا ما  ملیون یورو. ۲۹٫۱٦الحسـابات المسـتحقة الدفع القصـیرة األجل المتعلقة بالمیزانیة العادیة والتي بلغت  
معافًى، فإن أثر ھذه الحالة فیما یتصـل بالمخاطر المتعلقة بالسـیولة  كان األمر كذلك، وطالما أن الوكالة تظل كیاناً  

 التي تكون الوكالة معرضة لھا یعتبر ضئیالً.

ــألة العجز الحاصــل في المیزانیة العادیة وأوصــینا بأن تعزز الوكالة   -۳۸ ــابقة مس وقد أثرنا في مراجعتنا الس
كما أوـصینا   اء التي لم تـسدد بعد اـشتراكاتھا المقررة.جھودھا الرامیة إلى تحـصیل المبالغ المالیة من الدول األعـض

بأن تنظر الوكالة في نھجھا المتبع لتمویل المیزانیة العادیة، بما في ذلك الحاجة إلى إدخال تعدیالت على صـندوق  
  لتوصیة.وبالتالي، فإننا نشجع الوكالة على التعجیل في تنفیذ إجراءاتھا المتعلقة بمتابعة ھذه ا رأس المال العامل.
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 اتجاه الفائض (العجز) النقدي في المیزانیة العادیة

ام   -۳۹ ة في ـع ادـی ة الـع دوق المیزانـی دي في صــــــن ائض النـق ة الـف اـل ائي    ۲۰۲۰تُظِھر ـح دي النـھ أن العجز النـق
وتعد حالة العجز ھذه أول حالة عجز نقدي نھائي تحصــل على   ملیون یورو. ۱۳٫۷۸بلغ   ۲۰۱۹المحســوب لعام  

ویرد وصـــف للفائض/(العجز) النقدي النھائي الحاصـــل في صـــندوق المیزانیة   س األخیرة.مدى الســـنوات الخم
َف عنھ في البیانات المالیة، في الجدول  ۲۰۱۹إلى عام  ۲۰۱٥العادیة خالل الفترة الممتدة من عام  ــِ ، وفقاً لما ُكشـ

  أدناه: ٤

 ) ۲۰۱۹ - ۲۰۱٥اتجاه العجز النقدي في المیزانیة العادیة ( -٤الجدول 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ 

۲۰۸ ۱۸) الفائض (العجز) النقدي المؤقت   ۲۸٥ ) (۱۸ ۳۲۱  ٥۰٤ ) ( ۳۲  ۸۰۰  ۹۰۳ ) ( ۳۲  ٥۸۷ ۹۲۳ ) ( ۲۳  ۰٤۷  ۲۷٤ ) 
٦۲   اشتراكات جمیع السنوات السابقة   ٤۷٤ ٥۷۹    ۱۷ ۰۰۰ ۲۹۷     ۱۲  ۱۸۱ ٦۲٤     ٥۲  ٦٥٥ ۷٦٤    ۱٥ ۲۷۹  ٦۲۳   

وفورات ناجمة عن تصفیة  
 التزامات سنوات سابقة 

    ۲ ۱٤۰  ٦۱۳      ۲ ۳۳٤ ۹۲٥       ۲ ٦۰۳  ۷٦۹      ۱ ٤۰۷  ۳۷٤      ۱ ۸٥٦ ۹۱۲   

۱۰٤         متنوعة  إیرادات  ۱۲۱          ۲٥٦  ۹٥۱  ۹٥۷ ۸۹٥         ۹۰۹  ٥۲۳       ۱ ٤٦۰  ٤٥۰   
٤۰۹ ۷۱          - األعباء الرصید الخالص من    -           ۱۷ ۱۳۷                       -  

الفائض/(العجز) النقدي النھائي  
قبل تحویلھ إلى صندوق  

 االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة 
  ۰۱  ۰۷۰  ۳٦۱      ۱ ۸٤٦ ۹٥۱      ۱ ٤۳۷ ۷۸۱      ٦ ٤۹۹ ۷۱۲   (۱۳ ۷۷٦ ۰۸۰ )  

 غیر مبیّن في الجدول ألنھ سیُحسب في نھایة السنة المالیة المقبلة. ۲۰۲۰(العجز) النقدي النھائي لعام الفائض   ملحوظة:

ــعیة غیر العادیة فیما یتعلق بالعجز النقدي النھائي لعام   -٤۰ ــح الجدول أعاله الوضــ ولطالما  .۲۰۱۹ویوضــ
 القدر الكبیر من االلتزامات غیر المصفـَّاة.بسبب    ۲۰۱٥واجھت الوكالة عجزاً نقدیاً مؤقتاً كل سنة وذلك منذ عام  

تراكات و اإلیرادات اإلضـافیة   نة الالحقة بمجرد تحصـیل االـش ُض عن العجز النقدي المؤقت ھذا خالل الـس یُعوَّ وـس
ألن الوكالة تمكـنت فقط من تحصــــــیل مبلغ   ۲۰۲۰بـید أن ھذا لم یكن الـحال في عام   المتعلـقة بالســــــنة الســـــابـقة.

ــابقة، في حین بلغ العجز النقدي المؤقت  ملیون یور ۱٥٫۷۹ ــنة الس ــّددة المتعلقة بالس ــتراكات غیر المس و من اإلش
عجزاً نقدیاً   ۲۰۱۹ونتیجة لذلك، ســـجلت الوكالة في صـــندوق میزانیتھا العادیة لعام   ملیون یورو.  ۳۲٫٤۷آنذاك  

 ملیون یورو. ۱۳٫۷۸نھائیاً محسوباً قدره  

ــاھم العجز النقدي النھائي المح -٤۱ ــندوق المیزانیة العادیة في عام  ویسـ ــجل في صـ ــوب المسـ في  ۲۰۱۹سـ
 المذكورة أعاله. ۲۰۲۰الوضعیة النقدیة المسجلة في عام  

 حالة عدم التیقن السائدة أثناء الجائحة

وبالتالي،   أثر في إمكانیة تحـصیل االـشتراكات المقررة في المـستقبل.  ۱۹-نرى أنھ قد یكون لجائحة كوفید -٤۲
اقـمة ـحاـلة العجز.من المرجح أن   وترد في تقریر الوضـــــع الـمالي للربع األخیر من ـعام  یؤدي ـھذا األمر إلى مـف

دولة عضـوا، وھو ما یمثل   ٥٥إشـارة إلى أن عدد الدول األعضـاء التي لم تسـدد اشـتراكاتھا المقررة یبلغ   ۲۰۲۰
دولة   ٤۱حیث كان یبلغ   ۲۰۱۹ام دولة عضوا مقارنة بما كان علیھ ھذا العدد في ع  ۱٤زیادة في ھذا العدد قدرھا 

 عضواً.

ُد تقریر الوضــع المالي على مخاطر الســیولة بما أن الرصــید النقدي الحالي في صــندوق المیزانیة   -٤۳ ویُشــّدِ
ــھرین اثنین من عام    .۲۰۲۱العادیة یكفي فقط لتغطیة االحتیاجات من التدفقات النقدیة الخارجة التقدیریة لمدة شــ
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في ھذه التقریر إشــارة إلى أنھ وحتى في حال اســتُخدمت موارد صــندوق رأس المال  وباإلضــافة إلى ذلك، ترد  
 .۲۰۲۱العامل، فإن الرصید النقدي سیغطي فقط احتیاجات حوالي نصف شھر إضافي من عام  

وباإلضــافة إلى ذلك، یتعین على الوكالة أیضــاً التعامل مع عدد متزاید من الدول األعضــاء التي ال یحق   -٤٤
وفي كانون  وذلك بســبب عدم ســداد ھذه الدول اشــتراكاتھا المقررة خالل الســنتین الماضــیتین.  لھا التصــویت،
 دولة عضـــوا. ۱۸، ارتفع عدد الدول األعضـــاء التي ال یحق لھا التصـــویت لیصـــل إلى ۲۰۲۰األول/دیســـمبر  

لھا التصویت   عندما انخفض عدد الدول األعضاء التي ال یحق  ۲۰۱۹ویتناقض ذلك مع كان علیھ الوضع في عام 
ومن بین العوامل التي ساھمت في زیادة عدد الدول األعضاء   لیصل إلى ثمانیة دول أعضاء مقارنة بالعام السابق.

على المعدل األسـاسـي لالشـتراكات المعمول بھ في  ۲۰۱۹التي ال یحق لھا التصـویت التغییر الذي أدخل في عام  
 .۲۰۲۰سبي ألنصبة االشتراكات الخاص بالوكالة لعام  األمم المتحدة والذي بدأ نفاذه في الجدول الن

ــابقة بأن تعمل  -٤٥ ــتناداً إلى الوصــف الوارد في الفقرة أعاله، فإننا نعید التأكید بشــدة على توصــیتنا الس واس
 الوكالة على تعزیز جھودھا الرامیة إلى ضمان تحصیل المستحقات من االشتراكات المقررة من الدول األعضاء.

  المبالغ النقدیة والمكافِئات النقدیة  -باء

ــیر البیانات المالیة إلى أن لدى الوكالة مبالغ نقدیة بعملة غیر قابلة للتحویل تعادل قیمتھا مبلَغ  -٤٦   ۱٫٥۰تشــ
وكان الحـساب المـصرفي الذي یُحتفظ فیھ بھذا المبلغِ مخـصـصاً باألـساس لتنفیذ األنـشطة ذات الـصلة   ملیون یورو.

التـعاون التقني ف ا أـنھ ـكان ثـمة في ـعام   ي بـلد بعیـنھ.ـب مقبوض نـقدي واـحد في اـلدفتر الـعام فیـما    ۲۰۲۰وـقد الحظـن
ــاب تعادل قیمتھ مبلغ   ومع ذلك، الحظنا عدم وجود مبالغ نقدیة مدفوعة من  ملیون یورو. ۰٫۰٦یتعلق بھذا الحســ

عالوة على ذلك، تُظِھُر الوحدة النمطـیة الـخاصـــــة باإلدارة النـقدیة في نـظام   ھذا الحســـــاب خالل الفترة نفســــــھا.
المعلومات لدعم البرامج على نطاق الوكالة (نظام إیبس) أن الوكالة لم تـستخدم األموال الموجودة في ھذا الحـساب  

 .۲۰۱۰المصرفي منذ عام 

اب المصـرفي لتغطیة نفقات  وقد ذكرت الوكالة أنھا كانت قد دفعت في الماضـي مبالغ نقدیة من  -٤۷ ھذا الحـس
، توقفت الوكالة عن دفع أموال من ھذا الحســاب  ۲۰۱۱ومع ذلك، ومنذ عام   خاصــة بمشــاریع تعاون تقني محلیة.

 مرة تقریبا من سعر الصرف المسجل.  ۲٥المصرفي ألن القیمة الفعلیة للعملة المقوم بھا ھذا الحساب كانت أقل بـ
 الوكالة منذ ذلك الحین.وظل نظام إیبس مستخدماً في 

ــرف  ۲۰۱٦وفي تقریر المراجعة لعام  -٤۸ ــرفیة فیما یتعلق بالمصــ ــألة االفتقار إلى بیانات مصــ ، أثرنا مســ
، أرـسل  ۲۰۲۰وفي عام   المعني وأوصـینا بأن تطلب الوكالة من ھذا المصـرف تزویدھا بانتظام ببیانات مصـرفیة.

، وتضــمن ھذا  ۲۰۲۰آب/أغســطس   ۳فقط، مؤرخاً   بیانا مصــرفیا واحداً  ۲۰۲۰تموز/یولیھ  ۱٥المصــرف في 
اھمات في صـندوق التعاون التقني. تتصـل   البیان المصـرفي المقبوَض النقدي المتعلق بالمـس وأبلغتنا الوكالة بأنھا ـس

 بالمصرف لتصحح ھذا الوضع.

انون ـك  ۱والحظـنا أیضـــــاً أن العمـلة غیر الـقابـلة للتحوـیل التي تحتفظ بـھا الوـكاـلة انخفضـــــت قیمتـھا في   -٤۹
(األحداث التالیة لتاریخ اإلبالغ) ضــمن البیانات المالیة   ٤٤وقد كشــفت الوكالة في المالحظة  .۲۰۲۱الثاني/ینایر  

ــتتكبد في عام   ــارة تناھز  ۲۰۲۱أنھا س وبالتالي، نرى أنھ ینبغي للوكالة تقدیم   ملیون یورو.  ۱٫٤٤نتیجة لذلك خس
 ة ھذا في عملیات الوكالة مستقبالً.مزید من التحلیل فیما یتعلق بأثر انخفاض القیم
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 ۱التوصیة  

نوصـــــي ـبأن تـقدم الوـكاـلة تحلیالً ألثر انخـفاض القیـمة في عملـیات الوـكاـلة، بـما في ذـلك فیـما یتعلق ـبالخـطة التي  
 للتحویل.ستتبعھا مستقبال فیما یتعلق بمدفوعات المبالغ النقدیة المقومة بعمالت غیر قابلة  

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -جیم

ملیون   ۲۸٦٫۱۱تكـشف البیانات المالیة أن الممتلكات والمنـشآت والمعدات الخاصـة بالوكالة بلغت قیمتھا  -٥۰
وتُعتبر الممتلكات والمنشـــآت والمعدات أصـــوالً ال تدر مبالغ نقدیة،   .۲۰۲۰كانون األول/دیســـمبر   ۳۱یورو في 

ــبة ناجمة عن انخفاض القیمة. ــارة محتســ ــوماً منھا االھتالك المتراكم وأي خســ  وتُبیَُّن بتكلفتھا التاریخیة مخصــ
األصــول    وتكشــف البیانات المالیة أیضــاً أن االھتالك یُحســب باســتخدام طریقة القســط الثابت بغیة توزیع تكالیف

وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، تكشـــــف البـیاـنات الـمالـیة أن الوـكاـلة تصـــــنف الممتلـكات   على أعـمارـھا الـنافـعة التـقدیرـیة.
والمنشآت والمعدات الخاصة بھا إلى ثماني أصناف رئیسیة مع إسناد العمر النافع التقدیري لكل صنف على النحو  

 التالي:

 النافع  أصناف األصول استناداً إلى العمر -٥الجدول 

 العمر النافع (بالسنوات)  صنف األصل 
 ٤إلى  ۲من  معدات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 ٥ المركبات
 ۱۲ األثاث والتجھیزات الثابتة

 المباني
سنوات (بالنسبة للھیاكل المسبقة الصنع والمعبأة في  ٥

 سنة لباقي الھیاكل ۱۰۰إلى   ۱٥حاویات)، ومن 
 مدة االستئجار أو العمر النافع، أیھما أقل المستأجرة والتحسینات المدخلة علیھاالمباني 

 ۸ معدات التفتیش
 ۱۱ معدات المختبرات
 ٥ المعدات األخرى

وحدد   أصـالً مھلكاً كلیاً لكنھا ال تزال قید االسـتخدام. ۲۹ ۹۹۸والحظنا أن سـجل األصـول یحتوي على  -٥۱
التحلیل الذي أجریناه بشــأن كل صــنف من األصــناف الرئیســیة أن نســبة األصــول المھلكة كلیا في صــنف معین 

إلى    ٪۰٫۹۳مقارنة بإجمالي عدد األصـول ضـمن ذلك الصـنف یُظِھُر أن نسـبة األصـول المھلكة كلیاً تتراوح من  
وتمثل األـصول المھلكة كلیاً نـسبة كبیرة من عدة أـصناف،   موع األـصول في كل ـصنف رئیـسي.من مج  ۷٦٫۸۹٪

ویمكن  )، على التوالي.٪٥۰٫٥٦)، ومعدات التفتیش (٪٦۱٫۲۹)، والمركبات (٪۷٦٫۸۹وھي المعدات األخرى (
 ناه:أد ٦وصف التفاصیل بشأن نسبة األصول المھلكة كلیاً فیما یتعلق بمجموع األصول في الجدول  
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ً  -٦الجدول   نسبة األصول المھلكة كلیا

 صنف األصول 
 صافي القیمة الدفتریة  التكلفة األولیة  النسبة من العدد اإلجمالي  العدد اإلجمالي 

ً  أخرى مھلكة كلیاً  ً  أخرى مھلكة كلیا ً  أخرى مھلكة كلیا  أخرى مھلكة كلیا

٩۲۰ المباني   ٫٣٥ ٨١٨۲۰ ٪  ٧٩٫٦٥ ٪  ١٦٤ ٤ ۰۰١٫۰٩  ١۰١  ٥۲٩  ٤٫٦٩۲٧  - ٨ ٧٦۲٣  ٦۲٥٥٫۰  

معدات  
االتصاالت  
وتكنولوجیا  
 المعلومات 

۰٤٤۰١  ۲٩٩٩  ۰٥١٫١ ٪  ۰٤٨٫٩ ٪  ١۲  ٦۲۰  ٣٦١٫٩٩ ٣٤٤ ٨ - ٨٤٦٫٤٨ ٩٧٨ ١٧ ٨٨٨٫٥٤ 

األثاث  
والتجھیزات  

 الثابتة 
٤٨٫٦٥ ٦٥٨ ١٤ ٨٨٨ ١٣ ٪  ٥١٫٣٥ ٪  ٨٤٩ ١ ۰٫٩۲٨٩  ٣ ٣۰۲  ٥١٫٩٦۰  - ٧٥٦٫٣٤ ٥٧١ ١ 

٪ ٫٥٦۰٥ ٣٦٥ ٤ ٤٦٣ ٤ معدات التفتیش   ٤٩٫٤٤ ٪  ٥٫٤٤ ٧٣٥ ٤٣۲١  ۰٤  ٧٦۰  ٫٤٩۲۰۲  - ١٨ ۰٤١  ۰٩٣٦٫٦  

٪ ٣١٫٦٣ ٦٩٩ ١ ٧٨٦ المختبرات   ٦٨٫٣٧ ٪  ٫٧٥ ١٨٦ ١٣۰۲٩  ١٤ ٤٦۰  ١۲٦٩٣٫  - ۲۲ ٨٫٤٣ ٦٦٣۲٤  

المباني  
المستأجرة  

والتحسینات  
 المدخلة علیھا 

٦ ١۰١  ٫٩٣۰ ٪  ٧۰٩٩٫ ٪  ٥۲  ٤۲٣٫۲٩  ٤٩٨٫٤٣ ١٨٣ ١٣ - ۰١  ٣ ٣٨٥۰٣٥٣٫  

المعدات  
 األخرى 

١٧٣ ۲٥  ٧٦٫٨٩ ٪  ٣٫١١۲ ٪  ۲ ١ ٧٥٥۲٨٦٫۲  ٣٧٩ ۰٩٦٨٫٤  - ٥١٫٤٦ ١٨٦۲  

٤۲ ٣٨ المركبات   ٩۲٦١٫ ٪  ٣٨٫٧١ ٪  ٤١٫٥١ ٦٣٨۲  ٧ ٨٣٨۰٫۲۲٤  - ٤٣۲  ۲٨٨١٫٩  
 ٩۲  ٤٨٫٦١ ٧١٤ ٣١ ٩٩٨ ٪  ٥١٫٣٩ ٪  ٣ ١٦١٫٥٩ ٥٦٣ ٨٧۲۲  ۲۰٤  ٧٫٧٣۰٤  - ٣ ١٣٤ ١٣٨۰٥٫۰۲  

ي  وباإلضـافة إلى ذلك، یُظِھُر التحلیل الذي   -٥۲ ط عمر األصـول ضـمن كل صـنف رئیـس أن متوـس أجریناه بـش
من الممتلـكات والمنشـــــآت والمـعدات أن العمر الـنافع المفترض ـحالـیا فیـما یتعلق بثالـثة أصــــــناف ھي المركـبات  

وبالتالي، نرى أنھ   ومعدات التفتیش والمعدات األخرى أقل من متوـسط عمر األـصول المندرجة ـضمن ھذه الفئات.
وترد تفاصــیل بشــأن المقارنة   أن تســتعرض األعمار النافعة لألصــول المندرجة ضــمن ھذه الفئات.ینبغي للوكالة 

 أدناه: ۷بین متوسط األعمار ضمن ھذه الفئات الرئیسیة في الجدول  

 أعمار األصول المقارنة بین متوسط  -۷الجدول 

 متوسط العمر الفعلي صنف األصول
 ) ۲۰۲۰كانون األول/دیسمبر  ۳۱(في 

العمر النافع  
(بالسنوات)  

 بالنسبة للوكالة 
 ٥ ۱۰٫۳۲ المركبات

 ۸ ۹٫۱۰ معدات التفتیش
 ٥ ۸٫۸٦ المعدات أخرى

 
ان على   ۱۷  وینص المعیار المحاسـبي إیبسـاس -٥۳ على أن القیمة المتبقیة والعمر النافع لألصـول یُسـتَعَرضـَ

ــابقة، یعتبر أي تغییر   ــنوي، وعلى أنھ وفي حال اختلفت التوقعات عن التقدیرات السـ األقل في تاریخ كل إبالغ سـ
اً، بید أنھ لم  وقد الحظنا أن الوكالة أجرت اسـتعراضـاً سـنوی في ھذا الصـدد بمثابة تغییر في التقدیرات المحاسـبیة.
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تُجر أي تـعدیالت على العمر الـنافع للممتلـكات والمنشـــــآت والمـعدات المـندرـجة ضـــــمن فـئة المركـبات، ومـعدات  
 التفتیش، والمعدات األخرى.

التقدیرات فیما یتعلق بھذه األصـناف الرئیسـیة تُعدُّ معقولة نظراً الختالف مكان وحالة  وأكدت الوكالة أن   -٥٤
 .۲۰۲۰وبالتالي، تعتبر الوكالة أنھ ال ینبغي إجراء أي تعدیالت في عام   ذه األصناف.األصول المندرجة ضمن ھ

وتشـیر الوكالة أیضـاً إلى أن إسـناد عمر نافع أطول لھذه األصـول قد یؤدي إلى تعقید عملیات إحالل األصـول في 
 المستقبل.

مســـــألة مـماثـلة في تقریر    وقد الحظـنا أن مكـتب الـخدمات اإلشـــــرافـیة الداخلـیة كان قد أثار في الســـــابق -٥٥
شعبةُ  مدیر كّرس یوعلى وجھ التحدید، أوصى مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة بأن  .IA2016001المراجعة رقم  

جھودھما لـ "إزالة" األصول المھلكة كلیاً من سجالت  والعلمي   الدعم التقنيخدمات  وشعبةُ ومدیر الخدمات العامة 
منھما، وذلك عبر ـضمان إزالِة ما یتعین ـشطبھ من أـصول من الـسجالت، على نحو مالئم،  األـصول الخاـصة بكل 

  والتخلِص من األصول المادیة.

وفیما یتعلق باألصول المھلكة كلیاً التي ال تزال قید االستخدام، أوصى مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة   -٥٦
شــعبة المیزانیة والمالیة،  مدیر الدعم التقني، بالتشــاور مع شــعبةُ مدیر شــعبةُ الخدمات العامِة ومدیر  جِرَي  یُ بأن 

وكانت الوكالة قد نفذت ھذه التوـصیة عقب   اـستعراـضاً للعمر النافع التقدیري بالنـسبة ألـصناف معینة من األـصول.
 ۸عـندـما غیرت العمر الـنافع لمـعدات التفتیش ومـعدات المختبرات إلى    ۲۰۱۷نـتائج اســـــتعراض أجِرَي في ـعام  

وبعد ذلك، تواصـل إجراء اسـتعراض سـنوي مما أدى إلى إغالق ھذه التوصـیة   سـنة، على التوالي. ۱۱ات وسـنو
 من قبل مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة.

 ۲التوصیة  

ــتعرض الوكالة العمر النافع التقدیري للمركبات ومعدات التفتیش   ــي بأن تسـ والمعدات األخرى وبأن تقدم  نوصـ
 التحلیل ذي الصلة الذي من شأنھ أن یؤدي إلى اتخاذ قرار إما بالحفاظ على العمر النافع التقدیري أو بتعدیلھ.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین  -دال

، لدى الوكالة التزامات مترتـبة على  ۲۰۲۰كانون األول/دیســـــمبر   ۳۱تُظِھُر البـیانات الـمالـیة أنّھ، وحتى   -٥۷
وتـتألف ـھذه التزاـمات من االلتزاـمات المتعلـقة ـبالـتأمین   ملیون یورو. ٤٥۰٫۲۷اســـــتحـقاـقات الموظفین تبلغ قیمتـھا  

واـشتراكات  الـصحي بعد انتھاء الخدمة، واـستحقاقات اإلعادة للوطن بعد انتھاء الخدمة واـستحقاقات انتھاء الخدمة،  
الموظفین في الحـساب االحتیاطي ألقـساط التأمین الـصحي، واإلجازة الـسنویة والتزامات خاـصة بتكالیف الموظفین  

ھدت االلتزامات زیادة بمبلغ قدره  ۲۰۱۹ومقارنة بما كان علیھ الحال في عام   األخرى. ملیون یورو،    ٥۳٫۹۲، ـش
  .٪۱۳٫٦أو بما نسبتھ  

ات شــھدت تدریجیا على مدى الســنوات الخمســة الماضــیة اتجاھا تصــاعدیا،  وقد الحظنا أن ھذه االلتزام -٥۸
 أدناه: ۳كما ھو مبین في الشكل  
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 فین االتجاه التصاعدي التي شھدتھ االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظ -۳الشكل 

 

  كما أننا الحظنا وحددنا المسائل التي یلي ذكرھا. -٥۹

 آلیة تمویل االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین

نـھاـیة فترة المراجـعة، لم تكن الوـكاـلة ـقد وضــــــعت بـعد خـطة تموـیل مـناســــــبة فیـما یتعلق ـبالتزاـمات  حتى   -٦۰
الـتأمین الصـــــحي بـعد انتـھاء الـخدـمة، وااللتزاـمات المتعلـقة ـباســـــتحـقاـقات اإلـعادة إلى الوطن بـعد انتـھاء الـخدـمة،  

وـقد أثیرت ـھذه   م كـفاـیة التموـیل.وااللتزاـمات المتعلـقة ـباإلـجازة الســـــنوـیة، مـما جـعل الوـكاـلة معرضـــــة لخطر ـعد
، حیث أوـصى المراجع الخارجي بأن تنظر الوكالة في تنفیذ  ۲۰۱۷و ۲۰۱٤المـسألة في تقریري المراجعة لعامي 

وبغیة تنفیذ ھذه   اســـتراتیجیة تمویل طویلة األجل فیما یتعلق بھذه االتزامات المترتبة عن اســـتحقاقات الموظفین.
إنشاء احتیاطي خاص بالتأمین الصحي بعد انتھاء   ۲۰۱۹ى الدول األعضاء في عام  التوصیة، اقترحت الوكالة عل

مالیین   ٥الخدمة ومعالجة مسـألة التمویل الطویل األجل عبر تحصـیل اشـتراكات مقررة سـنویة إضـافیة بما قیمتھ 
ـیل ـبدیـلة، واتـخاذ  بـید أن اـلدول األعضـــــاء لم توافق على ـھذا االقتراح وطلـبت من الوـكاـلة توفیر آلـیات تمو یورو.

أمین   الـت ا یتعلق ـب ة التموـیل داـخل منظوـمة األمم المتـحدة فیـم ــأن ـحاـل دیم تـحدـیث بشـــ الیف، وتـق ـتدابیر الحتواء التـك
 وحتى اآلن، لم یُوافق على أي استراتیجیة تمویل لمعالجة ھذه المسألة. الصحي بعد انتھاء الخدمة.

اً بشـأن خیارات التمویل وبشـأن المسـتجدات داخل  ، قدمت الوكالة للدول األعضـاء تحدیث۲۰۲۰وفي عام  -٦۱
منظومة األمم المتحدة ومعلومات بـشأن احتواء التكالیف، وأـشارت إلى أن الوكالة من بین المنظمات القلیلة ضـمن  

ومع ذلك، لم توافق الدول األعضـــــاء على   منظومة األمم المتـحدة التي لیس لدیـھا احتـیاطي أو آلـیات تمویل بدیـلة.
تمویل الـتأمین الصـــــحي بـعد انتـھاء الـخدمة كـما أنـھا تواصـــــل الطـلب من الوكالة تـقدیم تـحدیـثات في ھذا   الـبدء في
ــافة إلى ذلك، وافق المدیر العام في عام  الصــدد. ــندوق فرعي خارج عن المیزانیة   ۲۰۲۰باإلض ــاء ص على إنش

لمتصـــلة بالمرتبات من أجل  من النفقات ا ٪٤خاص بالتأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة وعلى خصـــم ما نســـبتھ  
ــألة تمویل التأمین الصــحي بعد انتھاء الخدمة بالنســبة للموظفین الذین تمول مرتباتھم من المســاھمات   معالجة مس

ــحي بعد   الخارجة عن المیزانیة. ــأن ذلك التخفیُف من العبء الذي تمثلھ االلتزامات المتعلقة بالتأمین الصـ ومن شـ
ة ا ة على المیزانـی دـم اء الـخ اراً من  انتـھ ا ورد ذكره اعتـب ذ ـم ة ومن المتوقع الشـــــروع في تنفـی ادـی ھ    ۱لـع تموز/یولـی

۲۰۲۱.  

246 024
293 195 305 646

396 356
450 272

2016 2017 2018 2019 2020

EBL (expressed in euro '000s)

۰۲٤۲٤٦
۱۹٥۲۹۳

٦٤٦۳۰٥

۳٥٦۳۹٦
۲۷۲٤٥۰

۲۰۲۰                                 ۲۰۱۹                         ۲۰۱۸                           ۲۰۱۷                         ۲۰۱٦  

 االلتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفین (المبالغ معبّر عنھا بآالف الیوروھات)
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ع الوكالة على التعجیل بتنفیذ إجراءات  وبالنظر إلى االتجاه التـصاعدي الذي ـشھدتھ ھذه االلتزامات، نـُشجِّ  -٦۲
 االجل.  المتابعة المتصلة بھذه التوصیة السابقة فیما یتعلق بتنفیذ استراتیجیة تمویل طویلة

  اشتراكات الموظفین في الحساب االحتیاطي ألقساط التأمین الصحي

، شـملت االلتزامات المترتِّبةُ عن اسـتحقاقات الموظفین الحسـاباَت االحتیاطیة الشـتراكات  ۲۰۲۰في عام  -٦۳
ــحي البالغة قیمتھا  ــاط التأمین الصـ ــاب االحتیاطي ألقسـ دة  ومثل ذلك زیا ملیون یورو. ۱٫۳٦الموظفین في الحسـ

أن الحســـاب   ۲۰۲۰وتوضـــح المالحظات على البیانات المالیة لعام   مقارنة بالســـنة الماضـــیة. ٪۳۸٫٦٦بنســـبة  
یغنا. ركة ـس اط التأمین الصـحي لدى ـش  المذكور یتعلق بحصـة الموظفین من األموال المحتفظ بھا فیما یتصـل بأقـس

ا فیـما یتعلق   این المـعدالت المعمول بـھ اتـجة عن تـب َدت في الـعام الـحالي ـن ھـِ ادة التي شـــــُ ة أن الزـی اـل وـقد أـكدت الوـك
باألقـساط الخاص بخطة التأمین الطبي التكمیلي المحولة إلى ـشركة ـسیغنا واألقـساط الخاصـة بخطة التأمین الطبي  

  التكمیلي التي تلقتھا شركة سیغنا من الموظفین.

لناحیة العملیة، فإن المدیر العام ھو من یوافق على معدالت أقســاط التأمین الصــحي وذلك اســتناداً  ومن ا -٦٤
 إلى توصـیات اللجنة الفرعیة المعنیة بالتأمین الصـحي والتأمین على الحیاة التابعة للجنة االسـتشـاریة المشـتركة.

فعلیة المعمول بھا من جانب شــــركة ســــیغنا ھو وبالتالي، یكون الفارق بین المعدالت الُموافق علیھا والمعدالت ال
وتخـضع خطة التأمین الـصحي الحالیة إلى األحكام الواردة   العامل الذي ـسیحدد التحركات في الحـساب االحتیاطي.

بـید أـنھ ال ترد في ـھذا اـلدلـیل أحـكام تنص على طریـقة إدارة   من الجزء الـثاني من اـلدلـیل اإلداري.  ۷في القســـــم  
اب االحتیاط أن العملیات المتعلقة بالرصـید   ي.الحـس میة بـش كما أننا الحظنا أن الوكالة لم تضـع مبادئ توجیھیة رـس

 االحتیاطي، بما في ذلك فیما یتعلق بعملیة اتخاذ القرارات.

 ۳التوصیة  

االحتیاطي ألقســـاط التأمین الصـــحي  نوصـــي بأن تُحّدث الوكالة الدلیل اإلداري لیشـــمل الغرض من الحســـاب  
 وعملیة اتخاذ القرارات.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 منحة االستقرار  -ھاء

ام   -٦٥ ة لـع الـی ات الـم اـن دره    ۲۰۲۰تكشـــــف البـی اً ـق ة أنفـقت مبلـغ اـل ا یتعلق بمنح    ۳٫۰أن الوـك ملیون یورو فیـم
الموظفین، یجوز للموظفین اـلذین ـیأتي ســـــفرھم عـند التعیین أو إـعادة  من الئـحة    ۰۳-۹ووفـقاً للبـند    االســـــتقرار.

  التكلیف بإذٍن من الوكالة تلقي منحة استقرار وفقاً للقواعد التي یصدرھا المدیر العام.

 وتتألف منحة االستقرار من جزأین ھما: -٦٦

ائد في تاریخ الوصـول والمن • اس المعدل الـس ب على أـس طبق على  بدل اإلقامة الیومي، الذي یحـس
دل   ھ مـع ــاف إلـی ل، ینضـــ ة الموظف    ٪٥۰مقر العـم دة زوـج اـئ ة الیومي لـف اـم دل اإلـق من مبلغ ـب

المسـتحقة وطفلھ الُمعال المسـتحق أو أطفالھ الُمعالین المسـتحقین، ویُدفع المبلغ لمدة ثالثین یوماً 
 عقب تاریخ الوصول إلى مقر العمل، 
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سـاسـي الصـافي زائداً تسـویة مقر العمل، وذلك  ومبلغ إجمالي یعادل شـھراً واحداً من الراتب األ •
 بحسب رتبة الموظف ودرجتھ.

فیما یتعلق    ٪۱۱٥وقد فحـصنا طریقة إدارة منح االـستقرار وحددنا حالة حـساب خاطئ اـستخدم فیھا معدل -٦۷
جرءات  ولم تعد مسـألة معدل بدل اإلقامة الیومي األعلى مطروحة بما أن القواعد واإل بالموظفین من الفئات العلیا.

ــتناداً إلى الوثیقة   لَت وذلك اس ــفر الموظفینالمعنونة   - SEC/DIR/286ذات الصــلة ُعّدِ ، التي  قواعد وإجراءات س
وقد نتج عن اســـتخدام المعدل الخاطئ مدفوعات زائدة فیما یتعلق بمنحة   .۲۰۱۹صـــدرت في كانون الثاني/ینایر  

ــتقرار بقیمة تبلغ   ــرعت الوكال ملیون یورو. ۰٫۰۱االس ــترداد المدفوعات الزائدة عبر فرض خصــوم  وش ة في اس
 .۲۰۲۱على الرواتب وذلك اعتباراً من شباط/فبرایر  

 ٤التوصیة  

 نوصي بأن تواصل الوكالة جھودھا الرامیة إلى استرداد المدفوعات الزائدة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 االستشاریون والخبراء  -واو

اً ـقدره   -٦۸ ة أن الوـكاـلة أنفـقت مبلـغ الـی اـنات الـم ملیون یورو فیـما یتعلق ـباالســـــتشـــــاریین    ۱۳٫۷۰تُظِھُر البـی
ــِّ  والخبراء. ــاریین والخبراء الذین تعاقدت معھم الوكالة  ویجسـ ــتشـ ــداد أجور االسـ د ھذا المبلغ النفقات المتكبَّدة لسـ

العاملون من غیر    من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري، المعنون ۱۱وینصُّ القسـم   بموجب اتفاق الخدمة الخاصـة.
، على أن ســـلطة التعاقد مع العاملین وتحدید الشـــروط واألحكام المنطبقة على ھذا التعاقُد مفوضـــة إلى  الموظفین

  مدیر شعبة الموارد البشریة.

ــ -٦۹ ــأن عینة من العقود المبرمة مع االس ــاً بش ــور  وقد أجرینا فحص تشــاریین والخبراء، وحددنا أوجھ القص
 التالیة:

 توثیق عملیة االختیار

ــأن عملیة اختیار   -۷۰ ــتقدام   ۱۱حددنا في إحدى المالحظات بشــ ــاریاً أن الوكالة لم توثق عملیة اســ ــتشــ اســ
ــاریین/خبراء ُدفِع لقاء أتعابھم مبلغ إجمالي قدره   ٦ ــتشـ ــمل ذلك عدم توثیق مبررات   ملیون یورو.  ۰٫۱۲اسـ وشـ

من   من الجزء الثاني ۱۱من القـسم   ۹ار ھؤالء االـستـشاریین، وھو أمر ـضروري حـسبما ھو وارد في الفقرة  اختی
وإنـنا نرى أن توثیق عملـیة االختـیار یـُعدُّ أمراً مھـماً للحـفاظ على عامل المســـــاءلة فیـما یتعلق بـھذه   الدلـیل اإلداري.

  براء قد أُجِریت بشكل عادل وشفاف.العملیة ولضمان أن تكون عملیة استقدام االستشاریین/الخ

عقود ُدفِع لقاء األتعاب المتعلقة بھا مبلغ   ۳فیما یتعلق بــــــ   ۲۰۱۹ولقد أثرنا ھذه المسـألة سـابقاً في عام   -۷۱
من  ۱۱الوكالة وثائق التوظیف على النحو المنصوص علیھ في القسم    ملیون یورو، وأوصینا بأن تِعدَّ  ۰٫۳۰قدره  

ــاري المختار   ــتشــ ــمان أن تكون خبرة االســ ــوابط الداخلیة لضــ الجزء الثاني من الدلیل اإلداري كجزء من الضــ
  لة.وبالتالي، فإننا نكرر توصیتنا السابقة بشأن ھذه المسأ ومؤھالتھ متناسبة مع درجة تعقد المھمة المسندة إلیھ.
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 نموذج السیرة الذاتیة

ــم   -۷۲ ــیرة الذاتیة ضــروریا   ۱۱كما ھو مذكور في القس من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري، یعد نموذج الس
ــندة إلیھ. ــبة مع درجة تعقد المھمة المس ــاري المختار ومؤھالتھ متناس ــتش ــمان أن تكون خبرة االس وقد أظھر  لض

ن الوكالة وثقت نماذج الســیرة الذاتیة الخاصــة باالســتشــاریین  عقدا لمھام اســتشــاریة أ ۱۱اســتعراض لعینة من 
عقود ُدفِع لقاء   ٦وبناء على نتائج ھذا االـستعراض، حددنا    المختارین، ولكن لم یكن األمر كذلك بالنـسبة لجمیعھم.

ــة بالم ۰٫۱۱األتعاب المتعلقة بھا مبلغ قدره   ــیرة الذاتیة الخاصـ ــحین  ملیون یورو، في حین لم تكن نماذج السـ رشـ
من الجزء الثاني من  ۱۱من القســــم   ۹وقد كان ھذا األمر متعارضــــاً مع ما ھو وارد في الفقرة   جمیعُھا موثقةً.

ن على الوـكاـلة أن توثق، إلكترونـیا، إـما نـماذج الســـــیرة اـلذاتـیة الـخاصـــــة  اـلدلـیل اإلداري اـلذي ینص على أـنھ یتعیَّ 
، أثرنا ھذه المســألة  ۲۰۱۹وفي عام  الكتابي لعملیة االختیار.  بالمرشــحین لتقدیم الخدمات االســتشــاریة أو التبریر

دَّ    ۰٫٦۰عقود ُدفع لـقاء األتـعاب المتعلـقة بـھا مبلغ إجـمالي ـقدره   فیـما یتعلق ـبأربـعة ملیون یورو، وأوصـــــیـنا ـبأن تعـِ
م   كجزء من من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري   ۱۱الوكالة وثائق التوظیف على النحو المنصـوص علیھ في القـس

  وبالتالي، فإننا نكرر توصیتنا السابقة بشأن ھذه المسألة. الضوابط الداخلیة.

 الحد األدنى من سنوات الخبرة

من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري تـصنیف لرتب االـستـشاریین اـستناداً   ۱۱من القـسم   ۲۸الفقرة   یرد في -۷۳
الدلیل على أن نطاق األتعاب بالنـسبة لالـستشاریین من   وینص إلى نطاق األتعاب والحد األدنى من ـسنوات الخبرة.

ومع ذلك، حدد   درجة معینة ینبغي أن یكون متوائما مع الحد األدنى من ســــنوات الخبرة في العمل ذي الصــــلة.
مترـشحاً أن الوكالة لم تمتثل لھذا المتطلب بالنـسبة إلى ثالثة عقود ُدفِع لقاء   ٤٦اـستعراض أجریناه بـشأن عینة من 

ملیون یورو، كما أن شـــروط ھذه العقود لم تشـــمل الحد األدنى من   ۰٫۰٤تعاب المتعلقة بھا مبلغ إجمالي قدره  األ
وباإلـضافة إلى ذلك، تبین لنا أنھ ثمة عقد ُدفِع لقاء األتعاب المتعلقة بھ مبلغ إجمالي قدره   ـسنوات الخبرة المطلوب.

ــنو  ۰٫۰۱ ــروطھ حد أدنى من ســ  ات الخبرة المطلوب أقل من ذلك الوارد في الفقرة ملیون یورو كان من بین شــ
 من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري.   ۱۱من القسم   ۲۸

ا، فیـما یتعلق بعـقد ُدفِع لـقاء األتـعاب المتعلـقة ـبھ مبلغ إجـمالي ـقدره   -۷٤   ۰٫۰۱وـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك، الحظـن
  المنصوص علیھا في الدلیل اإلداري.  ملیون یورو، أن الوكالة حددت درجة غیر متوافقة مع درجة االستشاري

وإننا نرى أن المعلومات بشــأن الحد األدنى من ســنوات الخبرة المطلوب توافرھا لدى االســتشــاري تُعد   -۷٥
 عامالً مھما من أجل موائمة المؤھالت المطلوبة مع درجة التعقد ومستوى األجور فیما یتعلق بعمل معین.

 السفرِ بدل اإلقامة الیومي وتكالیف  

كـنا قد أثرنا في تقریر مراجـعة ســـــابق مســـــألة تتعلق بـبدل اإلقامة الیومي وتـكالیف الســـــفر بالنســــــبة    -۷٦
ــینا الوكالة بأن تنظر في إدراج البند المتعلق ببدل   ــاریین المتعاقد معھم بموجب عقود غیر محلیة وأوصـ ــتشـ لالسـ

یتعین على االـستـشاري الـسفر بموجب ـشروط  اإلقامة الیومي والـسفر ـضمن العقود الخاـصة باالـستـشاریین في حال 
 العقد.

، تبین لنا أن الوكالة لم تُدرج بدل اإلقامة الیومي وتكالیف الســــفر ضــــمن العقود  ۲۰۲۰وبالنســــبة لعام   -۷۷
السـتشـاریین اثنین متعاقد معھما بموجب عقود غیر محلیة، وھو أمر ضـروري   ۲۰۲۰الصـادرة قبل آذار/مارس  

ــبما ھو وارد في الفقرة  ــم  ۳۲ حســ ویُعد إدراج بدل اإلقامة  من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري. ۱۱(أ) من القســ
الیومي وتكالیف الســفر ضــمن ھذه العقود عامالً مھما لضــمان تمكین االســتشــاریین المتعاقد معھم بموجب عقود  
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ــلة. ــاً في عام  غیر محلیة من المطالبة باألجور ذات الصـ ــالة أیضـ ا یتعلق بثالثة  فیم ۲۰۱۹وقد أثیرت ھذه المسـ
وبالتالي، فإننا نشـــجع الوكالة على التعجیل   وحتى اآلن، لم تتخذ الوكالة إجراءات بشـــأن ھذه التوصـــیات. عقود.

بتنفیذ إجراءات فیما یتعلق بالنظر في إدراج البند المتعلق ببدل اإلقامة الیومي والســــفر ضــــمن العقود الخاصــــة  
 السفر، حسب االقتضاء، بموجب شروط العقد.  باالستشاریین في حال یتعین على االستشاري

 الترتیبات التعاقدیة

ا ھو وارد في الفقرة  -۷۸ ا لـم اب    ۱۱من من القســـــم    ۲۸ وفـق إن أتـع ل اإلداري، ـف دلـی اني من اـل من الجزء الـث
ومع ذلك، حددنا أنھ   كلمة. ۱۰۰۰االستشاریین تحسب على أساس "یومي" ولیس على أساس العقد أو على أساس 

ــمن عینة ت ــاس   ٤٦ألفت من وضـ دت أتعابھ على أسـ ّدِ ــُ َدت   ۱۰۰۰عقداً، كان ثمة عقٌد سـ ّدِ ــُ كلمة وعقدان اثنان سـ
  ولم تكن ھذه العقود الثالثة مبرمة وفقاً للمتطلبات الواردة في الدلیل اإلداري. أتعابھما على أساس العقد.

ســـتوى خبرة االســـتشـــاریین  وعلى وجھ الخصـــوص، ترد في الدلیل إشـــارة إلى أن األجر یَحدَُّد وفقاً لم -۷۹
 ودرجة تعقُّد المھمة المسندة إلیھم، على أساس النطاقات التالیة:

 یورو/الیوم  ۲٥۰  -یورو  ۱٥۰ :۱النطاق   •

 یورو/الیوم  ٤۰۰  -یورو  ۲٥۰ :۲النطاق   •

 یورو/الیوم  ٦۰۰  -یورو  ٤۰۰ :۳النطاق   •

النوع من الخبرة/الـخدـمات  وإنـنا نرى أن االختالـفات في المـعدل القـیاســـــي لســـــداد األجر ضـــــمن نفس   -۸۰
االسـتشـاریة یمنع الوكالة من المقارنة بشـكل صـحیح بین عبء العمل ومعدل سـداد األجر في أوسـاط المترجمین،  

 ویُعدُّ ھذا األمر ضروریاً لتحلیل الكفاءة.

 ٥التوصیة  

یتعلق بالخدمات االســتشــاریة، وعلى وجھ الخصــوص فیما نوصــي بأن تحســن الوكالة ضــوابطھا الداخلیة فیما 
 یتعلق بالتالي:

  االمتثال لشرط الحد أدنى من سنوات الخبرة المطلوب -أ

  التنصیص في العقد على األساس المستند إلیھ فیما یتعلق بسداد أتعاب المترجم  -ب

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 قیاس األداء

اریین وأوصـینا بأن تعزز الوكالة جھودھا الرامیة  ۲۰۱۸في عام  -۸۱ تـش ألة تتعلق بقیاس أداء االـس ، أثرنا مـس
  إلى استكشاف إمكانیة وضع عملیة إلكترونیة أو نظام إلكتروني لتتبُّع مستوى األداء.

ة اســـتشـــاریاً وخبیراً، لم تكن ثمة صـــیغة معیاری ۱۱، الحظنا أنھ وفي إطار إدارة أداء  ۲۰۲۰وفي عام  -۸۲
اریر   ا یتعلق بتـق اـحة فیـم ایـنت من حـیث الشــــــكل    أداءمـت اریر تـب ــاریین والخبراء، وأن ـھذه التـق ھؤالء االســـــتشـــ
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وإننا نرى أن توافر نظام إلدارة األداء یعد أمراً بالغ األھمیة إلدارة شؤون االستشاریین بما أن أساس   والمضمون.
 ستكمال االستشاري لخدمتھ بصورة مرضیة.سداد األتعاب قوامھ موافقة مدیر التوظیف فیما یتعلق با

من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري من أجل اســتكشـــاف   ۱۱وتخطط الوكالة حالیاً الســتعراض القســم   -۸۳
وبالتالي، فإننا نشجع الوكالة على التعجیل   إمكانیة استخدام الوحدة النمطیة الخاصة باألداء لتتبع أداء االستشاریین.

 إجراءات المتابعة المتعلقة بالتوصیة السابقة.في تنفیذ  

 نفقات السفر والتدریب  -زاي

ملیون یورو فیما  ۱٤٫٦٤، أنفقت الوكالة مبلغاً قدره  ۲۰۲۰وفقاً لما كشــف عنھ في البیانات المالیة لعام    -۸٤
  الذي لى الفحص  واســــتناداً إ ملیون یورو فیما یتعلق بنفقات التدریب.  ۱۲٫٥۳یتعلق بنفقات الســــفر ومبلغاً قدره  

ــوابط الداخلیة فیما یتعلق بكلتا الحالتین، ویرد فیما یلي   ــوب الضـ ــور تشـ أجریناه، تبین لنا أنھ ثمة عدة أوجھ قصـ
 وصفھا:

 إلغاء السفر

 تكالیف تذاكر السفر غیر القابلة لالسترداد

وذلك من   مـسافراً، من الموظفین وغیر الموظفین، ۹ ٥٦۷، عالجت الوكالة تفاـصیل ـسفر  ۲۰۲۰في عام  -۸٥
ملیون یورو  ٤٫۹۳ودفعت الوكالة أیضاً مبلغا قدره   خالل نظام الطلبات والمطالبات المتعلقة بالسفر (نظام تراك).

من خالل الشـركة المكلفة بإدارة السـفر لصـالح الوكالة (شـركة إدارة السـفر)، وذلك لترتیب طریقة السـفر بالنسـبة  
 ذاكر السفر.للمسافرین بما في ذلك فیما یتعلق یإصدار ت

ــم   -۸٦ ــتناداً إلى القسـ ــفر الموظفین -من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري المعنون   ۹واسـ ، یجب  إجراءات سـ
ؤول المأذون لھ  فر في نظام تراك وقبل المغادرة إلى المـس ال أي تغییرات أجریت بعد الموافقة على الـس إعادة إرـس

جســد أي تغییرات في المطالبات المتعلقة بالســفر وأن یُوافق  وبعد بدء الســفر، یجب أن تُ  لكي یعید الموافقة علیھا.
وفي حال تأجیل أو إلغاء الســـفر، ینبغي إلغاء الحجز و/أو اســـترداد قیمة التذاكر في نظام الســـفر، وإبالغ   علیھا.

ت أخرى  وعالوة على ذلك، فإن التغییرات المتعلقة بتأجیل الـسفر أو إلغائھ، أو أي تغییرا ـشركة إدارة الـسفر بذلك.
ــجَّ  ــفر والتي تتطلب أن یُسـ ــترداد أي مبالغ مدفوعة مقدماً  تطرأ فیما یتعلق بالسـ َل إلغاؤھا في نظام تراك و/أو اسـ

 للموظف المسافر، یجب أن تتم باستخدام نظام السفر.

 ۱ ٦٦۲وحددنا أنھ كان ثمة  ۲۰۲۰وقد أجرینا فحصاً بشأن جمیع األسفار الملغاة في نظام تراك في عام   -۸۷
وتـشمل ھذه األـسفار الملغاة األـسفار التي تـشیر حالتھا في نظام تراك إلى أنَّھا   ـسفراً ألغي بعد إـصدار تذاكر الـسفر.

وتشیر حالة "ملغاة" في نظام تراك إلى األسفار التي تعلن الجھة المسؤولة   "ملغاة" أو "ورد العرض الخاص بھا".
ــیر حالة "ور عن ترتیبھا أنھا ألغیت. ــفار التي تمت  في حین تشــ د العرض الخاص بھا" في نظام تراك إلى األســ

وفیما یتعلق باألـسفار التي تـشیر حالتھا في نظام   معالجتھا ألن المـسافر تلقى عرـضاً بـشأنھا من ـشركة إدارة الـسفر.
تراك إلى أـنھ "ورد العرض الـخاص بـھا"، یظھر الفحص اإلضـــــافي اـلذي أجریـناه أن ـعدة جـھات مســـــؤوـلة عن 

افرین لم یجروا ھذه  ترتیب ا یر إلى أنھا "ملغاة" رغم أن المـس فار في نظام تراك لتـش فر لم تُحّدِث حالة ھذه األـس لـس
 األسفار.
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ــفر، أنفقت الوكالة في عام   -۸۸ ــركة السـ ــفر والتدریب، بما في ذلك أتعاب شـ  ۲۰۲۰وفیما یتعلق بنفقات السـ
وكانت الوكالة قد اـستردت في  ـسفار المتعلقة بھا.تذكرة ـسفر ألغیت األ ۱ ۱٦۹ملیون یورو لقاء    ۱٫٤٤مبلغاً قدره  

وبالتالي،   من تكالیف تذاكر الـسفر. ۷٦٫٤۸ملیون یورو، ومثل ھذا المبلغ ما نـسبتھ   ۱٫۱۰ھذا الـصدد مبالغ قدرھا 
ــفر على الوكالة مبلغاً قدره   ــبتھ   ۰٫۳٤تكلف إلغاء السـ ــفر    ٪۲۳٫٥۲ملیون یورو أو ما نسـ من تكالیف تذاكر السـ

، وإلى حاالت إلغاء الفعالیات،  ۱۹-وقد الحظنا أن إلغاء الســـفر یُعزى بشـــكل أســـاســـي إلى جائحة كوفید الملغاة.
جِّ  وحاالت تأجیل الفعالیات، وإلى أـسباب أخرى. ،  ۲۰۱۹لت في عام وقد انخفـضت ھذه النـسبة مقارنة بتلك التي سـُ

 ح في الرسم البیاني أدناه.، كما ھو موض۲۰۱۷بید أنھا ال تزال أعلى مما كان علیھ الحال في عام 

 النسبة المئویة لتكالیف السفرات الملغاة غیر القابلة لالسترداد  -٤الشكل 

 

 

 

 

 

 
وذكرت الوكالة أنھا ـستتكبَُّد تكالیف متعلقة بإلغاء األـسفار ألن ـسیاـساتھا المتبعة في ھذا الـصدد ال تقضـي   -۸۹

ــتردا ــراُء تذاكر تكالیفُھا قابلةٌ لالس ــكل منھجي ش ــبة إلى بعض  بأن یتم بش ــفرة بما أنھ وبالنس ــبة إلى كل س د بالنس
األسفار، یكوُن شراء تذاكر تكالیفُھا غیر قابلة لالسترداد ومن ثم تكبُّد تكالیف متعلقة بإلغاء األسفار في حال ألغیت  

 األسفار، أمراً أكثر فعالیة من حیث التكلفة.

لـسابقة وأوـصینا بأن توثق الوكالة أـسباب اإللغاء وكنا قد أثرنا ھذه المـسألة في تقاریر المراجعة للـسنوات ا -۹۰
ــفر متاحة بناء على الطلب. ــباب إلغاء الس ــأن أس ــمیة وبجعل المعلومات بش ــفر في مھام رس ومنذ   فیما یتعلق بالس

، أدخلت الوكالة ســمة جدیدة تمثلت في خطوات إضــافیة یتعین اســتكمالھا في نظام تراك فیما ۲۰۲۰تموز/یولیھ  
فئات من  ۱۰وتُوِجب ھذه الـسمة على المـسافر المعني تحدید ـسبب إلغاء الـسفر من بین   غاء الـسفر.یتعلق بحاالت إل
، إلغاء الفعالیة ، تأجیل الفعالیة ، ســبب طبي، عدم المشــاركة، تعذر التنفیذ، عدم الحضــور،  ۱۹-األســباب (كوفید

  سبب شخصي، عدم الحصول على إذن بالسفر، وأسباب أخرى).

 ص بھاورد العرض الخا

في نظام تراك، ال تتاح الـسمة المتعلقة بتحدید ـسبب إلغاء الـسفر إال بالنـسبة لألـسفار التي تـشیر حالتھا في  -۹۱
ویتطلب الحـصول على المعلومات بـشأن أـسباب إلغاء الـسفر إجراء اـستعراض یدوي   نظام تراك إلى أنَّھا "ملغاة".

وقد الحظنا أن األسـفار التي تشـیر   د العرض الخاص بھا".لألسـفار التي تشـیر حالتھا في نظام تراك إلى أنّھ "ور
ـحالتـھا في نـظام تراك إلى أـنھ "ورد العرض الـخاص بـھا" تتعلق ـبالمســـــافرین من غیر الموظفین، وـبالـتالي، ـفإن  
الجھة المسـؤولة عن ترتیب السـفر لیسـت مطالبة بتسـویة حالة ھذه األسـفار، على نحو ما ھو منصـوص علیھ في 

وبالتالي،   .معاییر الســـفر لغیر الموظفین -من الجزء الثاني من الدلیل اإلداري المعنون  ۹من القســـم    التذییل جیم 
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فإن النظام الحالي ال یتیح إمكانیة الحصــول على تحدیثات بشــأن ســفر غیر الموظفین عقب عملیة شــراء تذكرة  
 السفر.

ســفرة في نظام تراك بتكلفة إجمالیة   ۱۲۸، حددنا ما ال یقل عن ۲۰۲۰كانون األول/دیســمبر   ۳۱وحتى   -۹۲
وقد   ملیون یورو تم إلغاؤھا رغم أن حالتھا في نظام تراك تـشیر إلى أنھ "ورد العرض الخاص بھا".  ۰٫۱۳قدرھا 

ویتھا. مبر    ۳۱ومع ذلك، وفي   عملت الوكالة الحقاً أثناء عملیة المراجعة على تـس ، تمكننا  ۲۰۲۰كانون األول/دیـس
ــفرة في ن ۳۳من تحدید   ــیر إلى   ۰٫۰۳ظام تراك، بتكلفة إجمالیة قدرھا  س ملیون یورو، ظلت حالتھا في النظام تش

وإننا نرى أن إجراء تحدیث منتظم فیما یتعلق ســفر غیر الموظفین یُعدُّ أمراً مھماً   أنھ "ورد العرض الخاص بھا".
 للحفاظ على دقة المعلومات الواردة في نظام تراك.

 ٦التوصیة  

 نوصي بأن تحسن الوكالة الضوابط الداخلیة فیما یتعلق بإلغاء نفقات السفر والتدریب عبر:

تنفیذ اـستعراض ـسنوي بـشأن أـسباب اإللغاء المتاحة في نظام إیبس بغیة تحـسین الـضوابط الداخلیة فیما  -أ
 د من تكالیف اإللغاء مستقبالً؛یتعلق بإصدار التذاكر بھدف التقلیل إلى أدنى ح

ــفار غیر الموظفین الُموافق علیھا  -ب ــأن بأي تغییرات تطرأ فیما یتعلق بأســ وإدراج تحدیثات منتظمة بشــ
 وذلك من أجل الحفاظ على دقة المعلومات الواردة في نظام إدارة السفر.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 والبدالتبدل اإلقامة الیومي  

تناداً إلى التحلیل الذي أجریناه بـشأن إلغاء الـسفر في عام   -۹۳ ، حددنا ضـمن نفقات التدریب والـسفر  ۲۰۲۰اـس
  ۰٫۲٦ملیون یورو، منـھا مبلغ    ۰٫۷٤ـحاـلة ألغي فیـھا الســـــفر، وتبین لـنا أن ثـمة ـبدالت ُدفـعت بلـغت قیمتـھا    ٤٦۰

 بالغ.لم یُسترد حتى تاریخ اإل ٪۳٥٫٤۱ملیون یورو، أو ما نسبتھ  

، وقُِدّمت بـشأنھا توـصیة بـضمان اـسترداد المبالغ  ۲۰۱۸و ۲۰۱۷وقد أُثیرت ھذه المـسألة أیـضاً في عامي   -۹٤
  اإلجمالیة المدفوعة للمشاركین.

 ۷التوصیة  

حة السـترداد  نوصـي بأن تواصـل الوكالة رصـد حالة سـفرات غیر الموظفین الملغاة واسـتكشـاف الخیارات المتا
 البدالت غیر المسددة، على نحو یتسم بالكفاءة والفعالیة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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 تصنیف الحسابات ووقفھا

 تصنیف الحسابات

ا بـعد إجراء تحلـیل لـلدفتر الـعام من تـحدـید أـنھ ـكان ثـمة ـعدة أســــــفار في نـظام تراك وردت قیودـھا   -۹٥ تمكنـن
ـسفرة في نظام تراك بلغت قیمتھا   ۳۹وعلى وجھ الخـصوص، حددنا ما ال یقل عن  التدریب والـسفر.ـضمن نفقات  

فر.  ۰٫۰۸ بیة   ملیون یورو وردت قیودھا ضـمن نفقات التدریب والـس أن القیود المحاـس وینبغي تقدیم توضـیحات بـش
من المعیار   ٤٥تشــــدد الفقرة  و ذات الصــــلة بما أن النفقات في كلتا الحالتین ھي نفقات مختلفة من حیث الطابع.

على األھمیة التي یكتســیھا تصــنیف النفقات اســتنادا إلى طابعھا حیث ترد في نص المعیار   ۱المحاســبي إیبســاس  
ــارة إلى أنھ  ــبیة من البنود ذات طابع إش ــل كل صــنف ذي أھمیة نس "یُعرض في البیانات المالیة على نحو منفص

  لى نحو منفصل، إال في حال لم تكن لھا أھمیة نسبیة".وتعرض البنود ذات طابع مختلف ع مماثل.

وقد ذكرت الوكالة أنھا سـتعمل على التحقق من األسـباب التي تفسـر ورود قیود بشـأن ھذه السـفرات في  -۹٦
نظام تراك ضـمن صـنفین من النفقات، وأنھا سـتجري مزیداً من التحلیل لتحدید مدى أي تصـویبات الزمة في ھذا  

ملیون یورو، فإن الوكالة ال تعتبره ذا أھمیة نســــبیة (مقارنة    ۰٫۰۸ن المبلغ اإلجمالي ھو  ونظرا إلى أ الصــــدد.
ذي بلغ   ات اـل الي النفـق إجـم ام    ۲۷٫۰ـب ة.۲۰۲۰ملیون یورو في ـع ذه المرحـل ھ في ـھ ابعـت ا   ) تبرر مـت د اجرائـھ وبـع

ــتتحقق الوكالة مما إذا كان ینبغي فرض أي قیود على النظام في عام   ــتعراض، ســ ــمان أن یتم   ۲۰۲۱االســ لضــ
 تصنیف النفقات بشكل صحیح.

 الوقف

ــفر وحددنا أنھ ثمة  -۹۷ ــابات فیما یتعلق بنفقات التدریب والسـ معاملة   ۳۲۰قمنا بفحص إجراءات وقف الحسـ
وتتعلق ھذه النفقات، بـشكل خاص، باألـسفار التي أجریت   ملیون یورو تأتت من الـسنة الـسابقة.  ۰٫۳۱بلغت قیمتھا 

ــات یتعارض مع ما ھو منصــوص   .۲۰۱۹إلى عام  ۲۰۱۷من عام   خالل الفترة الممتدة  وھذا النوع من الممارس
ــاس: ــات معاییر إیبس ــیاس ــة بالقرارات المتعلقة بس ــوم   علیھ في وثیقة الوكالة الخاص النفقات واالعتمادات والخص

ناتجاً عن حدث ســابق ینشــأ  ، والتي تنص على إلى أن االلتزام الحالي الذي یكون االحتمالیة واألصــول االحتمالیة
وتنص الـسیاـسة المتبعة في ھذا الـشأن أیـضاً على أنھ ینبغي   وقت احتـساب النفقات في التاریخ الذي یبدأ فیھ الـسفر.

َل خالل السـنة التالیة. وتشـیر الوكالة   احتسـاب تكالیف تذكرة السـفر ذھاباً وإیاباً حتى وإن كان السـفر إیاباً قد َحصـُ
أن ھذه الممارســـة اتبعت باألســـاس ألن تاریخ اســـتالم فواتیر الموردین وتســـویة المطالبات  في ھذا الصـــدد إلى  

 المتعلقة بالسفر أتى بعد تاریخ الوقف في نھایة السنة.

وحددنا أن للوكالة رقابة على المعلومات الخاصــة بالســفر والتدریب الذي یســتھل خالل الســنة في نظام   -۹۸
تعتمد في تحدید النفقات على الجھات النظیرة األخرى (المســافرین أو مقدمي  ومع ذلك، الحظنا أن الوكالة  تراك.

دات التي ترد من اإلدارة، وعلى  أكـی ائق الســـــفر، وعلى الـت ا من وـث دیم الفواتیر وغیرـھ ا یتعلق بتـق ب) فیـم درـی الـت
وى من قبل الموظفین. فر التي تـس ً وإننا نرى أنھ ینبغي للوكالة أن تدر المطالبات المتعلقة بالـس نویا تعراضـاً ـس   ج اـس

  للتخفیف من المخاطر التي تنجم عن حاالت الوقف الخاطئة فیما یتعلق بكال الصنفین من النفقات.
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 متطلبات اإلبالغ

 التدریب

ــأن عینة من   -۹۹ ــاً بشــ ملیون یورو والحظنا أن    ۰٫۲فعالیات تدریبیة بتكلفة إجمالیة قدرھا  ۸أجرینا فحصــ
 وقائمات الحضور، المعروفة باسم "الحساب الختامي" للفعالیات التدریبیة.  الوكالة أجرت تحققاً بشأن الفواتیر

من الجزء الـسابع من  ٥ومع ذلك، تبین لنا أنھ ثمة مجال للتحـسین في ھذا الـشأن بما أننا الحظنا أن القـسم   -۱۰۰
والتحقق منھا   ال ینظم اإلجراءات الخاصــة بإعداد الحســابات الختامیة،  أنشــطة التدریب  -الدلیل اإلداري المعنون 

من الجزء السـابع من الدلیل اإلداري على   ٥وفیما یتعلق باإلبالغ بشـأن أنشـطة التدریب، ینص القسـم   وتسـویتھا.
 أنھ ینبغي لألمین العلمي:

مالیاً    تقدیم تقریر موجز إلى المدیر العام في غضـون شـھرین من تاریخ اسـتكمال التدریب، یشـمل تحلیالً  •
 ارنة بالتكالیف الفعلیة وتوثیقاً ألي انحرافات،للتكالیف المخطط لھا مق

ــمن توقیعاتھم بما یؤكد   • ــاركین الذین تلقوا مدفوعات، تتضـ ــعبة المیزانیة والمالیة بقائمة بالمشـ وتزوید شـ
وفي حال لم یحضر مشاركون  تلقیھم المدفوعات، وذلك في غضون شھرین من تاریخ استكمال التدریب.

من الجزء الـسابع من الدلیل اإلداري على أن مـسؤولیة اـسترداد األموال   ٥ممن تلقوا بدالت، ینص القـسم  
 المدفوعة تقع على عاتق األمین العلمي.

وإننا نرى، عالوة على ذلك، أن عملیة رصــد التقاریر ذات الصــلة على مســتوى الوكالة یمكن تحســینھا   -۱۰۱
قـُّدـماَ بـعد انقضـــــاء أكثر من  EVT1902950و EVT1900101بـما أنـنا الحظـنا أن الحســـــابین الخـتامیین للفـعالیتین  

والحظنا أیضــــاً عدم وجود حســــابین ختامیین اثنین فیما یتعلق بالفعالیتین   شــــھرین على تاریخ اختتام الفعالیتین.
EVT1906956  وEVT1907633   ــباط/فبرایر   ۱اللتین اســـتكملتا في ، على  ۲۰۲۰شـــباط/فبرایر    ۲۸و ۲۰۲۰شـ

ــاب ختامي  EVT1906956، وفیما یتعلق بالفعالیة  وقد ذكرت الوكالة أنھ التوالي. ــت ثمة حاجة إلى إعداد حس ، لیس
ــرة، أما فیما یتعلق بالفعالیة   ــاركین مباش ، فقد تعذر على الجھة النظیرة  EVT1907633ألن المبالغ دفعت إلى المش

ة أن عملیة رصـد تقدیم  وباإلضـافة إلى ذلك، تعتبر الوكال .۱۹-للوكالة تقدیُم الحسـاب الختامي بسـبب جائحة كوفید
ــتغرق وقتا طویالً، وبالتالي، فإن الوكالة   ــتوى الوكالة ھي عملیة كثیفة العمالة وتسـ ــاب الختامي" على مسـ "الحسـ

 تعول على حسن امتثال األمین العام في ھذا الصدد فیما یتعلق بتقدیم الحساب الختامي.

ــاً أن الوثائق الداعمة ا -۱۰۲ ــافة إلى ذلك، تبین لنا أیضـ ــلِة متباینة حیث أن  وباإلضـ لمتعلقة بالنفقات ذات الصـ
ــور وطلبات رد نفقات   بعض النفقات یمكن أن تُحیل على فواتیر، في حین أحال البعض اآلخر على قائمات حضــ

  مت من قبل نظراء الوكالة.قُدِّ 

فیما   من الجزء السابع من الدلیل اإلداري ٥وإننا نرى أنھ ینبغي مواءمة ما ھو منـصوص علیھ في القسم   -۱۰۳
یتعلق بآلیة اإلبالغ عن الســـفر، مع الممارســـة الفعلیة في ھذا الصـــدد، وأنھ ینبغي لھذه اآللیة أن توفر الوضـــوح  

 بشأن عملیات رصد وتوثیق النفقات على نطاق الوكالة.
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 ۸التوصیة  

 أجل الحفاظ على:نوصي بأن تحسن الوكالة الضوابط الرقابیة ذات الصلة من 

 سالمة تصنیف نفقات التدریب والسفر؛ -أ

 دقة الوقف فیما یتعلق بنفقات التدریب والسفر؛ -ب

م   -ج ة الفعلیة    ٥ومواءمة ما ھو منصـوص علیھ في القـس ابع من الدلیل اإلداري مع الممارـس من الجزء الـس
 نفقات التدریب.فیما یتعلق باإلبالغ بشأن أنشطة التدریب والتحقق بشكل سلیم من 

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 تقاریر السفر في مھام رسمیة  -حاء

تخدام مجموعة برامجیات -۱۰٤ فر، المطورة باـس أن الـس أوراكل    أجرینا فحصـاً فیما یتعلق بلوحة المعلومات بـش
، كان ثمة ۲۰۲۰كانون األول/دیـسمبر   ۳۱الخاـصة بذكاء األعمال، والمتاحة في نظام إیبس، وتبین لنا أنھ، وحتى  

ــفرھم   ۱٤۲ ــة بھم في الوقت   ۰٫٤۱موظفاً، بلغ إجمالي تكالیف سـ ــفر الخاصـ ملیون یورو، لم یقدموا تقاریر السـ
ــب. ــوص، أن   المناسـ ــفر و ۷والحظنا، على وجھ الخصـ ــاء فترة تراوحت من تقاریر سـ ردت متأخرة بعد انقضـ

 ٦۰تقاریر ســفر وردت متأخرة بعد انقضــاء فترة تراوحت من  ۸یوما على موعد تقدیمھا المقرر، و ٦۰إلى   ۳۰
ــاء فترة تجاوزت  ۱۲۷یوما على موعد تقدیمھا المقرر، و ۹۰إلى   یوما على    ۹۰تقریراً وردت متأخرة بعد انقضـ

 موعد تقدیمھا المقرر.

۱۰٥-  ً ا دیم    ۹من القســـــم   ۸۲لـما ھو وارد في الفقرة    ووفـق دلـیل اإلداري فیـما یتعلق بتـق اني من اـل من الجزء الـث
تقریر الســفر، ینبغي للموظف المســافر، بعد عودتھ من الســفر في مھام رســمیة، في العادة، أن یقدم إلى مشــرفھ 

وھذا المتطلب ال ینطبق على ممثلي  یوماً، تقریراً بـشأن نتائج أنـشطتھ خارج مقر العمل. ۳۰المباـشر، في غـضون 
مجلس الموظفین الذین یســـافرون في إطار عمل المجلس، وعلى مفتشـــي الضـــمانات الذین یســـافرون ألغراض  

 التفتیش.

كما ترد في الدلیل إشــارة إلى أنھ ســیتم بشــكل آلي، بالنســبة إلى الموظفین الذین ال یقدمون إلى مشــرفھم   -۱۰٦
یوماً من تاریخ   ۳۰كمال السفر في مھام رسمیة، إرساُل تحذیر أول في غضون المباشر تقریر سفر بعد تاریخ است

یوماً  ۹۰یوماً من تاریخ اـستكمال الـسفر، وتحذیر ثالث في غـضون   ٦۰اـستكمال الـسفر، وتحذیٍر ثان في غـضون  
رســائل  وقد أكدت الوكالة أنھا بعثت   من تاریخ اســتكمال الســفر (بما یشــمل نســخة ترســل إلى الموظف المعني).

یوماً على تاریخ اســتكمالھم الســفر، بید    ۹۰یوما، و ٦۰یوما، و ۳۰تذكیریة إلى الموظفین المعنیین بعد انقضــاء  
ــدد. ــافیة في ھذا الصـ ــائل التذكیریة لم تحقق األھداف   أنھا لم تتخذ بعد ذلك أي إجراءات إضـ وبالتالي، فإن الرسـ

  المرجوة.

 

 



GC(65)/4 
 ۱۷٥  الصفحة

 ۹التوصیة  

نوصــي بأن تحســن الوكالة الضــوابط الداخلیة ذات الصــلة من أجل ضــمان امتثال الموظفین فیما یتعلق بإعداد  
 تقاریر السفر.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

  مخزونات المشاریع الجاري نقلھا إلى النظراء  -طاء

ملیون یورو فیـما یتعلق ـبالتحویالت إلى النظراء في   ٦۲٫۸۸الـمالـیة أن الوـكاـلة أنفـقت  تكشـــــف البـیاـنات   -۱۰۷
وتتعلق   ملیون یورو. ۳۹٫۳٥المشــــاریع اإلنمائیة حیث بلغ مجموع مخزونات المشــــاریع الجاري نقلھا ما قیمتھ 

الجھات المســـتفیدة في البلد  التحویالت إلى النظراء في المشـــاریع اإلنمائیة بمخزونات المشـــاریع التي تُســـلَُّم إلى  
لّم بحلول نھایة  المتلقي، في حین تـشیر مخزونات المـشاریع الجاري نقلھا إلى قیمة مخزونات المـشاریع التي لم تـُس

  العام.

عقداً مع وكیل شحن عالمي، وذلك بھدف تحسین الكفاءة فیما  ۲۰۱۱والحظنا أن الوكالة أبرمت منذ عام  -۱۰۸
وینص بیان األعمال الخاص بھذا العقد على أنھ وبعد   ة لفائدة إدارة التعاون التقني.یتعلق بتســـلیم الســـلع المشـــترا

الحصـــول على موافقة من جانب أصـــحاب المصـــلحة المعنیین (أي الموردین، أو الوزارات في البلد المتلقي، أو  
ي إرسـال البضـائع في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أو الجھات النظیرة األخرى)، یتعین على وكیل شـحن عالم

یوم عمل بعد تاریخ اسـتالم ھذه البضـائع، وذلك بحسـب أنواع النقل   ۱۰سـاعة إلى   ۲٤غضـون فترة تتراوح من  
وبمجرد اـستكمال جمیع اإلجراءات المطلوبة، یمكن ـشحن الـسلع بـشكل مباـشر، أو عبر مـستودع   وحالة الطوارئ.

  وكیل الشحن العالمي أو المورد.

 ع الجاري نقلھا لمدة تزید عن سنةمخزونات المشاری

الذي قدمھ وكیل الـشحن العالمي إلى الوكالة إلى أن متوـسط مدة خزن   ۲۰۲۰یـشیر التقریر الفصـلي لعام   -۱۰۹
ومع ذلك، تُظِھر تفاصـیل مخزونات المشـاریع   یوماً بحسـب منطقة المنشـأ أو المكان. ۸٥إلى   ۲السـلع تراوح من  
ملیون یورو ظل  ۳٫۱۷أنھ ثمة مخزونات مشـاریع تبلغ قیمتھا   ۲۰۲۰سـمبر  كانون األول/دی ۳۱الجاري نقلھا في 

 نقلھا جار لمدة تزید عن سنة.

ــنة بما قیمتھ   -۱۱۰ ــلع جار نقلھا لمدة تزید عن سـ ــافة إلى ذلك، تبین لنا أنھ ثمة سـ ملیون یورو  ۱٫۸٦وباإلضـ
لیم المخطط لھا في األصـل، في حین أنھ  لیمھا عن مواعید التـس من المخطط اـستكمال المـشاریع  تأخرت مواعید تـس

ــلة في عامي   ــاوي قیمتھا المبلغ المتبقي أي  ۲۰۲۰و ۲۰۱۹ذات الصـ ــتكمال نقل باقي المخزونات التي تسـ ، واسـ
وقد یتم تمدید الجداول الزمنیة الخاصــة بالمشــاریع بســبب مقتضــیات ھذه   .۲۰۲۱ملیون یورو بحلول عام    ۱٫۳۲

ْمَن العینة التي   .۲۰۲۱نیة لبعض المشــاریع ذات الصــلة حتى عام المشــاریع، كما أنھ تم تمدید الجداول الزم وضــِ
قمنا بفحـصھا، حدد مـسؤولون عن إدارة المـشاریع مكلفون بعدد من المـشاریع حاالَت تأخیِر حـصلت جراء الجائحة  

ق ببلد  وأضــــافوا أنھ وفیما یتعل وكان لھا تأثیر في عملیة الحصــــول على الموافقة وفیما یتعلق بالرحالت الجویة.
وذُِكَر في تقریر وكیل الـشحن العالمي أنھ   یوم. ۳۰۰بعینھ، یمكن لعملیة الحـصول على الموافقة أن تـستغرق قرابة 

ثمة بعض المســـائل التي یمكن أن تكون قد ســـاھمت في حصـــول حاالت التأخیر منھا: انتظار الحصـــول على  
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الحصـــــول على التراخیص أو التخلیص    الموافـقة، وـعدم ـجاھزـیة الشـــــحـنات، وـحاالت رفض الســـــلع، وانتـظار
 الجمركي.

على مدى  ۲۰۲۰فیما یتعلق مخزونات المشـــــاریع الجاري نقلھا في عام    ۲۰۲۰أعلى مبلغ مســـــجل في عام  
 السنوات األربع الماضیة

أثر في عملیات التسلیم حیث أن عدد مخزونات المشاریع الجاري   ۱۹-حددنا أیضاً أنھ كان لجائحة كوفید -۱۱۱
ــیة. ۲۰۲۰م نقلھا في عا ــنوات األربع الماضـ َل على مدى السـ ّجِ ــُ ــأن   كان أعلى عدد سـ ویُظھر تحلیل أجریناه بشـ

االتجاه الذي تشــھده عملیات التســلیم أن عدد مخزونات المشــاریع الجاري نقلھا لمدة تزید عن ســنتین شــھد تزایداً  
ات من   ذه المخزوـن ة ـھ ث ارتفـعت قیـم ام    ۰٫۱۸مطرداً حـی ملیون یورو في   ۰٫۹۲إلى    ۲۰۱۷ملیون یورو في ـع

ــاریع الجاري نقلھا لفترة تتراوح من  .۲۰۲۰عام   ــاعف عدد مخزونات المشـ ــافة إلى ذلك، تضـ إلى   ۱۲وباإلضـ
ملیون یورو في  ۲٫۲٥إلى   ۲۰۱۷ملیون یورو في عام  ۱٫۲۹شـھراً حیث ارتفعت قیمة ھذه المخزونات من  ۲٤

 .۲۰۲۰عام  

 ۲۰۲۰-۲۰۱۷اتجاه عملیات التسلیم بالنسبة للمشاریع الجاري نقلھا خالل الفترة  -٥الشكل 

 
ویـشیر وكیل الـشحن العالمي إلى أن معظم حاالت التأخیر حـصلت جراء عدم الحـصول على الموافقة من  -۱۱۲

تســلیم الســلع  وتُعَدُّ مراقبة عملیات   من حاالت إغالق وقیود. ۱۹-جانب البلدان المتلقیة وما انجر عن جائحة كوفید
ؤولین التقنیین   اریع والمـس ؤولین عن إدارة المـش تركةً، وفي حین أن المـس ؤولیةً مـش ذات الصـلة بالتعاون التقني مـس
والمشترین یؤدون دوراً في ھذا الصدد، تعود مسؤولیة المراقبة في معظم الحاالت إلى وكیل الشحن العالمي وإلى  

ــوص، فإن الب الجھة النظیرة. ــألة القبول،  وعلى وجھ الخصـ ــؤولیة فیما یتعلق بمسـ لد المتلقي ھو من یتحمل المسـ
 نھا حالة الحصول على الموافقة.والتي تُبیِّ 

وقد أجرى مكتب الخدمات اإلشــرافیة الداخلیة مراجعة بشــأن وكیل الشــحن العالمي وأوصــى بأن تعزز  -۱۱۳
لمي، وذلك لضــمان مالءمة المتطلبات  الوكالةُ آلیات الرصــد خالل فترة ما بعد ترســیة العقد مع وكیل الشــحن العا

ــیة، اتخذت الوكالة عدداً من اإلجراءات، منھا طلب المزید   التعاقدیة واالمتثال لھا. وفي إطار تنفیذھا لھذه التوصــ
من الموارد لتخصـیصـھا لفریق وكیل الشـحن العالمي، واعتماد نوع جدید من التقاریر یوفر معلومات محددة فیما 

د تعلیمات أفضـل لألطراف المعنیة التي تكون مسـؤولة على الحصـول على الموافقة وقبول یتعلق بالرصـد، ویحد
  التسلیم في موقع محلي.

۲۰۲۰ 
 

۲۰۱۹ 
 

۲۰۱۸ 
 

۲۰۱۷ 

۰٫۹۲۲ 

۰٫۷۷٥ 

۲٫۲٥ 

۰٫۸۷٤ 

۰٫٦۷۲ 
۱٫۳۳٤ 

۱٫۲۹۸ 
۰٫۱۷۹

 

۲٫٥                     ۲                      ۲٫٥                     ۱                       ۰٫٥                    ۰ 
 بمالیین الیوروھات 

أكثر من  
 شھراً  ۲٤-۱۲ سنتین
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وإننا نرى أنھ من ـشأن حاالت التأخیر في تـسلیم الـسلع أن تعیق تقدم مـشاریع التعاون التقني ذات الـصلة،   -۱۱٤
وباإلـضافة  ألحداث خارجة عن ـسیطرة الوكالة.على الرغم من أن ھذا التأخیر وفي كثیر من األحیان یكون نتیجة  

إلى ذلك، من شــأن ممارســات من ھذا القبیل أن تؤدي إلى تقادم الســلع المشــتراة قبل البدء في اســتخدامھا، أو إلى  
وثمة عدة عملیات تـسلیم تعذر حتى إتمامھا على الرغم من أن مـشاریع التعاون التقني ذات الـصلة   إـصابتھا بالتلف.

 تكملت بالفعل.كانت قد اس

 ۱۰التوصیة  

نوـصي بأن تنفذ الوكالة تدابیر لمنع حـصول حاالت تأخیر في تـسلیم الـسلع في إطار برنامج التعاون التقني وذلك  
 عبر:

إدارة  إدراج تحدیثات منتظمة بشــــأن متطلبات التخلیص الجمركي في البلد المتلقي كجزء من أنشــــطة   -أ
ــول  ــاریع وطوال مرحلة التنفیذ من أجل منع حصـ ــاریع، بما في ذلك خالل مرحلة تخطیط المشـ المشـ

  حاالت تأخیر في التسلیم؛

وتعزیز اإلبالغ بشـــــأن المخزوـنات الـجاري نقلـھا كجزء من عملـیة اإلغالق في نـھاـیة الـعام من خالل  -ب
ولة بشــأن المســائل التي تمنع إتمام  الســعي بنشــاط إلى الحصــول على تعقیبات من األطراف المســؤ

 عملیات التسلیم في البلد المتلقي، في الوقت المناسب.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 الخدمات التعاقدیة والخدمات األخرى  -یاء

اً ـقدره   -۱۱٥ ة أنفـقت مبلـغ اـل ة أّن الوـك الـی ات الـم اـن ا    ۸٫۷۷تكشـــــف البـی ا یتعلق بعقود تكنولوجـی ملیون یورو فیـم
  المعلومات، بما في ذلك عقداً متعلقاً بنظام إیبس یشمل طرفاً ثالثاً خارجیاً.

ــأن  -۱۱٦ ــاً بشـ ــراء متعل  ۱۰ملیون یورو تأتت من    ۰٫۸۳فاتورة تبلغ قیمتھا  ٤۸وقد أجرینا فحصـ قة  أوامر شـ
 بعقدْي شراء مفتوحین وحددنا المجاالت التالیة التي تحتاج إلى التحسین.

 توافر نطاق العمل

ــراء بلغت قیمتھا  -۱۱۷ ــبعة أوامر ش َد منھا في عام    ۰٫۷۳حددنا س ّدِ ــُ   ۰٫٦۲مبلغ قدره   ۲۰۲۰ملیون یورو، س
ــ ــدت التزامات مسـ ــلة ألنھا جسـ ــراء المفتوح ذي الصـ ــارة إلى عقد الشـ تندة إلى النموذج  ملیون یورو دون اإلشـ

  المعیاري الخاص بزیادة عدد الموظفین المستخدم من قبل فریق نظام إیبس.

(أ) على أن العقود أوعملیات الشـــراء التي تبرم مع مقاول واحد وتُعادل    ۱۱۰٫٤۲وتنص القاعدة المالیة   -۱۱۸
الھا في ـشكل   یورو أو أكثر، تُرـسى بموجب عقود خطیة أو أوامر ـشراء خطیة ۳۰۰۰قیمتُھا اإلجمالیة   یمكن إرـس

الوصــف الدقیق للســلع، والكمیات المطلوبة،    —‘ بالنســبة إلى الســلع  ۱’ إلكتروني ویُحدَُّد فیھا بالتفصــیل ما یلي:
ــروط الدفع؛ و’ ــلیم، وش ــحن والتس ــروط الش ــنف، والعملة المطلوب الدفع بھا، وش ــعر كل ص ــبة إلى  ۲وس ‘ بالنس

طابع الخدمات المقدمة، والفترة المـشمولة بالعقد، والـشروط    —موظفون الخدمات باـستثناء الخدمات التي یقدمھا ال
 المطلوب الوفاء بھا، ومبلغ العقد، والعملة المطلوب الدفع بھا، وشروط الدفع.
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وقد الحظـنا أن معظم أوامر الشـــــراء التي ال تتضـــــمن نـطاق عـمل مـحدد تتعلق بالعـمل التنفـیذي الیومي   -۱۱۹
ــتق ــتخدام نموذج زیادة عدد الموظفین.المنوط بعھدة المتعاقدین المســ وفي اآلونة األخیرة، أدخل مكتب   دمین باســ

وتبین لنا أن أوامر   خدمات المـشتریات بعض التحـسینات بـشأن كمیة البیانات المطلوب تـضمینھا في أوامر الـشراء.
حزیران/یونیھ    ۲٤، و۲۰۲۰نیسان/أبریل    ۷الشراء الثالثة األخرى المندرجة ضمن العینة المفحوصة، والمؤرخة  

، كانت أكثر تحدیداً بما أنھ وردت فیھا بالفعل تفاصـیل بشـأن سـاعات  ۲۰۲۰تشـرین األول/أكتوبر    ۲٥، و۲۰۲۰
 العمل، وعدد المتعاقدین، وُحددت فیھا المعدالت الخاصة بأتعاب المتعاقدین.

 تاریخ تسلیم الخدمة

ـتاریُخ تســـــلیم الـخدـمِة ـتاریَخ التســـــلیم  ملیون یورو، تـجاوز فیـھا    ۰٫٥۹ـفاتورة، بلـغت قیمتـھا    ۳٤ـحددـنا   -۱۲۰
ــراء. ــوص علیھ في أمر الشـ ــاً ثالث فواتیر بلغت قیمتھا   المنصـ ملیون   ۰٫۰۹وعلى العكس من ذلك، حددنا أیضـ

وتشــیر ھذه الفواتیر إلى عدم كفایة الرقابة فیما  یورو، ســبق فیھا تاریخ تســلیم الخدمة تاریخ إصــدار أمر الشــراء.
  راء وخالل الفترة التي تلي دفع أتعاب خدمات المتعاقدین.یتعلق بإصدار أوامر الش

ــراء أو بعد التاریخ   -۱۲۱ ــدار أمر الشـ ــلّمت فیھا الخدمة قبل تاریخ إصـ وقد أكدت الوكالة أن الحاالت التي سـ
التسـلیم المنصـوص علیھ في أوامر الشـراء حصـلت بسـبب تغیر األولویات/االحتیاجات مما أدى إلى اختالف بین  

وأـكدت على وـجھ الخصـــــوص، أـنھ وفي ـحال ـكاـنت  التوقـعات واالحتـیاـجات الفعلـیة من حـیث ـخدـمات المتـعاـقدین.
المبالغ الواردة في الفواتیر المقدمة لقاء خدمات المتعاقدین خالل الفترة التي یشــــملھا أمر الشــــراء تتجاوز المبلغ  

وباإلضــافة إلى ذلك، أوضــحت   یة العجز.المنصــوص علیھ في أمر الشــراء، ســیتم إصــدار أمر شــراء آخر لتســو
لیم الذي یُنص علیھ في أمر الـشراء یرد كقیمة افتراضـیة عند إنـشاء طلب الـشراء في تطبیق   الوكالة أن تاریخ التـس

iProc.   وفي الوـضع األمثل، ینبغي إتاحة إمكانیة تغییر تاریخ التـسلیم عند إنـشاء طلب الـشراء، بید أنھ یبدو أن ھذا
 َك لیرد كقیمة افتراضیة.التاریخ تُرِ 

وإننا نرى أنھ ینبغي االمتثال لتاریخ إصـــدار أمر الشـــراء وتاریخ التســـلیم ألن الشـــأن یتعلق ھنا بوثیقة   -۱۲۲
ــأت أي منازعات. ــتخدم في حال نش ــمیة تس ــى الحال إدخال تنقیحات، ینبغي   رس ــافة إلى ذلك، وإذا اقتض وباإلض

من الجزء الســــادس من الدلیل اإلداري والذي   ۱من القســــم   ۸۱فقرة  للوكالة أن تأخذ بعین االعتبار ما یرد في ال
یُتیح إمـكانـیة تنقیح/تـعدـیل أوامر الشـــــراء، بـما في ذـلك فیـما یتعلق بمـتابـعة عملـیات التســـــلیم المـتأخرة، وذـلك بـعد  

 استكمال إجراءات عملیة الموافقة ذات الصلة.

 التحقق من فواتیر المتعاقدین

 تحدید األدوار

ملیون یورو وتعلقت بعقد الشــــراء المفتوح رقم   ۰٫٦۰فاتورة، بلغت قیمتھا   ۳۲صــــاً بشــــأن أجرینا فح -۱۲۳
فاتورة   ۳۰، المبرم بین الوكالة ومـقدم الـخدمات غاء، وحددنا أنھ كانت ثـمة من بین ھذه الـفاتورات  ۲۰۱۸۱۰٤۰۰

أن دور خبراء تكنولوجیا المعلوما  ۰٫٥٤بقیمة تبلغ   تقدمین.ملیون یورو لم تتضـمن معلومات بـش وتُعدُّ ھذه   ت المـس
المعلومات ضـروریة لتحدید معدل ـسداد األجر ذي الصـلة، على النحو المنصـوص علیھ في عقد الـشراء المفتوح،  

وباإلضـافة إلى ذلك،   والذي یرد فیھ تصـنیف لمختلف أدوار خبراء تكنولوجیا المعلومات ومعدالت ـسداد أجورھم.
إشــــارة إلى كبیر اســــتشــــاریین تقنیین وإلى   ۳۲٤۰۱۰۰۱۷۸رقم  و  ۳۲٤۰۱۰۰۱۷۷وردت في الفاتورتین رقم  

 استشاري وظیفي رئیسي لم ترد بشأنھما إشارة في عقد الشراء المفتوح.
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 مكان العمل

ملیون یورو وتعلقت بعقد الشــــراء المفتوح رقم   ۰٫۲۳فاتورة، بلغت قیمتھا   ۱٦أجرینا فحصــــاً بشــــأن  -۱۲٤
ــارة إلى دور الخبراء،  ، المبرم بین الوكالة ومقدم الخدم۲۰۱۸۱۰٤۹٥ ات یاء وحددنا أنھ ترد في ھذه الفواتیر إش

والخبیر  ،  خبیر الوظیفي الرئیســـي المیدانيالعلى النحو المنصـــوص علیھ في عقد الشـــراء المفتوح، بما في ذلك  
.  نیین والخبیر التقني، وكبیر الخبراء التق،  والمھندس التقنيفي مجال ضــمان الجودة،    والخبیر،  الوظیفي الرئیســي

ومع ذـلك، لم یرد في الفواتیر بشــــــكل متســـــق موقع عـمل الموظفین (في الموقع، ـخارج الموقع، أو ـبالقرب من 
 الموقع) وھو ما یعد أمراً ضروریاً لتحدید مقدار األتعاب التي یتعین دفعھا لخبراء تكنولوجیا المعلومات.

 ۱۱التوصیة  

نوصــي بأن تحســن الوكالة ضــوابطھا الداخلیة فیما یتعلق بالخدمات التعاقدیة وغیرھا من الخدمات، وعلى وجھ  
 الخصوص فیما یتعلق بالتالي:

ــلة فیما یتعلق بالتواریخ، ونوع  -أ ــراء المفتوحة ذات الصــ ــراء مع العقود/عقود الشــ مواءمة أوامر الشــ
  ت المقدمة، وقیمة المشتریات؛الخدما

  صحة تاریخ اإلصدار وتاریخ التسلیم بالنسبة إلى أوامر الشراء؛ -ب

والفوترة، بما في ذلك فیما یتعلق بدور االســتشــاریین ومكان عملھم وذلك على النحو المنصــوص علیھ  -ج
 في عقد الشراء المفتوح.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 إدارة طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبس  -كاف

ــتخدَم في الوكالة، ما زالت ثمة حاجة إلى إدخال تغییرات   -۱۲٥ باعتباره نظام التخطیط المركزي للموارد المس
ــأن عملیة إدارة التغییرات   على نظام إیبس بغیة تلبیة متطلبات األعمال الجدیدة والمتغیرة. ــاً بشـ وقد أجرینا فحصـ

  الخاصة بنظام إیبس وحددنا عدة فرص إلدخال تحسینات في ھذا الشأن.

  طلبات التغییر المفتوحة الخاصة بنظام إیبس

أجرینا فحصـــاً بشـــأن تقریر طلبات التغییرات المفصـــل وحددنا أن عدد طلبات التغییرات المفتوحة، في  -۱۲٦
طلباً، ویُعد االنخفاض الذي شــــھده ھذا العدد كبیراً مقارنة بما كان  ۲٤۰، بلغ ۲۰۲۰ســــمبر  كانون األول/دی ۳۱

ویشیر ذلك إلى تحسن   طلباً.  ٤٤۸إذ إن ھذا العدد كان یبلغ آنذاك   ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۳۱علیھ الحال في  
ــحاب األعمال من وذكرت الوكالة أن ھذا االنخفاض تحقق من خالل التعاون   في إدارة التغییرات. الوثیق مع أصـ

ــاً بشـــأن طلبات التغییرات المفتوحة   مختلف اإلدارات، بما شـــمل إجراء مناقشـــات بشـــأن التمویل، واســـتعراضـ
  المتراكمة.

ـكانون   ۳۱وأظھر تحلـیل أجریـناه بشـــــأن طلـبات التغییرات المفتوـحة الـخاصـــــة بنـظام إیبس أـنھ، وحتى   -۱۲۷
 .۲۰۱۹طلب تغییرات مفتوح بطلبات فُتحت قبل عام  ۲٤۰أصل  طلباً من  ۱۲۰، تعلق  ۲۰۲۰األول/دیسمبر  
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وذكرت الوكالة أیضـاً أن طلبات التغییرات التي ظلت مفتوحة لمدة تزید عن سـنة مردھا العدد الكبیر من  -۱۲۸
َل الالزم لتنفـیذـھا. ِة التموـی ِة الـطالـب دَّـمة دون توفیِر الجـھ ة، ـبدالً من ذـل الطلـبات المـق ك،  وـقد اخـتارت الجـھات الـطالـب

ــة لتنفیذ طلبات   ــة لنظام إیبس والمكرس ــص ــغیلیة المخص ــول على مبلغ ثابت من األموال التش التنافس على الحص
 وجراء محدودیة التمویل، تراكمت طلبات التغییرات وظل األمر على حالھ حتى اآلن.     التغییرات الطفیفة.

ــألة المتعلقة بال -۱۲۹ ــابقة ھذه المسـ ــینا الوكالة بأن  وقد أثرنا في تقاریر المراجعة السـ طلبات المتراكمة وأوصـ
تضــع مبادئ توجیھیة رســمیة لتنظیم واســتعراض عملیة تراكم طلبات التغییرات والتحقق من ھذه العملیة، وذلك  

ــة بنظام إیبس. ــألة    بالنســبة إلى جمیع مجاالت األعمال الخاص ــي مس ــافة إلى ذلك، أثرنا في العام الماض وباإلض
ورداً على ذلك، أكدت    رصـــــد مـعدل تراكم طلـبات التغییرات الـخاصـــــة بنـظام إیبس.متعلـقة بـعدم وجود مـقاییس ل

الوكالة أنھ یجري العمل على المســار الصــحیح فیما یتعلق بعملیة منقحة لمعالجة اســتنباطات العام الماضــي وھي 
 .۲۰۲۱عملیة من المقرر تنفیذھا في عام 

یل في تنفیذ العملیة الجدیدة إلدارة طلبات التغییرات  وبناء على توصیتنا السابقة، نشجع الوكالة على التعج -۱۳۰
  الخاصة بنظام إیبس.

 إجراءات طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبس

ــل   -۱۳۱ ــینات التي تُدخل على نُُظم الوكالة، یفصـ إن دلیل إدارة التغییرات، وھو دلیل ینطبق على جمیع التحسـ
بین عملیة إدارة التغییرات بالنسبة إلى طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبیس وعملیة إدارة التغییرات بالنسبة إلى  

ل تســلســل ســیر العمل فیما یتعلق بطلبات التغییرات  ویقســم ھذا الدلی طلبات التغییرات غیر الخاصــة بنظام إیبس.
الـخاصـــــة بنـظام إیبس إلى أربـعة انواع من طلـبات التغییرات وھي طلـبات التغییرات الـعادـیة، وطلـبات التغییرات  

ــبقاً، وطلبات التغییرات الطارئة، وطلبات التغییرات التي تكون في طور التنفیذ. ویتم   المعیاریة الُموافق علیھا مسـ
ــلحة، بما في ذلك الجھة الطالبة، والخبیر المتخصــــص في في إ ــحاب المصــ طار ھذه العملیة تحدید مختلف أصــ

، ومانح الموافقة على األعمال، والمدیر الوظیفي لقســـم إدارة نظام إیبس، ورئیس قســـم إدارة نظام  المجال المعني
ویُقر الدلیل بأھمیة الدور الذي یؤدیھ رئیس قســـــم إدارة إیبس بما أنھ ترد فیھ إشـــــارة إلى أن جمیع أنواع   إیبس.

  طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبس مرھونة بموافقة رئیس القسم.

ــبة إلى طلبات التغییرات   -۱۳۲ ــیر العمل ذي الصــلة بالنس ــلســل س ــأن تس ومع أن ھذا الدلیل یقدم معلومات بش
نظام إیبس، فھو ال یقدم توضـیحات بشـأن أدوار ومسـؤولیات كافة أصـحاب المصـلحة المشـار إلیھم في الخاصـة ب

یر العمل. ل ـس لـس أن الُمھل الزمنیة الخاصـة بكل عملیة بما یمكن من  تـس كما أن ھذا الدلیل ال یتضـمن معلومات بـش
  الحیلولة دون حصول حالة تراكم في النظام.

جیھیة واضـــحة بشـــأن أمور من ھذا القبیل، بما یشـــمل توثیق االجتماعات  وأننا نرى أن توافر مبادئ تو -۱۳۳
ــوى التي   ــة بنظام إیبس، والحاجة إلى توفیر التمویل الالزم، وتحدید المدة القص المتعلقة بطلبات التغییرات الخاص

مات على نحو سدید  تظل فیھا طلبات التغییرات ساریةً، یعدُّ أمراً ضروریاً لمواصلة إدارة موارد تكنولوجیا المعلو
 ومتواصل ومستدام.
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 اإلبالغ بشأن طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبس

لم تضـع الوكالة مبادئ توجیھیة واضـحة فیما یتعلق بآلیة اإلبالغ بشـأن طلبات التغییرات الخاصـة بنظام   -۱۳٤
ــأن طلبات تغییرات یو إیبس. فر معلومات تتعلق بحالة تنفیذ  ومن الناحیة العملیة، تتعّھُد الوكالة تقریراً مفصــالً بش

ویتضـمن ھذا التقریر،على وجھ الخصـوص، رقم طلب التغییرات، ووصـفاً للبنود الواردة فیھ،   طلبات التغییرات.
ــدتھ. ــتوى شـ ــأن مسـ ــأن حالة تنفیذه، ومعلومات بشـ ــمن ھذا التقریر معلومات  ومعلومات بشـ ومع ذلك، لم یتضـ

وأوامر الـشراء المحددة المتعلقة بالطلب، وھو أمر مھم للكـشف عن   ـضروریة أخرى مثل كمیة الموارد المطلوبة،
معلومات  مبســطة وشــاملة بشــأن حالة تنفیذ طلبات التغییرات، ال ســیما فیما یتعلق بطلبات التغییرات التي تفوق  

ّورة  یورو، الذي یمثل العتبة المعتمدة في الوكالة بالنســــبة لألصــــول غیر الملموســــة المط ۲٥٫۰۰۰قیمتھا مبلغ  
 داخلیاً.

وقد الحظنا أن الوكالة أعدت الصــــیغة المنقحة من عملیة إدارة طلبات التغییرات الخاصــــة بنظام إیبس   -۱۳٥
وذلك عبر السـعي باسـتمرار إلى الحصـول على تعقیبات من أصـحاب المصـلحة المعنیین، ومن المتوقع أن تكون 

أن وضع مبادئ توجیھیة بشأن المواضیع المذكورة  ولذلك، فإننا مقتنعون بأنھ من ش .۲۰۲۱العملیة متاحة في عام 
 أعاله تحسین إطار المساءلة على مستوى اإلدارة.

 ۱۲التوصیة  

نوصـي بأن تضـع الوكالة مبادئ توجیھیة على نطاق الوكالة فیما یتعلق بإدارة طلبات التغییرات الخاصـة بنظام  
  إیبس وذلك عبر إدراج:

 مسألة الفصل بین المھام؛ -أ

 استعراض من جانب أصحاب المصلحة المعنیین؛ -ب

 جدول زمني بشأن تقدیِم طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبس والموافقِة علیھا؛ ج

وآلیة إبالغ موحدة بشــأن إجمالي المدخالت والموارد المســتخدمة والمخرجات فیما یخص عملیة إدارة   -د
 یورو.  ۲٥٫۰۰۰طلبات التغییرات الخاصة بنظام إیبس التي تبلغ عتبتھا  

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

  االتفاقات بشأن أنشطة البحثیة المنسقة  -الم

ملیون یورو فیما یتعلق ببرنامج األنشــطة البحثیة    ٤٫۷المالیة أن الوكالة أنفقت مبلغاً قدره  تظھر البیانات   -۱۳٦
قة. من الجزء التاسـع من الدلیل اإلداري وصـف بشـأن برنامج األنشـطة البحثیة المنسـقة   ٦ویرد في القسـم   المنسـَّ

دان النووي یجریھا علماء من الدول  باعتباره برنامجاً مصـمماً لتحفیز وتنسـیق بحوث في مجاالت مختارة في المی
من الجزء التاسـع من الدلیل اإلداري تنصـیص على أنھ یجوز للوكالة   ٦من القسـم   ۱٥ ویرد في الفقرة  األعضـاء

وفي وقت   أن تســــتھل عملیة الدفع لمعاھد البحوث بعد تقدیم المعاھد التقاریر المرحلیة الســــنویة وتقریرا نھائیا.
 الوكالة ھذه التقاریر وتُقیّمھا.الحق، تستعرض  
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ــم   ۲۰ وترد في الفقرة  -۱۳۷ ــارة إلى أن الوكالة تحتفظ   ٦من القســ ــع من الدلیل اإلداري إشــ من الجزء التاســ
ــأن، التقدم المحرز والتقاریر النھائیة، وتذّكر األطراف المعنیة عندما یحین الوقت المقرر لتقدیم تلك   ــجالت بش بس

من الجزء التاـسع من الدلیل اإلداري إـشارة إلى أن الوكالة عادة ما تقـسم   ٦ن القـسم  م ۱٥ وترد في الفقرة  التقاریر.
اط   داد األقـس دد القـسط األول عند إبرام العقد، في حین أن ـس اط، حیث یـس المبلغ اإلجمالي المخصـص للعقد إلى أقـس

  ر النھائي.الالحقة یتم رھنا باالستعراض الذي تجریھ الوكالة بشأن التقاریر المرحلیة والتقری

ــن الوكالة نظامھا الخاص  ۲۰۱۸وفي عام  -۱۳۸ ــینا بأن تحس ــأن إدارة عقود البحوث وأوص ــألة بش ، أثرنا مس
  برصد عقود البحوث لضمان أن یقدم الباحثون جمیع التقاریر.

سـمات محدَّدة ضـمن النظام اإللكتروني الجدید   ۲۰۱۹وبغیة تنفیذ ھذه التوصـیة، طورت الوكالة في عام   -۱۳۹
ویتضـمن النظام الجدید مزیداً من العناصـر، بما في ذلك الخانة اإللزامیة التي   نشـطة البحثیة المنسـقة.الخاص باأل

َر لتقدیم التقریر، والتي ینبغي لمدیر المشـروع ملؤھا أثناء عملیة التقییم. ُد الموعد المقرَّ ر   تُحّدِ ویشـیر الموعد المقرَّ
المرحلي الـتالي أو التقریر النـھائي لكي یجري ـمدیر المشـــــروع تقییـماً  لتـقدیم التقریر إلى أـنھ ینبغي تـقدیم التقریر  

وأوضـــحت الوكالة أن النظام یرســـل بالفعل رســـائل تذكیریة مؤتمتة إلى مدیري المشـــاریع عندما یحین   بشـــأنھ.
ار  ابـعة مع كـب الموـعد المقرر لتـقدیم التـقاریر، وذـلك حتى یتمكن ـمدیرو المشـــــاریع من اســـــتھالل إجراءات المـت

وأنھ ســتتاح في المســتقبل القریب ســمة إضــافیة لتولید تقاریر اســتثنائیة فیما یتعلق بأي تقاریر   المحققین العلمیین.
  .۲۰۲۱ذُ بحلول منتصف عام  بید أن ھذه السمة ال تزال قید التطویر وستُنفَّ  متأخرة.

ـحالـیاً اســـــتخراج التقریر    وبغـیة تـحدـید عقود البحوث التي تتعلق بـھا تـقاریر مـتأخرة، یتعین على الوـكاـلة -۱٤۰
ة. ة المنســــــق اـنات األنشــــــطة البحثـی اً من ـقاـعدة بـی ة االســـــتخراج أـنھ، وحتى   ـیدوـی ائج عملـی ـكانون   ۳۱وتُظھر نـت

ــمبر   ــمبر   ۳۱وفي   عقداً تتعلق بھا تقاریر مرحلیة/نھائیة متأخرة. ۱۲۰، ثمة ۲۰۲۰األول/دیسـ كانون األول/دیسـ
 ملیون یورو.  ۰٫٥ه العقود  ، بلغ مجموع المدفوعات المتعلقة بھذ۲۰۲۰

وأجرت الوكالة فحـصاً بـشأن عینة من عقود البحوث الوارد ذكرھا أعاله وتبین لھا أن عدة جھات نظیرة   -۱٤۱
لت إلى ھذه الجھات رســـائل تذكیریة. ــِ وتحتاج الوكالة إلى مزید من الوقت لفحص   لم تقدم تقاریرھا رغم أنھ أُرسـ

بعض العقود شروط أو مبررات مختلفة لسبب التأخر في تقدیم التقاریر،  كل عقد بحوث یدویاً ألنھ یمكن أن تكون ل
  ال سیما خالل الجائحة الحالیة.

وإننا نقر بالتقدم الذي أحرزتھ الوكالة فیما یتعلق بتحســــین النظام اإللكتروني الجدید الخاص باألنشــــطة   -۱٤۲
ونكرر توصـیتنا السـابقة   ۲۰۲۱قاریر في عام البحثیة المنسـقة وفیما یتعلق بالخطة الھادفة السـتكمال نظام تتبع الت

بشــأن ھذه المســألة. وبالتالي، فإننا نشــجع الوكالة على التعجیل في تنفیذ إجراءاتھا المتعلقة بمتابعة التوصــیة، بما 
 یشمل التحقق من صحة عقود البحوث التي تتعلق بھا تقاریر مرحلیة متأخرة.

 

 ً  اإلنتاج الحیوانيالتكثیف المستدام لنظم   -ثانیا
 

 الخلفیة

ة التي یمكن أن تنتشـــــر عبر الـحدود (األمراض  تَُخلِّف -۱٤۳ ة  األمراض الحیوانـی ابرة للـحدود) أو    الحیوانـی الـع
 تنتقل من الحیوانات إلى البشــر (األمراض الحیوانیة المصــدر) تأثیراً كبیراً على الصــحة العامة ورفاھیة الناس.
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ومن شـأن االكتشـاف والتشـخیص المبكرین لألمراض الحیوانیة العابرة للحدود واألمراض الحیوانیة المصـدر أن  
وفي إطار الشـعبة المشـتركة بین   ض للحؤول دون إمعانھا في االنتشـار.یسـاعدا على التصـدي الناجز لتلك األمرا

الفاو والوكالة، یھدف التكثیف المســـتدام لنظم اإلنتاج الحیواني إلى زیادة قدرة الدول األعضـــاء على تشـــخیص  
نووـیة  األمراض الحیوانـیة الـعابرة للـحدود واألمراض الحیوانـیة المصـــــدر ومـكافحتـھا من خالل تطبیق التقنـیات ال

ــتمدة من المجال النووي. ولتحقیق ھذا الھدف، یضـــطلع البرنامج الفرعي بمبادرات لبناء القدرات   والتقنیات المسـ
ــبكة  ــبكة من المختبرات البیطریة وإدخال شـ ــاء شـ ــاء عن طریق إنشـ   iVetNetونقل المعرفة لدعم الدول األعضـ

  لتبادل المعلومات على اإلنترنت. (آیفیت نت) لتكون منصة

، شـبكة مختبرات التشـخیص  ۳۲۰۳۲وأنشـئت منصـة آیفیت نت من خالل مشـروع بحثي منسـق بالرقم   -۱٤٤
والھدف من ھذا المشـروع ھو دمج   البیطري (فیتالب)، للوقایة من األمراض الحیوانیة العابرة للحدود ومكافحتھا.

من أجل الكـشف المبكر عن األمراض    وتنـسیق اإلجراءات القیاـسیة للتقنیات النوویة والمـستمدة من المجال النووي
وتعمل ـشبكة آیفیت نت باعتبارھا منـصة للمختبرات والـسلطات البیطریة   الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المـصدر.

لتبادل المعلومات المتكاملة عن المبادئ التوجیھیة واإلجراءات الخاـصة بتـشخیص األمراض الحیوانیة واألمراض  
ومن خالل المشـاركة في منصـة آیفیت نت، بوسـع الدول األعضـاء أن تحصـل   للحدود.  الحیوانیة المصـدر العابرة 

على تقنیات وإجراءات ُمتثبَّت منھا، ما یعزز قدرتھا على التصدي لألمراض الحیوانیة العابرة للحدود واألمراض  
ت األخرى المشاركة  عالوة على ذلك، تسمح المنصة للدول األعضاء بتلقي الدعم من المؤسسا الحیوانیة المصدر.

 عند حدوث تفٍش مرضي طارئ.

إلى   ۲۰۱٦وقد شــــمل نطاق مراجعتنا عملیات تخطیط ورصــــد وتقییم البرنامج الفرعي في الفترة من  -۱٤٥
"ـھل تتمتع الوـكاـلة ـبإدارة فعـّاـلة للتكثیف   :وفي ـھذا البرـنامج الفرعي، تمـثل المبـحث الرئیســـــي في ـما یلي  .۲۰۱۹

 الحیواني من أجل تقدیم الخدمات للدول األعضاء؟" ومنھ انبثقت المباحث الثالثة التالیة:  المستدام لنظم اإلنتاج

 ھل أخضعت الوكالة اإلدارة القائمة على النتائج لدیھا لما یكفي من التخطیط؟  •

م من إدارةٍ قائمة على النتائج رصداً كافیاً؟  •  ھل رصدت الوكالة ما ُصّمِ

 ؟عملیة تقییم مستمر لتحسین جودة ما تقدمھ من خدمات للدول األعضاءإلى أي مدى تملك الوكالة  •

ومع ذلك،   لقد وضـعت الوكالة من ما یلزم من النظم والعملیات لتنفیذ إدارة البرنامج الفرعي تنفیذاً فعاالً. -۱٤٦
 األعضاء.ھناك أیضاً بعض المجاالت التي تتطلب مزیداً من االھتمام لتحسین الخدمات المقدمة للدول  

 استنباطات المراجعة

ــات البیطریة، ومعلومات البارامترات، وفعالیات بناء   -۱٤۷ ــس تتضــمن منصــة آیفیت نت معلومات عن المؤس
وفي خاصــیة المعلومات عن المؤســســات، ســتقدم أي مؤســســة بیطریة مســجلة بیاناٍت بشــأن المعلومات   القدرات.

ــیل الموظفین (التعلیم، و ــة، وتفاصـ ــسـ ــة،  العامة للمؤسـ ــسـ الكفاءة، والتدریب)، والبارامیترات التي تؤدیھا المؤسـ
وقد تتقاـسم   والتقنیات التي توـضع وتُنفّذ في المؤـسـسة، واالـستعراـضات المختبریة، والھیاكل األـساـسیة للمختبرات.

تخدمین آخرین من خالل خیار "ضـع عالمة عام". ات البیطریة تقنیاتھا مع مـس ـس یعمد البرنامج الفرعي   المؤـس وـس
وتســـاعد ھذه الخاصـــیة المســـتخدمین في  إلى تقییم ھذه التقنیات قبل تحمیلھا في خاصـــیة معلومات البارامترات.

كـما تـقدم منصـــــة آیفـیت ـنت   العثور على اإلجراءات الموصـــــى بـھا/اإلجراءات المرجعـیة للـبارامترات المـحددة.
 معلومات عن فعالیات أنشطة بناء القدرات التي تنفذھا الوكالة.  
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ویتعین على الدول األعضـــاء (ممثلة في المختبرات الوطنیة الھیئات الوطنیة) التســـجیل قبل أن یُتاح لھا  -۱٤۸
وھناك ثالثة أنواع من أذون الوصـــول إلى المنصـــة، وھي الوصـــول بصـــفة   الوصـــول إلى منصـــة آیفیت نت.

األذون مسـتوى وصـوٍل    ولكل نوع من أنواع مدیر/مدیر جودة، وبصـفة مسـتخدم عادي، وبصـفة مسـتخدم عالمي.
جلة نوعین مختلفین من األذون، ھما الوصـول بصـفة مدیر/مدیر جودة في  مختلف. تمنح الدول األعضـاء المـس وـس

مؤـسـسة یُحظى بإمكانیة الوـصول إلى جمیع بیانات المؤـسـسة في المنـصة، والوـصول بـصفة المـستخدمین العادیین  
دت لھم.الذین ال یستطیعون الوصول إال إلى بیاناتھم الش  خصیة والبیانات التي ُحّدِ

 توسیع نطاق فیتالب من خالل الترویج إلنشاء شبكة فیتالب  -ألف

وشـبكة "فیتالب" ھي رابطة للمختبرات البیطریة، أنشـأتھا الوكالة بغرض تحسـین القدرات التشـخیصـیة   -۱٤۹
وھذه الـشبكة مكّرـسة لمـساعدة الدول األعـضاء   المختبرات.للمختبرات اإلقلیمیة والوطنیة وتعزیز التعاون بین ھذه  

وفي  في بناء قدراتھا على اكتشــاف األمراض الحیوانیة واألمراض الحیوانیة المصــدر العابرة للحدود ومكافحتھا.
 بلداً في آسیا. ۱۹بلداً مشاركاً في أفریقیا و ٤٥الوقت الحالي، تدعم شبكة فیتالب  

ــبكة فیتالب   -۱٥۰ ر تبادل المعرفة والخبرة في تنفیذ المعاییر واإلجراءات التشــخیصــیة والنھج  وبما أن ش ــِّ تُیس
والتقنیات المختبریة الحدیثة، فإنھا تمكن المختبرات المشــاركة من تطویر االســتعداد والتصــدي للطوارئ المتعلقة  

دعم بعضــھا بعضــاً  ومن خالل توفیر منصــة تســمح لكل المختبرات المشــاركة ب بتھدیدات األمراض الحیوانیة.
للتعامل مع األمراض الحیوانیة، فسیكون بمقدور الدول األعضاء التصدي بسرعة لألمراض الحیوانیة واألمراض  

ومع أخذ منافع شــبكة فیتالب في الحســبان، لربما تحتاج الوكالة إلى أن تفّكر في توســیع ھذه   الحیوانیة المصــدر.
 فریقیا.الشبكة لتشمل مناطق أخرى إلى جانب آسیا وأ

 ۱۳التوصیة  

اء ـشبكة فیتالب لتـشمل مناطق أخرى من خالل بذل جھود مكثفة  نوصـي بأن تنظر الوكالة في توـسیع نطاق إنـش
 للتواصل الخارجي.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

  تحسین استخدام منصة آیفیت نت  -باء

 بناء وعي الدول األعضاء بفوائد منصة آیفیت نت

ــاركة المعلومات وتخزین البیانات، في عام   -۱٥۱ ــة لمش ــة آیفیت، باعتبارھا قاعدة بیانات مكرس طت منص ــِّ نُش
رین األول/أكتوبر   .۲۰۱۷ ة بیطریة في   ۱ ٤۹۳، كان ھناك ۲۰۲۰وحتى تـش ـس بلداً مـسجلة في منصـة  ۱۹۸مؤـس

 ۱٦۳بید أن عدد المؤسـسـات البیطریة المسـجلة كمسـتخدمین نشـطین في منصـة آیفیت نت لم یتجاوز   آیفیت نت.
  بلدا. ٥۱مؤسسة في 

 عدیدة لتعزیز اســـتخدام منصـــة آیفیت نت. وفیما یتعلق بھذه المســـألة، ذكرت اإلدارة أنھا بذلت جھود -۱٥۲
ولتشـجیع المشـاركة النشـطة من جانب الدول األعضـاء، قام البرنامج الفرعي باإلبالغ عن فوائد اسـتخدام منصـة  
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آیفیت نت عن طریق إرـسال رـسائل بالبرید اإللكتروني إلى المؤـسـسات البیطریة، والتعریف بالمنـصة في الرـسالة  
بكة مختبرات التـشخیص البیطري (فیتالب). اإلخباریة، وتقدیمھا في بكة فیتالب   عدة فعالیات نظمتھا ـش وبما أن ـش

دولة عضـوا في أفریقیا وآسـیا، فإن النُُھج المكثفة لتشـجیع اسـتخدام المنصـة تقتصـر فقط   ٦٤ال تدعم حالیا سـوى 
  على ھذه المختبرات.

ــافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة مؤخراً مبادرة العمل -۱٥۳ ــدر   باإلض المتكامل لمكافحة األمراض الحیوانیة المص
طة بناء القدرات في إطار البرنامج الفرعي بالتعاون مع منظمة الصـحة   اطاً آخر من أنـش (زودیاك)، التي تمثل نـش
العالمیة والمنظمة العالمیة لصـحة الحیوان، بھدف تعزیز قدرات الدول األعضـاء على التصـدي لتفشـي األمراض  

وبما أن مبادرات   كما ـستعمل منـصة آیفیت نت كقاعدة بیانات ومنـصة نـشر لمبادرات زودیاك. ر.الحیوانیة المـصد
زودیاك ـستدعم عددا أكبر من الدول األعـضاء مقارنة بـشبكة فیتالب، فإن قـسم البرنامج الفرعي یمكن أن یـستخدم  

  ھذه الشبكة لتشجیع المشاركة النشطة للدول األعضاء في منصة آیفیت نت.

ــة   -۱٥٤ ــبكة العالمیة وتبادل التقنیات واإلجراءات المثبتة والمخزنة في منصـ ــع في اعتبارنا فائدة الشـ وإذ نضـ
آیفیت نت المتكاملة للدول األعضــاء، نرى أنھ، بتوســیع جھود التواصــل الخارجي لتشــمل شــبكات أخرى لبناء  

 على المشاركة في استخدامھا. القدرات، سیزداد نشر فوائد منصة آیفیت نت، مما سوف یشّجع الدول األعضاء

  في المختبرات البیطریة ISO 17025توفیر خاصیة الرصد لتنفیذ وتعّھد معیار اآلیزو 

نت تـشجیع الدول األعـضاء على تنفیذ وتعھد متطلبات المعیار    من األھداف األخرى إلنـشاء منـصة آیفیت -۱٥٥
ISO 17025.وكل ما یُجمع ویخزن في منصــــة آیفیت   ، وھو المعیار الدولي الختبار كفاءة المختبرات ومعایرتھا

نت من ســمات بیانات المؤســســات البیطریة (معلومات كفاءة الموظفین، ومراقبة الجودة/ضــمان الجودة بالنســبة  
 .ISO 17025ات واإلجراءات، ومعدات المختبرات، والبنیة األساسیة) یغطي الجزء التقني من معیار اآلیزو  للتقنی

وتعتـمد منصـــــة آیفـیت ـنت في الوـقت الراھن على التبرـعات المـقدـمة من المختبرات البیطرـیة الوطنـیة والھیـئات  
م المعلومات، ولیس لدیھا أي ـسمات رصـد إلعداد تقریر م رحلي عن تنفیذ وصـیانة متطلبات معیار الوطنیة وتقاـس

 للمؤسسات المشاِركة. ۱۷۰۲٥اآلیزو  

على منصــة آیفیت نت أن یســاعد الدول األعضــاء   ۱۷۰۲٥ومن شــأن توفیر میزة رصــد معیار اآلیزو   -۱٥٦
، كما ـسیـشجعھا على المـشاركة بنـشاط في تحمیل بیاناتھا  ۱۷۰۲٥على مالحظة تقدمھا نحو تحقیق اعتماد المعیار 

وبناء على ذلك، سـتسـاعد میزة الرصـد الوكالة في تحدید االحتیاجات ذات األولویة للدول األعضـاء   ي المنصـة.ف
 .۱۷۰۲٥التي تتطلب دعم الوكالة في تنفیذ المعیار 

 الحاجة إلى مبادئ توجیھیة خاصة بالمستخدمین لمساعدة مستخدمي منصة آیفیت نت

لمســـاعدة مســـتخدمي منصـــة آیفیت نت على التعود على وظائف النظام، نظمت الوكالة دورات تدریبیة   -۱٥۷
تخدام منصـة آیفیت نت للمعلومات. أن اـس اركا  ۳٥، نظمت الوكالة دورة تدریبیة حضـرھا ۲۰۱۹وفي عام   بـش مـش

نت   ت استخدام منصة آیفیتوفي ھذه الدورة التدریبیة، مارَس المشاركون إجراءا دولة عضوا في أفریقیا.  ۲۹من  
ومع أن الدورات التدریبیة سـتسـاعد على توجیھ المشـاركین في  وقدَّموا مدخالت إلدخال تحسـینات على المنصـة.

 فھم إجراءات آیفیت نت، فإنھا قد ال تصل إلى جمیع الجماھیر المحتملة.

یع المعلومات األسـاسـیة حتى  ویتعین على الوكالة أن تضـع مبادئ توجیھیة شـاملة للمسـتخدم تتضـمن جم -۱٥۸
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ــتفید من جمیع المیزات المتاحة في النظام. ــتخدم أن یسـ ــنى للمسـ ــفاً   یتسـ ویجب أن توفر المبادئ التوجیھیة وصـ
وفي رأینا أن من شـأن   لوظائف وقدرات آیفیت نت، فضـالً عن اإلجراءات خطوة بخطوة حول اسـتخدام المنصـة.

عرفة المـستخدم بالنظام فـضال عن ـسھولة اـستخدام جمیع المیزات  وـضع مبادئ توجیھیة للمـستخدم أن یحـسن من م
 المتاحة في منصة آیفیت نت.

 ۱٤التوصیة  

 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

نت من خالل ـشبكات بناء القدرات التابعة للوكالة،   تكثیف جھود التواـصل لتعزیز اـستخدام ـشبكة آیفیت (أ)
 بما في ذلك مبادرات زودیاك؛

  ISO 17025والتفكیر في اســتكشــاف تحســین آیفیت نت من خالل توفیر میزة إضــافیة لمراقبة تقدم تنفیذ المعیار  (ب)
 وتعّھده؛  

التفكیر في وضــــع مبادئ توجیھیة للمســــتخدم لتحســــین قابلیة اســــتخدام جمیع المیزات المتوفرة في   (ج)
 نت. آیفیت

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

 ً  المكافحة المستدامة لآلفات الحشریة الرئیسیة  -ثالثا
 

 الخلفیة

بالمكافحة المســتدامة لآلفات الحشــریة الرئیســیة في تشــمل التعھدات المتعلقة بالبرنامج الفرعي الخاص   -۱٥۹
إطار الشعبة المشتركة بین الفاو والوكالة الستخدام التقنیات النوویة في األغذیة والزراعة مساعدةَ الدول األعضاء  

زیز  ومن أجل تع في الفاو والوكالة على تنفیذ أسـالیب رفیقة بالبیئة ومسـتدامة لمكافحة اآلفات الحشـریة الرئیسـیة.
امج الفرعي مع المنظمـات الرئیســـــیـة أو المتعـاونین   امج الفرعي، یتعـاون البرـن اإلنجـاز الفعـال ألھـداف البرـن

وفي مجال تقنیات الحشــرة العقیمة، تتمتع   االســتراتیجیین من أجل نشــر المعرفة وتبادلھا بین األطراف المتعاقدة.
ل البحوث الواســعة النطاق وتطبیق ھذه التقنیات، من الوكالة بقدرات ونجاحات طویلة األمد، وقد تمكنت، من خال

 مساعدة الدول األعضاء على السیطرة على اآلفات الحشریة الرئیسیة في أراضیھا.

إلى   ۲۰۱٦وقد شــــمل نطاق مراجعتنا عملیات تخطیط ورصــــد وتقییم البرنامج الفرعي في الفترة من  -۱٦۰
ــي في ما یليوفي ھذا البرنامج الفرعي، تمثل المبحث ا .۲۰۱۹ "ھل تتمتع الوكالة بإدارة فعّالة للمكافحة   :لرئیســ

ــاء؟" ومنھ انبثقت المباحث الثالثة   ــیة من أجل تقدیم الخدمات للدول األعضـ ــریة الرئیسـ ــتدامة لآلفات الحشـ المسـ
 التالیة:

 ھل أخضعت الوكالة اإلدارة القائمة على النتائج لدیھا لما یكفي من التخطیط؟  •

م من إدارةٍ قائمة على النتائج رصداً كافیاً؟ ھل رصدت   •  الوكالة ما ُصّمِ
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 ؟إلى أي مدى تملك الوكالة عملیة تقییم مستمر لتحسین جودة ما تقدمھ من خدمات للدول األعضاء •

ــعت الوكالة ما یلزم من النظم والعملیات لدعم إدارة البرامج الفرعیة دعماً فعاالً. -۱٦۱ ومع ذلك، فإن  لقد وضـ
 یضاً بعض المجاالت التي تتطلب مزیداً من االھتمام لتحسین الخدمات المقدمة للدول األعضاء.ھناك أ

 استنباطات المراجعة

ومن بین   الحظ مراجعو الحـسابات الخارجیون عددا من الممارـسات الجدیرة بالثناء في البرنامج الفرعي. -۱٦۲
ة الـقائـمة على النـتائج، وأن خـطة المشـــــروع لنشـــــر  ـقد نـفذ اإلدارـھذه المـمارســـــات، ـحددـنا أن البرـنامج الفرعي  

عا.   تقییم المشـاریع فضـالً عن ذلك، اسـتُخدمت نتائج   مخرجات البرنامج الفرعي فضـال عن عملیة الرصـد قد ُوضـِ
واستنادا إلى تحلیل الوثائق ومناقشتھا مع جھات   باعتبارھا دروساً مستفادة ألغراض إدخال المزید من التحسینات.

  االتصال، قمنا بتحدید بعض المجاالت التي یمكن إدخال تحسینات علیھا، وذلك على النحو المبین أدناه:

 العقیمةوضع الخطط المواضیعیة وتحدیثھا لتطبیق تقنیة الحشرة   -ألف

ــیة أنَّ اآلفات النباتیة (ذباب   -۱٦۳ ــریة الرئیس ــتدامة لآلفات الحش حدد البرنامج الفرعي الخاص بالمكافحة المس
الفاكھة وقشـــریات الجناح)، والبعوَض، وآفات الماشـــیة (الدودة الحلزونیة وذبابة تســـي تســـي) تمثل خمس آفات  

  حشریة رئیسیة مالئمة لتطبیق تقنیة الحشرة العقیمة.

ــرة العقیمة   -۱٦٤ ــیعیة لتطبیق برنامج الحش ــر أربع خطط مواض ــر البرنامج الفرعي في الوقت الحاض وقد نش
ویجري اـستخدام الخطط المواـضیعیة بوجھ   على ذباب الفاكھة، والدودة الحلزونیة، والبعوض، وذبابة التـسي تـسي.

 فیذاً فعاالً لمكافحة اآلفات الحـشریة ذات الـصلة.عام لتوفیر التوجیھ اإلـستراتیجي في تنفیذ تقنیة الحـشرة العقیمة تن
ویالحظ مراجع الحسـابات الخارجي أن البرنامج الفرعي ال یتضـمن خطة مواضـیعیة منشـورة لمكافحة قشـریات  

وتؤكد جھات االتصــال ھذه المالحظة، وترّد بأنھا قادرة رغم ذلك   الجناح من بین خمســة آفات حشــریة رئیســیة.
عالوة على ذلك، توضـح   ـشرة العقیمة تنفیذاً فعاالً بدون وجود خطط مواضـیعیة من ھذا القبیل.على تنفیذ تقنیة الح

جھات االتـصال أن ھناك قائمة طویلة بالمبادئ التوجیھیة المنـشورة التي اـستخدمت كمرجع في تنفیذ تقنیة الحـشرة  
 العقیمة.

وف یكون مفیدا للبرنام -۱٦٥ اعد،  بید أننا نرى أن وضـع خطط مواضـیعیة ـس تـس ج الفرعي، حیث أن الخطط ـس
ــرة العقیمة،   ــات والخبرات المتعلقة بتنفیذ تقنیة الحشـ ــل الممارسـ ــتعراض أفضـ في جملة أمور، على ما یلي: اسـ
وتحدید األھداف المشـتركة ألصـحاب المصـلحة/المسـتخدمین النھائیین، ووضـع الخطوط العریضـة السـتراتیجیة  

ــعي إلى تحقیق أوجھ التآز ــتقبلي  التنفیذ، والسـ ــریكة، وتحدید الفجوات المعرفیة والدور المسـ ر مع المنظمات الشـ
وـبالنظر إلى أھمـیة التنفـیذ الفـعال لتقنـیة   للوـكاـلة، ومن شـــــأن ـكل ذـلك أن یعزز تنفـیذ المشـــــاریع الـحالـیة والمقبـلة.

لمذكورة أعاله التي  الحـشرة العقیمة بالنـسبة للبرنامج الفرعي في مكافحة قـشریات الجناح، وباإلـضافة إلى الفوائد ا
ینطوي علیھا وجود خطط مواضــیعیة، نعتقد أن مثل ھذه الخطط الموضــوعیة ســوف تزید من تحســین تنفیذ تقنیة  

  الحشرة العقیمة في مجال مكافحة قشریات الجناح.

لذبابة الفاكھة والدودة اللولبیة وذبابة تسـي تسـي یعود    ویبین تحلیل الوثائق أیضـا أن الخطط المواضـیعیة -۱٦٦
ــرھا إلى   ــرھا. ۲۰۰۱و  ۱۹۹۹و  ۱۹۹۸تاریخ نشـ ــابات الخارجي، لدى   ولم تُحّدث منذ نشـ ویرى مراجع الحسـ

حتى اآلن، أنھ   ۱۹۹۸النظر في تطویر بحوث تقنیة الحـشرة العقیمة التي أجریت في المیادین ذات الـصلة من عام 
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ار   ة.ینبغي اعتـب الـی ة الـح ازات البحثـی اً لإلنـج ت وفـق ـث ّدِ د حـُ ذه الخطط ـق دد الخطط   ـھ ك، ینبغي أن تـح عالوة على ذـل
ین أوجھ التآزر في  ئة التي یمكن أن تعقد معھا ـشراكات من أجل تحـس یة الناـش المواضـیعیة أیضـا المنظمات الرئیـس

ویشـیر النقاش مع جھات االتصـال إلى   توسـیع قاعدة المعارف والقدرات المتاحة في مجال تقنیة الحشـرة العقیمة.
حدوث بعض التطورات المھمة في بحوث تقنیة الحشـرة العقیمة التي یمكن دمجھا، ویمكن أیضـاً تحدید المنظمات  

 الشریكة الرئیسیة الناشئة المحتملة في الخطط المواضیعیة.  

 ۱٥التوصیة  

نوصـي بأن تنظر الوكالة في وضـع الخطط الموضـوعیة لقشـریات الجناح وتحدیث الخطط المواضـیعیة القائمة  
ــي عن طریق دمج أحدث جھود البحث والتطویر،   ــي تسـ ــة بذبابة الفاكھة والدودة الحلزونیة وذبابة تسـ الخاصـ

 والمنظمات الشریكة الرئیسیة الناشئة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

تحســین التعاون مع المنظمات الرئیســیة والمتعاونین االســتراتیجیین بشــأن بحوث تقنیة الحشــرة    -باء
 العقیمة وتنفیذھا من خالل إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات بالترتیبات العملیة

ــلط الخطط المواضــیعیة -۱٦۷ ــي الضــوء على    تس ــي تس لذبابة الفاكھة والدودة الحلزونیة والبعوض وذبابة تس
أھمیة ھذه الـشراكات، كما حددت العدید من المتعاونین االـستراتیجیین مثل الھیئة الوطنیة لـصحة األغذیة وجودتھا  

ة للقضـــــاء على ة األمریكـی امـی ة البـن ة    ـباألرجنتین، ووزارة الزراـعة في الوالـیات المتـحدة، واللجـن اـلدودة الحلزونـی
والوقایة منھا، ومنظمة الصـحة للبلدان األمریكیة، والحملة األفریقیة السـتئصـال ذبابة تسـي تسـي وداء المثقبیات،  

 من بین مرشحین ُكثر یمكن التعاون معھم.

احد  وتبین المناقشـات مع جھات االتصـال أن للبرنامج الفرعي حالیا ثالثة اتفاقات سـاریة، وھناك اتفاق و -۱٦۸
ــیاغة. ــال أن ھذه الترتیبات العملیة تحفز على   قید التجدید، واتفاق تعاون واحد قید الصــ ــرح جھات االتصــ وتشــ

 التنسیق الفعال بین الوكالة والمنظمات.

میة   -۱٦۹ ارك حالیا في العدید من عملیات التعاون غیر الرـس ات كذلك أن البرنامج الفرعي یـش وتكـشف المناقـش
ویوضـــــح البرـنامج الفرعي أن عملـیات التـعاون ـھذه، وإن ـكاـنت  ت في جمیع أنـحاء الـعالم.مع الـعدـید من المنظـما

غیر رـسمیة، ال تزال قادرة، إلى درجة ما، على تقدیم الدعم الالزم للوكالة. وتؤكد جھات االتـصال أنھ بالنظر إلى  
بع الرسـمي علیھا كلھا بترتیبات  العدد الكبیر من عملیات التعاون غیر الرسـمیة، یبدو من غیر العملي إضـفاء الطا

عالوة على ذلك، یؤكدون أن البرنامج الفرعي ینبغي أال یســعى إال إلى التوصــل إلى اتفاقات رســمیة مع  عملیة.
دد   ادة ـع ھ یمكن زـی ا، على أـن د ـم د كبیرة لكال الطرفین؛ ولكنھم یتفقون، إلى ـح دم فواـئ ات التي یمكن أن تـق المنظـم

 عملیات التعاون الرسمیة.

وسـوف یسـاعد إضـفاء الطابع الرسـمي على التعاون المحوري كال الطرفین في تحدید مجاالٍت من بینھا   -۱۷۰
وفیما یتعلق بھذا الموضــوع، ورد في اإلرشــادات بشــأن إعداد وإجازة الترتیبات العملیة   نطاقات التعاون وأھدافھ.

لترتیـبات العملـیة ھـما أداـتان ـقانونیـتان غیر  وـمذكرات التـفاھم الـخاصـــــة ـبالبرـنامج الفرعي أن ـمذكرات التـفاھم وا
وال تنشـأ عن  ملزمتین تسـتخدمھما الوكالة لوضـع إطار للتعاون غیر الحصـري في مختلف مجاالت عمل الوكالة.
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ونعتقد أن وجود مثل ھذا االتفاق سیؤكد أن البرنامج الفرعي قادر على   أي من الصكین التزامات قانونیة أو مالیة.
تراط   ریكة. وبالنظر إلى فوائد ھذه الترتیبات، نرى أن  اـش الدعم الالزم باعتباره مكوناً یُتوقع أن تقدمھ المنظمة الـش

ــین التعاون من أجل دعم البرنامج الفرعي حتى   ــیزید من تحس ــیة س مثل ھذا الترتیب العملي مع المنظمات الرئیس
 یحقق ھدفھ فعلیاً.

 ۱٦التوصیة  

لحصــول على فرصــة إلضــفاء الطابع الرســمي على التعاون مع المنظمات نوصــي بأن تســعى الوكالة إلى ا
 الرئیسیة والمتعاونین االستراتیجیین، مع مراعاة الفوائد المترتبة عن ھذا الترتیب العملي بالنسبة لكال الطرفین.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

 ً  والتكنولوجیا اإلشعاعیةإنتاج النظائر المشعة    -رابعا
 

 الخلفیة

إلى أن    GC (63)/RES/DEC (2019)أشــارت القرارات والمقررات األخرى الصــادرة عن المؤتمر العام   -۱۷۱
األمانة ستواصل معالجة االحتیاجات ذات األولویة للدول األعضاء في مجاالت استخدام النظائر المشعة واإلشعاع  
ین جودتھا،   تخدامات وتحـس ین القدرة على الوصـول إلى تلك االـس ریة، بما في ذلك من خالل تحـس في الصـحة البـش

الت إلنتاج المستحضرات الصیدالنیة اإلشعاعیة  فضالً عن استخدام السیكلوترونات ومفاعالت البحوث وال عجـــِّ مـــُ
ــعة وتطبیق   ــو على إنتاج منتجات النظائر المشـ ــعار معقولة. ولتنفیذ التزام الوكالة بتعزیز قدرة الدولة العضـ بأسـ

جیا  التكنولوجیا اإلـشعاعیة في مجال الرعایة الـصحیة والتنمیة الـصناعیة، یقوم قـسم إنتاج النظائر المـشعة والتكنولو
ــیكلوترونات. ــر المعرفة من خالل الحفاظ على قاعدة بیانات الس ــعاعیة بأنشــطة نش وتعرض قاعدة البیانات   اإلش

ــیكلوترونات ــتخدام والمعلومات اإلداریة عن الس ــاء.   ۱المعلومات التقنیة ومعلومات االس  العاملة في الدول األعض
ء ألن تطبیق تكنولوجیا الســیكلوترونات في قطاع وقد أصــبحت قاعدة البیانات ھذه موضــع اھتمام الدول األعضــا

 الرعایة الصحیة، وال سیما في إجراءات التصویر، سیؤدي إلى تحسین تشخیص األمراض وعالجھا.

على شـبكة اإلنترنت إلى بناء منصـة لتبادل المعارف فیما بین    وھدَف إنشـاء قاعدة بیانات للسـیلكترونات -۱۷۲
ــتراتیجیة تتعلق    الدول األعضــاء. ــتوفر قاعدة البیانات المحدثّة معلومات لدعم الدول األعضــاء في وضــع اس وس

لدیھا  على تحدید المرافق التي  كما تـساعد الدوَل األعـضاء    بتنفیذ تكنولوجیا الـسیكلوترونات إلنتاج النظائر المـشعة.
ــغیل. ــراء أو أثناء التشـ ــین التفاعل وتبادل الخبرات، قبل الشـ ــیكلوترون مماثل لتحسـ عالوة على ذلك،    نموذج سـ

بیانات لألوـساط المھنیة من أجل التقییم والتنبؤ باالتجاھات الحالیة والمقبلة في إنتاج النظائر  ـستوفر قاعدة البیانات  
عاعیة. تحضـرات الصـیدالنیة اإلـش عة والمـس یلكترونات أمر ضـروري   المـش وبما أن وجود قاعدة بیانات محدثّة للـس

لدعم الدول األعـضاء من أجل تحقیق أقـصى فائدة من تقاـسم المعرفة في مجال اـستخدام الـسیكلوترونات، وال ـسیما  

__________________________________________________________________________________ 
مركز ساسكاتشوان  (  السیكلوترون ھو معّجل جسیمات ینتج نظائر مشعة لالستخدام الطبي وألغراض أخرى، مثل البحث والتطویر ۱

  )لعلوم السیلكترونات 

https://www.youtube.com/watch?v=47z6b3XPm4s
https://www.youtube.com/watch?v=47z6b3XPm4s
https://www.youtube.com/watch?v=47z6b3XPm4s
https://www.youtube.com/watch?v=47z6b3XPm4s
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 في القطاع الصحي، فإن األمر یتطلب تحسین إدارة قاعدة بیانات السیكلوترونات.

إلى   ۲۰۱٦عملـیات تخطیط ورصـــــد وتقییم البرـنامج الفرعي في الفترة من  لـقد شــــــمل نـطاق مراجعتـنا   -۱۷۳
اـلة إلنـتاج   :وفي ـھذا البرـنامج الفرعي، تمـثل المبـحث الرئیســـــي في ـما یلي .۲۰۱۹ "ـھل تتمتع الوـكاـلة ـبإدارة فعـّ

ــعاعیة من أجل تقدیم الخدمات للدول األعضــاء؟" ومنھ انبثقت المبا ــعة والتكنولوجیا اإلش حث الثالثة  النظائر المش
 التالیة:

 ھل أخضعت الوكالة اإلدارة القائمة على النتائج لدیھا لما یكفي من التخطیط؟  •

 ؟ قامت الوكالة برصد تنفیذ اإلدارة القائمة على النتائج رصدا كافیاھل  •

 إلى أي مدى تملك الوكالة عملیة تقییم مستمر لتحسین جودة ما تقدمھ من خدمات للدول األعضاء؟ •

ــعت الوكالة ما یلزم من النظم والعملیات لدعم إدارة البرامج الفرعیة دعماً فعاالً. -۱۷٤ ومع ذلك، فإن  لقد وضـ
 ھناك أیضاً بعض المجاالت التي تتطلب مزیداً من االھتمام لتحسین الخدمات المقدمة للدول األعضاء.

 استنباطات المراجعة

  تعزیز إدارة قاعدة بیانات السیكلوترون

في شــــــكل منشـــــور ورقي ـلدلـیل   ۱۹۸۳الوـكاـلة أول ـقاـعدة بـیاـنات للســـــیلكتروـنات في ـعام    وضــــــعت -۱۷٥
 ۱۹۹۸وفي وقت الحق في األعوام   الســـیكلوترونات المســـتخدمة إلنتاج النویدات المشـــعة في الدول األعضـــاء.

ورقیة من ، قام قســم إنتاج النظائر المشــعة والتكنولوجیا اإلشــعاعیة بتحدیث النســخة ال۲۰۰۸و ۲۰۰٦و ۲۰۰۱و
وعقب تزاید عدد الدول األعـضاء المھتمة بتكنولوجیا الـسیكلوترونات وزیادة الطلب   قاعدة بیانات الـسیكلوترونات.

اـنات الســـــیكلوتروـنات على اإلنترـنت في ـعام   اـنات مـحدـثة، شـــــرـعت الوـكاـلة في تطویر ـقاـعدة بـی على ـقاـعدة بـی
وبما أن المصــدر   م من خبراء اســتشــاریین خارجیین.وقامت الوكالة بتجمیع بیانات الســیكلوترونات بدع .۲۰۱٥

الرئیســـي لبیانات الســـیكلوترونات ھو شـــركات التصـــنیع، فقد اتصـــل قســـم إنتاج النظائر المشـــعة والتكنولوجیا  
وأُطلق اإلصـــدار الحالي من قاعدة بیانات   اإلشـــعاعیة بجمیع الشـــركات الكبیرة في ھذا المجال لتحدیث البیانات.

، وھو یحتوي على خریطة وجدول بیانات للسـیلكترونات  ۲۰۱۸بر اإلنترنت في أیلول/سـبتمبر  السـیكلوترونات ع
ــنّعة. ومن  ــتند إلى حقول معینة مثل البلد والمدینة ونوع المرفق والشـــركة الُمصـ حول العالم، مع عوامل فرز تسـ

ء، بلغ مجموع ما أُدرج في خالل تجمیع البیانات الســابقة وتحدیث البیانات الواردة من الشــركات والدول األعضــا
ــرین األول/أكتوبر   ــیكلوتروناً في  ۱ ۲۷۹، ۲۰۲۰قاعة البیانات، حتى تشـ ــواً. ۹٥سـ ویمثل ھذا الرقم   دولة عضـ

 .۲۰۰۹من السیكلوترونات مقارنة بدلیل السیكلوترونات لعام   ٪۹۰٫٦۱زیادة قدرھا 

 بناء وعي الدول األعضاء بالمشاركة النشطة في تحدیث قاعدة بیانات السیكلوترونات  -ألف

یكلوترونات، تحظى مصـادر البیانات التي تتیحھا الدول   -۱۷٦ باإلضـافة إلى مصـادر البیانات لدى مصـنعي الـس
یكلوترونات المقدَّمة إلى قاعدة البیانات والتثبت ویحتوي مصـدر   منھا.  األعضـاء باألھمیة في تحدیث معلومات الـس

البیانات من الشـركات بشـكل أسـاسـي على معلومات عامة تتعلق بنموذج السـیكلوترون (سـعة المنتج) والمشـتري  
وفي المقابل، یقدم مـصدر البیانات من الدول األعـضاء المزید من التفاـصیل عن عام التركیب، وما   ووقت الـشراء.

وھناك مسـتوى متنوع   ، وحالة التركیب، واسـتخدام السـیكلوترون.یتصـل بالمرافق التي یرّكب فیھا السـیكلوترون
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من تفاصـــیل البیانات في قاعدة بیانات الســـیكلوترونات، طالما أّن تفاصـــیل المعلومات عن بیانات الســـیكلوترون  
 المقدمة تعتمد على قرار الدولة العضو.

ــعة والتكنولوجیا   -۱۷۷ ــم إنتاج النظائر المشـ ــیلكترون، یقوم قسـ ــنعة للسـ ــركة المصـ وبعد تلقي بیانات من الشـ
اإلشـعاعیة بمضـاھاة البیانات مع البیانات الواردة من الدول األعضـاء لضـمان تحدیث بیانات السـیكلوترونات في 

انات واحد فقط، أي من الجھة المـصنعة  ومع ذلك، ففي حال لم یتوفر ـسوى مـصدر بی قاعدة البیانات والتثبت منھا.
فقط، یقوم قسـم إنتاج النظائر المشـعة والتكنولوجیا اإلشـعاعیة بوضـع المعلومات مبدئیاً في قاعدة البیانات اسـتناداً  

ــاء. ــدر المتاح ریثما یأتي التأكید من الدول األعضــ وقد یؤدي ذلك في بعض األحیان إلى أال   فقط إلى ذلك المصــ
 المقدمة الحالة الفعلیة.تعكس البیانات  

ــعاعیة، بلغ عدد التحدیثات   -۱۷۸ ــعة والتكنولوجیا اإلش ــم إنتاج النظائر المش وبناًء على البیانات الواردة من قس
ــبتمبر   ــیلكترونات في أیلول/سـ من التحدیثات   ۲۰۱حتى اآلن، زھاء   ۲۰۱۸المتلقاة، منذ إطالق قاعدة بیانات السـ

ــأن البیانات الحالیة واإلدخاال ــاء أو قام بجمعھا  ت الجدیدة.بش ــتخدمون في الدول األعض وقّدم ھذه التحدیثات المس
بكیة للمرافق. عاعیة من المواقع الـش عة والتكنولوجیا اإلـش م إنتاج النظائر المـش وأظھر تحلیل المعلومات الواردة   قـس

ولة عضــوا مدرجة في د ۹٥ســیكلوترون في  ۱ ۲۷۹في جدول بیانات قاعدة بیانات الســیكلوترونات أنھ من بین  
ــوى   ــیكلوترون (في  ٦٤۱قاعدة البیانات، ال یوجد سـ ــوا) لدیھا معلومات عن المرافق، و  ۸۱سـ  ۱۰۷دولة عضـ

دولة عضـــوا) لدیھا تفاصـــیل متاحة على الموقع الشـــبكي   ٤۱ســـیكلوترون (في  ٦٤۱ســـیكلوترون فقط من بین  
أي معلومات بشـــأن المرافق. وال یزال ھناك عدد من   ٦۳۸الـــــــللمرفق، في حین لیس لدى بقیة الســـیلكترونات  

ــ   وتكشــف ھذه البیانات عن حاجة   لم تدرج في قاعدة البیانات. ۹٥الســیكلوترونات في تلك الدول األعضــاء الـــــ
الوكالة إلى تحســین تعاونھا مع نظرائھا في الدول األعضــاء أو الھیئة المخولة بإجازة تركیب الســیكلوترونات في 

 ء (إن وجدت) من أجل الحصول على بیانات محدثة بشكل منتظم.الدول األعضا

ــاھمتھا  -۱۷۹ ــاء بمس ــل الخارجي بغیة زیادة وعي الدول األعض ــاملة للتواص ــتراتیجیة ش ــع اس ونرى أن وض
 المھمة في تطویر قاعدة البیانات من شــأنھ أن یحســن جودة المعلومات المقدمة في قاعدة بیانات الســیكلوترونات.

ــوف یؤدي في نھایة المطاف إلى تحســین توقیت   ومن ثم، فإن ــال تحدیثات منتظمة س ــاء بإرس قیام الدول األعض
 توافر البیانات للدول األعضاء.

 البحث عن فرص لتعزیز التعاون مع شركات صناعة السیلكترونات  -باء

ــبكة اإلنترنت،   -۱۸۰ ــیكلوترونات   ۲۳یوجد في قاعدة البیانات الحالیة على شـ ــنعي السـ ــمن قائمة من مصـ ضـ
فضــالً عن ذلك، ھناك عدد من شــركات تصــنیع   الشــركات المصــنعة، ولم یعد العدید منھا ینتج الســیكلوترونات.

ــنعة في قاعدة البیانات. ــركات المصـ ــیكلوترونا غیر العالمیة التي لم تدرج بعد في قائمة الشـ وفي حین تعتبر   السـ
المصــدر الرئیســي لتحدیث قاعدة البیانات، فإن الوكالة  البیانات الواردة من الشــركات المصــنعة للســلوكوترونات  

  تتصل بتلك الشركات حالیا إال مرة واحدة في العام ألنھا تقدم طوعاً بیانات السیكلوترونات للوكالة. ال

ونظرا لھذه التحدیات، نرى أن الوكالة بحاجة إلى تعزیز التعاون مع مصــنعي الســیكلوترونات من خالل   -۱۸۱
یكلوترونات. تمرار دعمھم في توفیر بیانات الـس مي على التعاون الحالي حفاظاً على اـس عالوة   إضـفاء الطابع الرـس

م من الدول األعضــاء، ســعیا إلى التعاون  على ذلك، تحتاج الوكالة إلى جمع قائمة المصــنعین غیر العالمیین، بدع
  المحتمل إلثراء قاعدة بیانات السیكلوترونات.
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 الحاجة إلى تقدیم المزید من المعلومات عن قاعدة بیانات السیكلوترونات   -جیم

بما أن مســتخدمي قاعدة بیانات الســیكلوترونات (الھیئة المعنیة في الدولة العضــو أو الوســط المھني) قد   -۱۸۲
تخدمون المعلومات الواردة في قاعدة بیانات الســیكلوترونات لوضــع االســتراتیجیات وتقییم االتجاھات الحالیة  یســ

والمـستقبلیة في تنفیذ تكنولوجیا الـسیكلوترونات إلنتاج النظائر المـشعة والمـستحـضرات الـصیدالنیة اإلـشعاعیة، فإن 
  دة للمستخدمین على النحو التالي.ثمة حاجة إلى بعض المعلومات اإلضافیة التي قد تكون مفی

 آخر تحدیث للسیكلوترون -۱

من خالل الحصــول على معلومات حول آخر تحدیث، یمكن للمســتخدمین اختیار أحدث المعلومات لدعم   
ــتخدام تلك   ــعاعیة اسـ ــعة والتكنولوجیا اإلشـ ــم إنتاج النظائر المشـ ــتراتیجیاتھم، كما یمكن لقسـ تطویر اسـ

لدول األعـضاء  المعلومات كأداة رـصد، باعتباره المـسؤول عن إدارة البیانات، لیقوم بالتواـصل مع بعض ا
 .التي لم تقم بتحدیث بیاناتھا سنین عدداً 

 حالة التثبت من صحة البیانات -۲

ألن المعلومات المتوفرة في قاعدة بیانات السـیكلوترونات لم تأِت كلھا نتاجاً لعملیة تثبت من صـحة    نظراً  
الدولة العضـو، فإن البیانات، من خالل مضـاھاة البیانات الواردة من الشـركة المصـنعة وتلك الواردة من 

المســـتخدم یحتاج إلى معرفة البیانات التي جاءت نتیجة لمطابقة المعلومات (الشـــركة المصـــنعة والدولة  
وســیســاعد ذلك المســتخدم   العضــو) وتمییزھا عن البیانات التي تســتند إلى مصــدر واحد فقط للمعلومات.

 على اختیار ما یفضلھ من معلومات.

  حالة التركیب -۳

اـعدة بـیاـنات الســـــیكلوتروـنات أنـھا تتیح إنشـــــاء شـــــبـكة ـخاصـــــة بمعلوـمات المنتج في ـحاـلة من فواـئد ـق 
وفي حال قامت دولة عـضو بتركیب ـسیكلوترون   اإلیقاف/اإلغالق أو توقف الـشركة المـصنعة عن العمل.

  حـصلت علیھ من ـشركة لم تعد موجودة، فیمكنھا، باـستخدام قاعدة بیانات الـسیكلوترونات، االتـصال بدولة 
عضــو أخرى لدیھا نفس اآللة ولكنھا لم تعد تعمل، فتحصــل منھا على قطعة الغیار المطلوبة أو ما تراكم  

وبالنظر لھذه الناحیة اإلیجابیة، تحتاج قاعدة البیانات   لدیھا من خبرات في معالجة مشـاكل السـیكلوترون.
ســــیكلوترونات التي لم تفكك  إلى توفیر معلومات عن حالة تركیب الســــیكلوترونات واالحتفاظ بقائمة ال

 لفترة معینة بغرض خدمة الشبكة الخاصة بمعلومات المنتج.

 ۱۷التوصیة  

 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

ــرورة أن تحّدث بانتظام بیانات   (أ) ــاء بض ــین وعي الدول األعض ــل الخارجي لتحس تكثیف جھود التواص
 السیكلوترونات المتثبت من صحتھا؛

النظر في إضـفاء الطابع الرسـمي على التعاون الحالي والسـعي إلى إیجاد الفرصـة إلقامة تعاون جدید   (ب)
 بیانات؛مع مصنعي السیكلوترونات للحصول على دعم مستدام لل

من خالل توفیر المزـید من المعلوـمات في ـقاـعدة    اإلمـعان في تحســـــین ـقاـعدة بـیاـنات الســـــیكلوتروـنات (ج)
 البیانات إلتاحة أسلوب أوفر بالمعلومات لتلبیة احتیاجات الدول األعضاء.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.
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 ً   التأھب والتصدي للحادثات والطوارئ  -خامسا
 

 الخلفیة

واآللیات الدولیة المعنیة بالتأھب والتـصدي للطوارئ النوویة  تـضطلع الوكالة بدور مركزي في الترتیبات   -۱۸۳
وتســتند مشــاركة الوكالة إلى النظام األســاســي للوكالة وعلى اتفاقیتین رئیســیتین تبلورتا في أعقاب   واالشــعاعیة.

اعدة  : اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقیة تقدیم المسـ۱۹۸٦حادث تشـرنوبیل في أیلول/سـبتمبر  
 في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

وفي ھذا اإلطار، تدعم الوكالة تطبیق التأھب والتصــدي للطوارئ على الصــعیدین الوطني والدولي من  -۱۸٤
ویمـثل مركز الـحادـثات والطوارئ جـھة االتصـــــال لـحاالت الطوارئ النووـیة   خالل مركز الـحادـثات والطوارئ.

 الحدث الذي تسبب في ذلك). واإلشعاعیة (بصرف النظر عن

وغطت أعمال المراجعة التي قمنا بھا أنشـطة التخطیط والرصـد والتقییم بمركز الحادثات والطوارئ في  -۱۸٥
وفیـما یتعلق بمركز الـحادـثات والطوارئ على وـجھ التـحدـید، تمـثل   إـطار عملـیة متـكامـلة داـخل إدارة األـمان واألمن.

ــي لعملیة   ھل كان أداء الوكالة فعّاالً بوصــفھا جھة االتصــال العالمیة في " المراجعة ھذه فیما یلي:المبحث الرئیس
 وانبثق منھ المبحثان التالیان:مجال للتأھب والتصدي للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة؟"  

إلى أي ـمدى یؤدي مركز الـحادـثات والطوارئ بفـعالـیة أدواره ومســـــؤولـیاـتھ عن الـتأـھب لـحاالت   •
طریق دعم الدول األعضــاء في تطویر القدرة الكافیة على التصــدي الفعال والناجز   الطوارئ عن

  للطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة؟ 

إلى أي مـدى یؤدي مركز الحـادثـات والطوارئ أدواره بفعـالیـة أثنـاء حـادث أو طـارئ نووي  •
 إشعاعي، من خالل تنفیذ نظام التصدي للحادثات والطوارئ؟  أو

وقد وـضع مركز الحادثات والطوارئ النظم   عة على أنـشطة التأھب للحادثات والطوارئ.وركزت المراج -۱۸٦
ــدي بفعالیة للطوارئ   ــال العالمیة في مجال التأھب والتصــ ــفھ جھة االتصــ والعملیات الالزمة لدعم أدواره بوصــ

عاعیة. ین الخدمات  ومع ذلك، فإن ھناك أیضـاً بعض المجاالت التي تتطلب مزیداً من االھتم النوویة واإلـش ام لتحـس
 المقدمة للدول األعضاء.

 استنباطات المراجعة

 تعزیز عملیة قیام الدول األعضاء بالتقییم الذاتي لترتیبات التأھب والتصدي للطوارئ  -ألف

لمســـاعدة الدول األعضـــاء في إكمال تقییمھا الذاتي للتأھب للطوارئ وتعزیز تنســـیق ترتیبات الطوارئ   -۱۸۷
ي للطوارئ    ۲۰۱٥مركز الـحادـثات والطوارئ في ـعام  اـلدولـیة، وضـــــع   نـظام إدارة معلوـمات الـتأھـُّب والتصـــــّدِ

)EPRIMS.(نظام إبریمز) (  ــاء من ــبكة اإلنترنت تمكن الدول األعض ونظام إبریمز ھو أداة تفاعلیة قائمة على ش
ــم المع ــدي للطوارئ، ومن تقاســ ــب  إجراء تقییم ذاتي لترتیباتھا المتعلقة بالتأھب والتصــ لومات عن النتائج، حســ

وھو یسمح للوكالة بجمع المعلومات مباشرة من البلدان عن طریق   تقدیرھا، مع الوكالة والدول األعضاء األخرى.
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جھات االتصـال المعینة بشـأن حالة ترتیبات التأھب والتصـدي للطوارئ داخل البلد فیما یتعلق بالتوصـیات المبینة  
  كالة.في معاییر األمان الصادرة عن الو

 تشجیع استخدام نظام إبریمز

ذ ـعام   -۱۸۸ ة، مـن اـل ام، على  ۲۰۱٥دأـبت الوـك ــادرة عن المؤتمر الـع ائق القرارات الصـــ ة من وـث ، في ـكل وثیـق
الترویج لفوائد نظم إبریمز، فضـــالً عن تشـــجیع الدول األعضـــاء على اســـتخدام نظام إبریمز من خالل ترشـــیح  

وفي الوقت   والدول األعضـاء مدعوة لترـشیح منـسق قطري واحد أو أكثر. منـسقین قطریین وإكمال تقییمھا الذاتي.
 ٤٥۹دوـلة عضـــــو، بتعیین منســـــقیـھا القطریین بـما مجموـعھ  ۱۷۲دوـلة عضـــــو، من بین    ۱۲۳الـحالي، ـقاـمت 

  بلدا تعیین منسقیھ القطریین. ٤۹مستخدم، وما زال یتعین على 

ــتخدام نظام إبری -۱۸۹ ــاء اســ ــرات األداء  وعندما تقرر الدول األعضــ ــا أن تحدد مؤشــ مز، یتعین علیھا أیضــ
دولة متوسط مؤشرات   ۲۰دولة عضوا أكملت تقییمھا الذاتي، حققت   ۳۱ومن بین   الـستكمال تمرین التقییم الذاتي.

دولة عضوا قدمت تقییمھا الذاتي في السنوات الخمس الماضیة، لم تكن ھناك    ۸۳ومن بین   األداء فوق ثالث نقاط.
وبالنســـبة للدول األعضـــاء التي لدیھا   ل قدمت ذلك التقییم ثالث مرات أو أكثر خالل تلك الفترة.ســـوى ثماني دو

  األعضــاء   بیانات غیر كاملة، یســاعد مركز الحادثات والطوارئ في تنظیم حلقات العمل بشــأن تیســیر قیام الدول
عمل بشــأن نظام إبریمز شــارك  ، عقدت خمس حلقات  ۲۰۱۸ومنذ عام  باســتكمال التقییم الذاتي في نظام إبریمز.

دولة عضــــوا في ثالثة مشــــاریع إقلیمیة من مشــــاریع التعاون التقني، وقد أتیحت   ٥۰أشــــخاص من  ۱۰۳فیھا 
 المشاركة لجمیع األقالیم ما عدا منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي.

دول   -۱۹۰ ة الواردة أعاله أن عـدد اـل اـم ات الـع ذاتي منخفٌض  وتبین المعلوـم ت التقییم اـل ــاء التي أكمـل األعضـــ
ومن بین جمیع الدول األعـضاء، بلغ عدد الدول األعـضاء التي ترى   بالمقارنة مع العدد اإلجمالي للدول األعـضاء.

ــلة الواردة في معاییر األمان للوكالة  ــوا. ۲۰أنھا تمتثل للمتطلبات ذات الصـ ونظام إبریمز مفید للدول   دولة عضـ
وكالة إذ إنھ یؤدي دور الوســـیط الذي تقوم الدول األعضـــاء من خاللھ بتبادل المعلومات الخاصـــة  األعضـــاء ولل

 بالمســائل والتحدیات والمعرفة بشــأن الحلول الكفیلة بتعزیز القدرات الوطنیة، فضــال عن تعزیز التفاھم العالمي.
أن تكثف أنشــــطتھا في مجال التواصــــل   وبالنظر إلى الفوائد التي ینطوي علیھا نظام إبریمز، یتعین على الوكالة

الخارجي بھدف تشـــجیع اســـتخدام نظام إبریمز عن طریق زیادة الدعم اإلضـــافي الذي تتلقاه الدول األعضـــاء  
لالســتفادة من نظام إبریمز، وتشــجیع مشــاركة البلدان التي لم تشــارك بعد في النظام، ومواصــلة تحســین قدرات  

 من خالل تنظیم حلقات عمل إقلیمیة في إطار التعاون التقني.على استخدام النظام    األعضاءالدول  

 توسیع نطاق المعلومات عن نظام إبریمز في إطار تقریر استعراض األمان النووي

 تورد وثیقة اـستعراض األمان النووي االتجاھات العالمیة وأنـشطة الوكالة المضـطلع بھا في ـسنة واحدة. -۱۹۱
وھو وـسیلة   لتقدم المحرز والتحـسین في برنامج الوكالة في مجال األمان النووي.ویقدم ھذا التقریر معلومات عن ا

  أیضاً تستخدمھا الوكالة لتشجیع الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في فعالیات الوكالة.

ــقین القطریین، وعدد التقییمات الذاتیة التي   -۱۹۲ ــاءات تعیین المنســ لّما غیر أنھ ال توجد معلومات عن إحصــ
وـبالنظر إلى ذـلك، یوافق مركز الـحادـثات والطوارئ   ، واألرـقام المتعلـقة ـباالمتـثال لمتطلـبات مـعاییر األـمان.تكتـمل

 االتجاھات المحددة في نظام إبریمز.  على أن من المفید الحصول على مزید من المعلومات النوعیة بشأن
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 ۱۸التوصیة  

 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

ــحاب   (أ) ــى األمر، مع أصـ ــل الخارجي، وأن تتعاون، إن اقتضـ أن تمعن في تكثیف جھودھا في مجال التواصـ
قطري على تعیین منسـق  األعضـاء المصـلحة ذوي الصـلة في تعزیز اسـتخدام نظام إبریمز، وتشـجیع الدول  

وإكمال تقییمھا الذاتي؛ وكذلك تشـــجیع الدول األعضـــاء التي تســـتخدم النظام بالفعل على مواصـــلة تبادل  
 المعلومات مع الدول األعضاء األخرى؛

أن تقدم المزید من المعلومات النوعیة في تقریر اســـتعراض األمان النووي عن االتجاھات والرؤى بشـــأن   (ب)
 داً إلى المعلومات الواردة في النظام.التأھب والتصدي للطوارئ استنا

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 بناء وعي الدول األعضاء بأھمیة استعراض إجراءات التأھب للطوارئ وتنفیذ التوصیة  -باء

اســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ عبارة عن خدمة اســـتعراض أقران تقدمھا الوكالة لتقییم ترتیبات   -۱۹۳
التأھب والتـصدي للطوارئ التي تتخذھا الدول األعـضاء المـضیفة على ـضوء معاییر األمان الـصادرة عن الوكالة  

وخدمة اســـتعراض   لدعم البلد في تحســـین قدرتھ على التصـــدي للطوارئ النوویة واإلشـــعاعیة، أیّا كان ســـببھا.
الوحـیدة الســـــتعراض اتســـــاق الترتیـبات الوطنـیة  إجراءات الـتأـھب للطوارئ، التي تـُقدم عـند الطـلب، ھي اآللـیة  

) GSR Part 7من متطلبات األمان ( ۷الخاصة بالتأھب والتصدي للطوارئ في الدول األعضاء على ضوء الجزء  
لة معاییر األمان الصـادرة عن الوكالة (الجزء   لـس تضـافة بعثة خاصـة   ).۷من ـس ولكي تتمكن الدولة العضـو من اـس

 ۲٥ب للطوارئ، یـجب علیـھا أوال أن تكـمل جمیع وـحدات التقییم اـلذاتي الـبالغ ـعددـھا  ـباســـــتعراض إجراءات الـتأـھ
وحدة في نظام إبریمز، مما سیوفر أساسا ذا صلة لفریق االستعراض لیقوم باستعراض الترتیبات الوطنیة الخاصة  

 بالتأھب والتصدي للطوارئ خالل إحدى بعثات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ.

بدأ نشـــاط اســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ عندما ترســـل دولة عضـــو طلبا إلیفاد بعثة لھذا  وســـی -۱۹٤
وقبل قبول الطلب، ســـتقوم األمانة بتحلیل مســـتوى كفایة معلومات الدول األعضـــاء في نظام إبریمز،   الغرض.

، أم أن األنســب ھو تقدیم  لتحدید ما إذا كان اســتعراض إجراءات التأھب للطوارئ مناســبا لتقدیم الدعم لذلك البلد
وســــیقوم أعضــــاء الفریق بقراءة التقییم الذاتي للدول األعضــــاء  نوع آخر من أنواع الدعم الذي تقدمھ الوكالة.

أـھب   ادئ التوجیھـیة الســـــتعراض إجراءات الـت ــار إلـیھ في المـب والمعلوـمات األخرى وتقییمھـما على النحو المشـــ
وال تـتدـخل   عتـھا الوـكاـلة في مـجال الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ.للطوارئ من منظور مـعاییر األـمان التي وضـــــ

الـجة   ة مـع أـھب للطوارئ من كیفـی ة اســـــتعراض إجراءات الـت ابـع ة مـت اء بعـث ا تتحقق أثـن ة، ولكنـھ ة في العملـی اـل الوـك
 التوصیات واالقتراحات وما إذا كان قد تم تنفیذ إجراءات كافیة.

، وبلغ عدد البعثات الموفدة  ۱۹۹۹ارئ في عملھا في عام وبدأت خدمة اـستعراض إجراءات التأھب للطو -۱۹٥
ومقارنة بالعدد اإلجمالي للدول األعضــاء في الوكالة، ما زال منخفضــاً عدُد الدول   .عضــو  دولة ٤۳بعثة إلى   ٤۸

ــة   ــة البعثات الخاص ــتعراض إجراءات التأھب للطوارئ الموفدة، وبخاص ــتفادت من بعثات اس ــاء التي اس األعض
 .۷زء  باستعراض الج



GC(65)/4 
 ۱۹٦  الصفحة

وتشــجع الدول األعضــاء على االســتفادة من دورة كاملة من اســتعراض إجراءات التأھب للطوارئ ألن  -۱۹٦
 تنفیذ التوصــــیات واالقتراحات لن یُقیّم ویجاز إال من خالل بعثة متابعة اســــتعراض إجراءات التأھب للطوارئ.

وسـتعتبر   تعراض إجراءات التأھب للطوارئ.وسـترد معلومات عن التقدم المحرز في التنفیذ في تقریر متابعة اسـ
النتائج التي لم تُغلق في إطار متابعة اســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ مفتوحة ویمكن للدول األعضـــاء أن  

 تطلب الدعم من الوكالة لتنفیذ اإلجراءات المناسبة.

 ۱۹التوصیة  

 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

جھود التواصـل الخارجي الرامیة إلى تشـجیع الدول األعضـاء على تنفیذ الدورة  مواصـلة وزیادة تعزیز   (أ)
الكاملة الســـتعراض إجراءات التأھب للطوارئ، إذ إنھا خدمة اســـتعراض النظراء الوحیدة التي تعالج 
ــعاعیة بصــرف النظر عن  ــامل الترتیبات الوطنیة الخاصــة بحاالت الطوارئ النوویة أو اإلش ــكل ش بش

 سبب حدوثھا؛

مواصــلة التحقق من تنفیذ اإلجراءات الرامیة إلى معالجة النتائج التي تمخضــت عنھا بعثات اســتعراض   (ب)
إجراءات التأھب للطوارئ من خالل بعثات متابعة اســــتعراض إجراءات التأھب للطوارئ ومواصــــلة  
  تشــجیع مضــیفي اســتعراض إجراءات التأھب للطوارئ على طلب بعثات متابعة اســتعراض إجراءات 

 التأھب للطوارئ في الوقت المناسب.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 
 وما یتصل بھ من إرشادات ۷مواءمة متطلبات األمان العامة في الجزء   -جیم

تنشـر الوكالة معاییر األمان التي تنص على المبادئ والمتطلبات والتوصـیات األسـاسـیة الالزمة لضـمان   -۱۹۷
ــورات أخرى مثل تقاریر األمان، وتقاریر   النووي.األمان  ــر الوكالة أیضــــا منشــ وكتكملة لمعاییر األمان، تنشــ

  الحوادث، وسلسلة التأھب والتصدي للطوارئ، وسلسلة الوثائق التقنیة، وما إلى ذلك.

حمل اســم    GS-R-2، أصــدرت أمانة الوكالة تنقیحا لمنشــور متطلبات األمان العامة رقم ۲۰۱٥وفي عام  -۱۹۸
متطلباً لمســـتوى كاٍف من التأھب والتصـــدي   ۲٦) وھو یشـــمل ۷(الجزء   من متطلبات األمان العامة، ۷الجزء  

ــببھا. ــعاعیة بصــرف النظر عن س ــر الجزء   للطوارئ النوویة أو اإلش ، ما فتئت الدول  ۲۰۱٥ في عام  ۷ومنذ نش
بین   ۷وال یمایز الجزء   األعضـاء تـستخدمھ ودلیَل األمان التابع لھ في وضـع ترتیباتھا الوطنیة للتصـدي للطوارئ.

ــاق في  ــین االتســ ــم بتحســ ــھب في اإلحاالت المرجعیة، ویتســ ــدي والتأھب، وال یســ المتطلبات الوظیفیة للتصــ
إن الجزء   المصـــــطلحـات. ك، ـف ك تنقیح    ۷وعلى الرغم من ذـل ا في ذـل ھ، بـم ةً بســـــلـف ارـن دم عـدة تغییرات مـق یـق

 المصطلحات، وتنقیح المفاھیم، وإدخال مفاھیم جدیدة أو معززة.

بشـأن كیفیة تنفیذ المتطلبات   GSG-2و  GS-G-2.1، قُدمت إرشـادات في دلیلي األمان  ۷وقبل نشـر الجزء   -۱۹۹
قد    GS-R-2دة مرجعیة على الرغم من أن المنشــور  وال یزال كالھما یســتخدم كما .GS-R-2الواردة في المنشــور  

وعلى الرغم من نشـر المزید من أدلة األمان أو قرب نشـرھا، فإن نشـر   .۲۰۱٥منذ عام  ۷اسـتعیض عنھ بالجزء  
 .  GSG-2و  GS-G-2.1استعراض كفاءة أدلة األمان ذات الصلة مثل   یستتبع ۷الجزء  
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باألولویات في إعداد معاییر األمان، كان من المتوقع أن یســتغرق تنقیح  ووفقاً لخارطة الطریق الخاصــة   -۲۰۰
ــر. ٥كال دلیلي األمان  ــودة انتھاًء بالنش ــنوات من بدایة المس ــختین المنقحتین من الدلیلین   س ولقد طال انتظار النس

GS-G-2.1  وGSG-2 ۲۰۱٥  في عام  ۷، بینما نُشــر الجزء  ۲۰۲٤و ۲۰۲۱، إذ من المتوقع أن تنشــرا في عامي. 
واســتعراض دلیلي األمان ذوي   ۲۰۱٥في عام   ۷وینبغي أن تقلّص إلى أدنى حد الفترةُ االنتقالیة بین نشــر الجزء  

الصـــلة وتنقیحھما، طالما أن الغرض من دلیلي األمان ھو توفیر اإلرشـــادات للدول األعضـــاء بشـــأن كیفیة تنفیذ  
التصـــــدي للطوارئ على وـثائق أخرى أیضـــــا، مـثل ومن ـناحـیة أخرى، ركزت لجـنة مـعاییر الـتأـھب و .۷الجزء  

GSG-11و ،GSG-14و ،SSG-65  ــأن تنفیذ عدد من المتطلبات ــاء بشــ ــادات قیمة للدول األعضــ ، التي تقدم إرشــ
 .۷الواردة في الجزء  

لت في نظام إبریمز -۲۰۱ إلى أن بعض الدول األعـضاء تھتم اھتماماً متزایداً بتعدیل    وتـشیر المعلومات التي حّمِ
، غیر أن البیانات توضـح أیضـا أن الترتیبات  ۷ترتیباتھا المتعلقة بالتأھب والتصـدي للطوارئ اسـتنادا إلى الجزء  

 الوطنیة للدول األعضاء ال تزال بحاجة إلى تحسین.

وي علیھا وضــــع معاییر األمان والمنشــــورات األخرى،  وبالنظر إلى العملیة الطویلة والمعقدة التي ینط -۲۰۲
نرى أنّھ، في حالة تنقیح معاییر األمان، وخاصة متطلبات األمان، ینبغي أن تقوم الوكالة، في إطار دورھا المتمثل  
في إـتاـحة دعم األـماـنة للجـنة مـعاییر الـتأـھب والتصـــــدي للطوارئ ولجـنة مـعاییر األـمان، ـباســـــترـعاء انتـباه ـھاتین  

ونعتبر أن التخطیط   نتین إلى ضــرورة إجراء تنقیح الحق لدلیلي األمان ذوي الصــلة والمنشــورات األخرى.اللج
 لتنقیح أدلة األمان الالحقة بحاجة إلى تحسین.

 ۲۰التوصیة  

 نوصي بأن تقوم الوكالة بما یلي:

ــتنادا إلى ال (أ) ــدي للطوارئ اس ــلة التأھب والتص ــلس ــع أدلة األمان ووثائق س ــلة وض بھدف   ۷جزء  مواص
مواءمة اإلرشــادات المقدمة، والتعجیل بعملیة نشــر ھذه اإلرشــادات لدعم الدول األعضــاء في اســتخدام  

 ھذه اإلرشادات بغیة اإلمعان في تحسین ترتیباتھا الوطنیة المتعلقة بالتأھب والتصدي للطوارئ؛

أدلة األمان بعد نشر متطلبات األمان التفكیر في البحث عن الفرص الكفیلة بتقلیص الوقت الالزم لوضع   (ب)
 ذات الصلة.

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

 ً ــا ــادسـ ــاعدة الطارئة في حال حدوث حالة طارئة بخالف الحادثات أو  -سـ ــاء المسـ طلب الدول األعضـ
 الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة

 
 الخلفیة

واإلشــعاعیة بصــرف النظر عن ســببھا األســاســي، تترتب على الوكالة  عند التصــدي للطوارئ النوویة   -۲۰۳
واتفاقیتا التبلیغ   أدوار محددة تحدیدا جیدا في مجال التصـدي تسـتند إلى نظامھا األسـاسـي واالتفاقیات ذات الصـلة.
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ر عن وقوع حادث نووي (اتفاقیة التبلیغ المبكر) وتقدیم المسـاعدة في حالة وقوع حادث نووي أ و طارئ المبكــــــِّ
إشـعاعي (اتفاقیة المسـاعدة) ھما الصـّكان القانونیان الرئیسـیان اللذّان یحددان إطاراً دولیاً لتیسـیر تبادل المعلومات  

 وتقدیم المساعدة العاجلة في حالة حدوث طارئ نووي أو إشعاعي، بھدف التخفیف من أیة عواقب.

ــتكمالن بعدد من اآللیات والترتیبا -۲۰٤ ــّكان مسـ ــعھا كل من األمانة، جھازي وھذان الصـ ت العملیة التي وضـ
 تقریر السـیاسـات في الوكالة، واجتماعات السـلطات المختصـة في إطار اتفاقیة اإلنذار المبكر واتفاقیة المسـاعدة.

ــّكان معاً إطار الوكالة الخاص بالتأھب والتصـــدي للطوارئ في حالة وقوع حوادث وحاالت   ویرســـي ھذان الصـ
 یة.طوارئ نوویة وإشعاع

الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة، تلقت الوكالة أیضا طلبات مساعدة    وإلى جانب حاالت وقوع الحادثات أو -۲۰٥
ــاء تتعلق بحاالت الطوارئ األخرى. ــیة، تلقَّى من الدول األعضـ ــنوات الخمس الماضـ البرنامج الفرعي   وفي السـ

الطلبات الواردة من الدول األعضـــــاء، وتلقى  الخاص بالتكثیف المســـــتدام لنظم اإلنتاج الحیواني ســـــتة من ھذه  
طلباً، فیما تلقى البرنامج الخاص   ۱۲البرنامج الفرعي الخاص بالمكافحة المســـتدامة لآلفات الحشـــریة الرئیســـیة  

 خمسة طلبات.  بإنتاج النظائر المشعة والتكنولوجیا اإلشعاعیة

ا عملـیات التخطیط والرصـــــد والتقییم  -۲۰٦ إلى    ۲۰۱٦لألـحداث خالل الفترة من    لـقد شــــــمل نـطاق مراجعتـن
ــي ھو .۲۰۱۹ ــاعدة في حاالت   :وكان المبحث الرئیسـ ــاء المسـ "ھل لدى الوكالة إدارة فعالة لطلب الدول األعضـ

ــاء؟" وانبثقت عنھ  ــعاعیة لتقدیم الخدمات للدول األعضــ الطوارئ بخالف الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشــ
 المباحث الثالثة التالیة:

 ضعت الوكالة اإلدارة القائمة على النتائج لدیھا لما یكفي من التخطیط؟ ھل أخ •

 ؟ قامت الوكالة برصد تنفیذ اإلدارة القائمة على النتائج رصدا كافیاھل  •

 إلى أي مدى تملك الوكالة عملیة تقییم مستمر لتحسین جودة ما تقدمھ من خدمات للدول األعضاء؟ •

ــورة فعالة لدعم إدارة   -۲۰۷ ــعت الوكالة نظم وعملیات بصـ ــاعدة  وقد وضـ ــاء تقدیم المسـ طلب الدول األعضـ
ومع ذلك، فإن ھناك أیضــاً   .الطارئة عند حدوث حالة طارئة بخالف الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشــعاعیة

 األعضاء.  بعض المجاالت التي تتطلب مزیداً من االھتمام لتحسین الخدمات المقدمة للدول

 استنباطات المراجعة

مواءمة إجراءات الوكالة في االســتجابة لطلب الدول األعضــاء المســاعدة الطارئة في حال حدوث حالة 
 طارئة بخالف الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة

عند التصــــدي للطوارئ النوویة واإلشــــعاعیة بغض النظر عن ســــببھا، تقوم الوكالة بتنفیذ أدوارھا في  -۲۰۸
ــتخدام التطبیقات   ۲۰۰٥التصــدي من خالل مركز الحادثات والطوارئ، الذي أنشــئ عام   ــتجابةً للزیادة في اس اس

ض شـریرة، ولتوحید جمیع الترتیبات  النوویة مقترنة بتنامي القلق بشـأن اسـتخدام المواد النوویة أو المشـعة ألغرا
ویعمل المركز   القائمة للتصــدي للطوارئ رســمیاً في جھة اتصــال متكاملة واحدة وتلبیة طلبات الدول األعضــاء.

ساعة طوال أیام األسبوع ألغراض التأھب والتصدي للطوارئ،    ۲٤كجھة اتصال تابعة للوكالة وتعمل على مدار  
وتنفذ أنشـــطة المركز في إطار برنامج التأھب   ة الخاص بالحادثات والطوارئ.وكجھة مســـتأمنة على نظام الوكال
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  ).۱-۳والتصدي للحادثات والطوارئ (

وفي  أن أنشــطة تقدیم المســاعدة عند الطلب تُمول من المیزانیة العادیة.  -۱-۳وأوضــحت إدارة البرنامج   -۲۰۹
األموال الالزمة لتمویل ھذه المـساعدة أو تقدمھا "الدولة  بعض الحاالت المحددة ، تـستطیع "دولة الحادث" أن تقدم  

المقدمة للمســاعدة" أو أي دولة عضــو أخرى (على ســبیل المثال، قُدم العالج الطبي لإلصــابات اإلشــعاعیة في 
وعندما تشــارك فرق خبراء من الدول األعضــاء المســجلة في شــبكة المســاعدة على   "الدولة المقدمة للمســاعدة").

 انیت) في مھمة المساعدة التي تضطلع بھا الوكالة، فإن ھذه الدول األعضاء قد تقدم مساھمة عینیة.التصدي (ر

ــاعدة   -۲۱۰ ــعاعیة، تلقت الوكالة أیضــا طلبات مس وإلى جانب حاالت وقوع حادثة أو حالة طارئة نوویة أو إش
ــیین من البرنامج  وتظھر المقابالت المجراة مع م من الدول األعضــاء تتعلق بحاالت طوارئ أخرى. وظفین رئیس

اج الحیواني ( الفرعي الخـاص دام لنظم اإلنـت التكثیف المســــــت افحـة  ۲-۱-۲ـب المـك امج الفرعي الخـاص ـب )، والبرـن
) أن  ٥-۲)، وبرنامج إنتاج النظائر المـشعة والتكنولوجیا اإلـشعاعیة (٤-۱-۲المـستدامة لآلفات الحـشریة الرئیـسیة (

ــاعدة الواردة من الدول ــاء بلغت    طلبات المسـ وإلى حد ما،   طلبات، على التوالي. ٥وطلباً   ۱۲طلبات و ٦األعضـ
 اـستجابت الوكالة لھذه الطلبات بـشكل رئیـسي باـستخدام التعاون التقني أو ـصندوق األموال الخارجة عن المیزانیة.

تحدید حالة الطوارئ لم  ومع ذلك، نالحظ أن الممارســـة الحالیة في االســـتجابة لطلبات الدول األعضـــاء ومعاییر 
  تأخذ طابعاً موحداً.

ة   -۲۱۱ دیرو البرامج الفرعـی امج    ٤-۱-۲و  ۲-۱-۲وأقر ـم ة    ٥-۲والبرـن اـل ة إجراءات الوـك ة إلى مواءـم اـج الـح ـب
 وإضفاء الطابع الرسمي علیھا إلى حد ما من حیث ما یلي:

ــاء والوكالة في حالة حدوث حالة طارئة غیر )۱ ــال بین الدول األعض حاالت الحادثات    قناة االتص
 أو الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة؛

والبروتوكول اـلداخلي لالســـــتـجاـبة لطـلب اـلدول األعضـــــاء فیـما یتعلق بـحاـلة ـطارـئة في اـلدول   )۲
 األعضاء غیر حاالت الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة؛

أو الطوارئ النوویة  ومعاییر تقییم حالة الطوارئ عند حدوث حالة طارئة غیر حاالت الحادثات   )۳
 أو اإلشعاعیة؛

تجابة لطلبات الدول األعضـاء   )٤ وآلیة التمویل، بما في ذلك األموال التي یمكن اـستخدامھا في االـس
  حدوث حالة طارئة غیر حاالت الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة.  عند

لطابع الرـسمي علیھا لالـستجابة لطلبات  وفي رأینا أن مواءمة بعض إجراءات التـشغیل القیاـسیة وإـضفاء ا -۲۱۲
اـلدول األعضـــــاء المتعلـقة بـحاالت الطوارئ في ـحاـلة وقوع ـحادث ـطارئ غیر الـحادـثات أو الطوارئ النووـیة أو  
اإلشـعاعیة یمكن أن یسـاعد الوكالة على تبسـیط العملیة الحالیة، من أجل تحسـین المسـاعدة المقدمة لحسـم حاالت  

ویمكن للوكالة أیضــا أن تأخذ في االعتبار االجراءات المقررة في مركز الحادثات   .الطوارئ في الدول األعضــاء
 والطوارئ.
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 ۲۱التوصیة  

ــتجابة للطلبات في حاالت  ــي الوكالة، مع األخذ في االعتبار أھمیة المرونة والقدرة على التكیف في االسـ نوصـ
االـستجابة لطلبات الدول األعـضاء بـشأن المساعدة المقدمة  الطوارئ، بأن تنظر في مواءمة الممارـسة الحالیة في 

في حاالت الطوارئ عند حدوث حالة طارئة بخالف الحادثات أو الطوارئ النوویة أو اإلشــــعاعیة، وأن تعمل، 
إْن اقتضى األمر، على إضفاء الطابع الرسمي علیھا لتصبح من اإلجراءات التشغیلیة الموحدة المعمول بھا على 

 كالة.نطاق الو

 وقد وافقت الوكالة على ھذه التوصیة.

 

 مسائل أخرى

 حاالت االحتیال واالحتیال المفترض 

ــوابط المراقبة الداخلیة، ففي عام  -۲۱۳ ــین في ضـ ، حقق  ۲۰۲۰أبلغتنا اإلدارة بأنَّھ رغم وجود مجاالت للتحسـ
 :۲۰۲۰باالحتیال داخل الوكالة في عام    ئینادعامكتـب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة في 

یتعلق باإلعادة  وكان االدعاء األول یتعلق بموظف اُدُِّعَي أنھ طالب باـستحقاقات غیر مبررة فیما  -أ
  وكشف التحقیق أن االدعاءات ال أساس لھا من الصحة؛   إلى الوطن، فحصل علیھا.

 أما االدعاء الثاني فیتعلق بعدم اإلعالن عن تضـــارب محتمل في المصـــالح في المشـــتریات. -ب
ایـتھ في ـعام   ، ـفإن التقریر األولى أظھر ـعدم  ۲۰۲۰وـبالرغم من أن التحقیق لم یصـــــل إلى نـھ

 تأثیر مالي على الوكالة أو حدوث خسائر لھا.وقوع 

  وفیما یلي ملخص لحاالت االحتیال واالحتیال المفترض. -۲۱٤

 حاالت االحتیال أو االحتیال المفترض المبلغ عنھا في الوكالة  -۸الجدول 

 تاریخ االنتھاء 

 حاالت االحتیال المفترض  حاالت االحتیال 

عدد  
 الحاالت 

المبلغ  
 (بالیورو) 

الوضع حتى  
كانون   ۳۱

األول/دیسمبر  
۲۰۲۰ 

المبلغ   عدد الحاالت 
 (بالیورو) 

كانون   ۳۱الوضع حتى 
 ۲۰۲۰األول/دیسمبر 

كانون  ۳۱
 ۲۰۱٦األول/دیسمبر 

 مغلقة غیر منطبق ۳ - ۰٫۰۰ ۰

كانون  ۳۱
 ۲۰۱۷األول/دیسمبر 

۰ ۰٫۰۰ - ۰ ۰٫۰۰ - 

كانون  ۳۱
 ۲۰۱۸األول/دیسمبر 

 مغلقة غیر منطبق ۲ مغلقة ۱ ۹٤۱٫۰۰ ۱

كانون  ۳۱
 ۲۰۱۹األول/دیسمبر 

۰ ۰٫۰۰ - ۰ ۰٫۰۰ - 

كانون  ۳۱
 ۲۰۲۰األول/دیسمبر 

۰ ۰٫۰۰ - ۲ ۰٫۰۰ - 

 المعلومات المقدمة من اإلدارة ومكتب خدمات الرقابة الداخلیة المصدر:
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  المبالغ المشطوبة

 ویشمل ھذا المبلغ المشطوب ما یلي: یورو. ٥۸  ۷۰۱٬۸۳مستحقَّات بلغت   ۲۰۲۰ُشطبت في عام   -۲۱٥

 تفاصیل المبالغ المشطوبة -۹الجدول 

 ۲۰۲۰ نوع المستحقات  ال 
 ۲٤ ۷٤۰٫۸۷ مبالغ مستحقَّة للوكالة متعلقة بالمرتبات وغیر قابلة للتحصیل ۱
 ٦۷٤٫۰۷ استرداد ضریبة القیمة المضافة ۲
 ۲۱٫۹٤ مستحقات مبیعات منشورات الوكالة ۳
 ۳۳ ۱٥٥٫۰۰ مستحقات مبیعات مختبرات الوكالة ٤
 ۱۰۹٫۹٥ نفقات متعلقة بمكالمات ھاتفیة دولیة شخصیة غیر قابلة للتحصیل ٥

 ٥۸ ۷۰۱٫۸۳ المجموع 

 فقدان المعدات

ــجالت نظام إیبس -۲۱٦ ــملة بتكلفة قدرھا   ۲۰۲۰، فقد أُُعِلن في عام وفقا لســ ــول مرســ ــتة أصــ عن فقدان ســ
ــافیة قدرھا  ٤۹  ۲۷۳٫٦۲ لَفاً بتكلفة    ۲یورو، و۱۷۹٫٦۱یورو بقیمة دفتریة ص ــَ ــول المدفوعة النفقات س من األص

  یورو.  ۱  ۳٥٥٫۰۰اقتناء قدرھا 

  الھبات

 .۲۰۲۰لم تُدفع أي ھبات خالل عام  -۲۱۷

 لتوصیات المراجع الخارجي السابقة االستجابة 

 یتضمن المرفق األول ردَّ اإلدارة مع بیان اإلجراءات المتخذة بشأن توصیات المراجع الخارجي السابقة. -۲۱۸

 شكر وتقدیر
ل تقدیرنا لما أبداه المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة وموظفو الوكالة من تعاون  -۲۱۹ ــّجِ وما نودُّ أن نُسـ

  قدَّموه من مساعدة خالل عملیة المراجعة التي أجریناھا.

 
 
 
 

   عام معتمدمحاسب  ، حسابات عام محلف مراجع، أوغوس جوكو برامونوالدكتور  
 رئیس مجلس مراجعة الحسابات نائب 

 جمھوریة إندونیسیا ل
 مراجع حسابات خارجي 

 جاكرتا، إندونیسیا 
 ۲۰۲۱آذار/مارس  ۳۱
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  األولالمرفق 
 ردُّ اإلدارة مع بیان اإلجراءات المتخذة بشأن توصیات المراجع الخارجي السابقة

 التوصیات والمتابعة -۱۰الجدول 

نتائج مراجعات  
المراجعین  
 الخارجین

 المجموع  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

مراجعة  
 األداء 

المراجعة  
 المالیة 

ومراجعة  
 األداء 

التوصیات المفتوحة  
كانون   ۱اعتباراً من  
 ۲۰۲۰الثاني/ینایر  

۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ٤ ۰ ۲ ۲ ٦ ۳ ۲ ٥ ۳ ٦ ۱۱ ٥۱ 

التوصیات المنفذة في  
۲۰۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ٤ ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱۷ 

التوصیات قید التنفیذ  
كانون   ۳۱اعتباراً من  

 ۲۰۲۰األول/دیسمبر  
۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۲ ۳ ۲ ٤  ۹ ۳٤ 

 

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة

 ۲۰۱۹تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المالیة

۱ 

ینبغي أن تنظر الوـكاـلة في خـیار التوقف عن  
سـداد االلتزامات الواقعة على عاتق موظفین 

ابقین تجاه أطراف ثالثة فیما  یتعلق بحصـة ـس
أولـئك الموظفین من القســـــط الـخاص بخـطة 
التأمین الطبي بعد انتھاء الخدمة، وخاصــــة  
ـبالنســــــبة لھؤالء اـلذین علیھم رصــــــید غیر 

 مسدد ألكثر من عامین.

ل تنفیذ ھذه التوصیة إلى عام     . ۲۰۲۱وبسبب تغیر أولویات العمل، أُّجِ
 
 
 
 
 

 التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید 

۲ 

ینبغي أن تضـــــع الوكـالـة مبـادئ توجیھیـة  
مكتوبة بشـأن شـطب المسـتحقات التي تعتبر  

  غیر قابلة لالسترداد بما في ذلك:
ــلــة    -أ الصـــ ذات  األـطراف  ـمع  ق  ـی ـق ـح ـت اـل

 المسؤولة عن الخسارة؛
لتحصـــــیــل   -ب المبــذولــة  الجھود  توثیق 

  المستحقات قبل الشطب.

التوجیھیة المكتوبة المتعلقة بشــطب المســتحقات التي تعتبر  وتوثّق المبادئ 
  ویجري حالیا توثیق مبادئ توجیھیة إضافیة. غیر قابلة لالسترداد.

  
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

۳ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
ــة   -أ ارســـ دعم مـم ل اإلداري ـل دلـی دـیث اـل تـح

المبالغ المدفوعة مقدماً وتسویة منحة التعلیم.       
إرســال تذكیر إلى المســتفیدین من منحة  -ب

- ٥و  ۱-۰٤-٥، عدلت الوكالة القاعدتین  ۲۰۲۰في تـشرین األول/أكتوبر   -أ
(من القســـــم األول من الجزء الثـاني من الـدلیـل اإلداري المعنون   ۱-۰٤

ا " "الئحـة الموظفین والنظـام اإلداري للموظفین ــأن منحـة التعلیم وـم ) بشـــ
  یتصل بھا من استحقاقات.
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 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
ات ولم یقوموا   الـب دموا مـط ذین لم یـق التعلیم اـل
 بتسویة السلف غیر المسددة منذ فترة طویلة.

لف غیر  ذكََّرْت الوكالة مجدداً الحاصــلین على منح -ب ــُّ التعلیم بتســویة الس
 المسدَّدة منذ وقت طویل.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

٤ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
نـحـو   -أ اـل عـلـى  تـوظـیـف  اـل ق  وثـــاـئ إدارة 

من الجزء الثاني من   ۱۱المطلوب في القـسم  
الدلیل اإلداري كجزء من الرقابة لضـمان أن  

ســتشــاري المختار مناســبین  خبرة وتأھیل اال
  لدرجة تعقُّد المھمة؛

ــة   -ب بخــدم ــة  المتعلق للشـــــروط  ــال  االمتث
ھ  د التوظیف وعلى وـج ــاري عـن االســـــتشـــ
ة القصـــــوى للعقود  د المـدة اإلجمـالـی التحـدـی

من الجزء الـثاني من   ۱۱المجمـعة والقســـــم  
ــاب أجر   الـدلیـل اإلداري فیمـا یتعلق بحســـ

  االستشاري، خاصة بالنسبة للمترجمین؛
النظر في إدراج بنـد بخصـــــوص بـدل   -ج

ــد   عق في  الســـــفر  ــدل  وب الیومي  ــة  ــام اإلق
االســتشــاري عندما یتعین على االســتشــاري 

 إلى السفر على النحو الذي یقتضیھ العقد.

 وســــیغطي المشــــروع المتعلق بالخبرة االســــتشــــاریة نطاق التوصــــیة.

م   ریة القـس عبة الموارد البـش تعرض ـش تـس لدلیل  من الجزء الثاني من ا  ۱۱وـس
 والممارسات الحالیة لمعالجة المالحظات. ۲اإلداري والمرفق 

 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

٥ 

ینبغي أن تـستمر الوكالة في تنفیذ تدابیر للحد  
ــتریات  ــتخدام اإلجراء الخاص بالمشـ من اسـ
المنخفـضة القیمة لـشراء األـصول الرأـسمالیة  

ــین  ــتھلكة وتحس ــوابط الرصــد  غیر المس ض
الـداخلي ذات الصـــــلـة أو إعـادة النظر في  

ــم     ٤اإلجراءات المنصـــوص علیھا في القسـ
ــدلیــل اإلداري   ال الســــــادس من  الجزء  من 

)AM. VI/4 بشأن شراء ھذه المفردات عبر (
ــة  ــتریات المنخفضــ اإلجراء الخاص بالمشــ

 القیمة.

المشــتریات المنخفضــة إن النھج األولي الذي یقوم على الســماح ألصــحاب 
القیمة (مع التغییر في الدلیل اإلداري) باختیار مفردات ذات صلة باألصول 
(على ـسبیل المثال األثاث) في مـسؤولیتھم عن المـشتریات المنخفـضة القیمة  
ــول ھو نھج غیر مجٍد  ــنیفھا على الفور على أنھا من األص بحیث یمكن تص

ــــالمشتریات المنخفضة القیمة في من الناحیة التقنیة ألن الصفحة الخاصة ب
) اإللكتروني  الشـــــراء  إال iProcurementنظــام  ــا  اســـــتخــدامھ یمكن  ) ال 

 للمشتریات غیر المدرجة في الفھرس.
د نھج جـدیـد یتـألف من األمور التـالیـة التي یعكف على  ّدِ ومن ثم، فقـد حـُ

 ).CR 105637تطویرھا حالیا قسم إدارة نظام إیبس (
جیات أوراكل الخاصة بذكاء األعمال الذي یعرض ) تقریر مجموعة برم۱(

المعامالت، مع احتمال شــراء األصــول، عن طریق البحث في األوصــاف 
  باستخدام الكلمات األساسیة المعتمدة.

) إشـعار تنبیھ یخطر مشـتري المشـتریات المنخفضـة القیمة وغیرھم من  ۲(
ـشراء أـصل  أـصحاب المـصلحة على الفور عندما تثار حالة اـشتباه في طلب 

 باستخدام نظام المشتریات المنخفضة القیمة.
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 ۲۰٤  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
ة ۳( اـش أن المبادئ التوجیھیة الخاصـة باألصـل في ـش ) یجب توفیر رابط بـش

  عرض المشتریات المنخفضة القیمة.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

٦ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
إجراء قیاس مؤشـــرات األداء الرئیســـیة  -أ

للتغییرات الخاصــة بنظام إیبس، بما في ذلك  
قـیاس مؤشـــــرات األداء الرئیســــــیة لطلـبات  
المتراكمــة، كمــا اقترح اإلصــــــدار   التغییر 
ــیة   ــاســ الثالث من إطار مكتبة الھیاكل األســ

  لتكنولوجیا المعلومات،
لتنظیم    -ب رســـــمي  توجیھي  مبــدأ  توثیق 

واـلتـ  ـتراـكم  واســــــتـعراض  ـعـمـلیـــة  ـمن  ـحـقق 
طلبـات التغییر في جمیع مجـاالت األعمـال  

 الخاصة بنظام إیبس.

بـما   -ویجري اآلن إـعداد مســـــودة أولـیة لعملـیة إدارة التغییر في نـظام إیبس
 في ذلك مؤشرات األداء الرئیسیة لقیاس فعالیة العملیة.

 
 الخطوات المتبقیة:

 إكمال عملیة إدارة التغییر المقترحة •
إشــراك أصــحاب المصــلحة للحصــول على موافقتھم على العملیة  •

 الجدیدة.
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 األنشطة الداعمة للضمانات

۷ 

ینبغي أن تواصــل الوكالة، وعند االقتضــاء، 
أن تعزز التعـاون مع الجھـات المعنیـة التي  
تشـــارك على نحو نشـــط في الجھود الرامیة  

الترویج إلبرام اتفاقات الضــمانات وذلك إلى  
من أجل تعزیز مجمل نتائج أنشطة التواصل  
الخارجي بشـأن الضـمانات فیما یتعلق بإبرام 
اتفاقات الـضمانات والبروتوكوالت اإلـضافیة 
ــات صـــــغیرة   الكمی بروتوكوالت  ــل  ــدی وتع

 المستندة إلى النص األصلي.

اط/فبرایر   ة في اجتمـ ۲۰۲۰وفي شــــــب اـن ت األـم ــارـك اء ، شـــ ــدـق اع ألصـــ
الدول األعضــاء المشــاركة   ۱۰البروتوكوالت اإلضــافیة وزودت أكثر من 

بمعلومات محدثة عن أنشـطتھا في مجال الترویج إلبرام اتفاقات الضـمانات  
الشـــاملة والبروتوكوالت اإلضـــافیة والتعدیالت المدخلة على بروتوكوالت  

دوریة مع عدد من الدول  كما عقدت اجتماعات تنســیقیة   الكمیات الصــغیرة.
وفي ـھذه   األعضـــــاء التي تشـــــارك في أنشــــــطة التوعـیة ـبالضــــــماـنات.

االجتماعات، أكدت األمانة على أھمیة تعزیز التنســیق بین الدول األعضــاء 
ذه الصـــــكوك في مجـال  ة إلى تعزیز إبرام ـھ ا الرامـی ة في جھودـھ اـن واألـم

  الضمانات.
ن مع أصـحاب المصـلحة ذوي وال یلزم اتخاذ خطوات أخرى لتعزیز التعاو

الصــــلة الذین یشــــاركون بنشــــاط في الجھود الرامیة إلى تعزیز اتفاقات 
  وبروتوكوالت الضمانات.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

۸ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
أن تشـــــرع، على النحو المـناســـــب، في    -أ

المتعلق إضــفاء الطابع رســمي على الشــرط 
بحضـــــور دورة ـتدریبـیة لتـجدـید المعلوـمات 

 بشأن لوجستیات العینات؛

ــتیات العینات في  وتُدَرج الدورة التدریبیة لتجد ــأن لوجســ ید المعلومات بشــ
ونقدم  برنامج التدریب على الضـمانات وفي البوابة بوصـفھا تدریباً مطلوباً.

د المعلومـات في عـدد من المجـاالت؛ واألمر متروك  دریبـا لتجـدـی حـالیـا ـت
ك من أجـل   اك حـاجـة إلى ذـل ت ھـن اـن ا إذا ـك د ـم للموظفین وإلدارتھم لتحـدـی

 تطویر الموظفین.



GC(65)/4 
 ۲۰٥  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
أن تُحـّدد الـدورات التـدریبیـة المحتملـة    -ب

الالزمة لتعزیز كفاءات المفتشین وتحّدد وفقاً 
ة  دریبـی ك الحـاجـة إلى حضـــــور دورة ـت ذـل ـل
 (دورات تدریبیة) إلزامیة لتجدید المعلومات.

ور مركز التدریب على الضــــمانات مع قســــم العملیات لتحدید وســــیتشــــا
وســـــیتم ذلك من خالل   الدورات اإلضـــــافـیة التي ینبغي أن تكون مطلوبة.
  إجراء دراسة استقصائیة واجتماع بغرض المتابعة.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

۹ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
ــور تدریب الدورة  تقییم   -أ الحاجة إلى حضــ

ــین  ــأن ضــمانات الوكالة للمفتش التمھیدیة بش
العائدین إلى الوكالة بما یتناسـب مع خبراتھم 
وطول الفترة الزمنیة التي قضـوھا بعیداً عن  

  الوكالة؛
د الـحد األقصـــــى للفترة   -ب النظر في تـحدـی

الزمنـیة بعـیداً عن الوـكاـلة قـبل أن یتعین على  
دین حضــور الدورة المذكورة المفتشــین العائ

 مرة أخرى.

ــتوى  ِرع في المســ ــُ من التقییم على طریقة "كیركباتریك" للعروض   ۳وشــ
  السابقة من الدورة التمھیدیة بشأن ضمانات الوكالة.

ــم   ــمانات مع قس ــم التدریب على الض ــیعمل قس وعند االنتھاء من التقییم، س
ـسمي على ـشرط إعادة  تنـسیق برنامج الضـمانات لمناقـشة إضـفاء الطابع الر

 التدریب.
 
  

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

۱۰ 

وینبغي أن توـجھ الوـكاـلة إدارة الضــــــماـنات 
ینات على   اف إمكانیة إدخال تحـس تكـش إلى اـس
أدوات رـصد تكنولوجیا معلومات الـضمانات 
لتوفیر بـیاـنات أكثر شـــــمولـیة على أســـــاس 

الموظفین والتنســیق  تحلیل احتیاجات تدریب  
مع شـــــعـبة الموارد البشـــــرـیة الســـــتیـعاب  
احتـیاـجات إدارة الضــــــماـنات في نـظام إدارة  

 التعلّم..

ــال   ــمانات بمكتب نظم المعلومات واالتصـ ــم التدریب على الضـ ویعمل قسـ
بالتعاون مع الموارد البشــریة لتقدیم المشــورة بشــأن تنفیذ نظام إدارة التعلم  

ویتضـمن ذلك عقد اجتماعات أسـبوعیة مع  الوكالة للموظفین.الذي اشـترتھ  
  شعبة تكنولوجیا المعلومات وشعبة الموارد البشریة والجھة المزودة.

اد  .۲۰۲۱ومن المقرر الفراغ من ذـلك في   د من أوـجھ االعتـم دـی اك الـع وھـن
 المتبادل إذ إّن المشروع على نطاق الوكالة.

 
 د التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قی

۱۱ 

ــین  وینبغي أن تعمل الوكالة على زیادة تحسـ
المتعلقــة  المعلومــات واالتصــــــاالت  نظــام 
ببرامج الدعم من خالل توفیر خاصـیة لوحة  
العرض التي تمكن المســتخدمین من رصــد  
دعم   امج اـل ام برـن دم المحرز في مـھ وتتبع التـق

 الخاص بالدولة العضو.

  .وبدأت مرحلة التصمیم
 :الخطوات المتبقیة

 التطویر واالختبار لدى المستخدم واإلطالق في الموقع؛ •
 تحدیث المیزة وتحسینھا حسب الحاجة. •

 
 
 

 .قید التنفیذوترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة 

۱۲ 

ینبغي أن تعمـد الوكـالـة إلى اإلســـــراع في  
لتكنولوجیــا   التقنیــة  المشـــــكلــة  عملیــة حــل 
ة  ذكورة أعاله من خالل جمـل ات الـم المعلوـم
ــین بوابة تالیو ونظام إیبس  أمور، منھا تحسـ

اـنات الســـــیر اـلذاتـیة   ة التقنـیة المتعلـقة بجودة بـی والعـمل ـجار لـحل المشـــــكـل
  للمفتشین وصحتھا واكتمالھا.

، فمن الـجدیر  ۱۹-ورغم أن التـقدم اـلذي أحرز ـقد ـتأثر ـبالفـعل بـجائـحة كوفـید
ا إلى الـحل،   ّددت ـقد وـجدت طریقـھ ــاـئل التي حـُ المالحـظة أن إـحدى المســـ ـب
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 ۲۰٦  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
وقاعدة بیانات التعیین ونظم واجھتھا لضمان  
أن تكون الســـیر الذاتیة التي ینشـــؤھا النظام 

 ستخدام.كاملة ودقیقة وجاھزة لال

وأنشـئت وصـلة بینیة بین  ؤسـسـة" في بوابة تالیو.وكانت تتعلق بمجال "الم
(ـقاـعدة البـیاـنات الـخاصـــــة    Global/GLBنـظام إیبس، وبواـبة ـتالیو، وـقاـعدة  

بالمؤـسـسات)، مما یـسمح للمرـشحین باختیار المؤـسـسة التعلیمیة ذات الـصلة  
 من القائمة المنسدلة بدالً من إدخالھا یدویاً.

 التحسینات المخطط لھا:  
 
 )TALEOبیانات غیر دقیقة في بوابة تالیو ( المرشحینإدخال  -
ل -  ات مـث اـن ل بعض البـی الیو إلى نظـام إیبس ال تنـق ة من ـت ة البینـی الوصــــــل

 تفاصیل التعلیم
) ال تعرض بیانات  Globalالوصــــلة البینیة من نظام إیبس إلى غلوبال ( - 

 المؤرخة الحقاً بالنسبة للسیرة الذاتیةالضمانات الخارجیة والداخلیة 
 التحدیثات في التوظیف السابق - 
المزامـنة بین ـقاـعدة بـیاـنات التعیین ونـظام إیبس (المتعلـقة بمربع االســـــم   - 

 األوسط للموظف).
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
 

۱۳ 

وتحلیالً   تقییمــاً  الوكــالــة  تجري  أن  ینبغي 
الســتخدام نظام إدارة الوثائق بإدارة شــاملین  

الضــمانات وأن تســتكشــف التحســینات التي  
ائق على   ام إدارة الوـث ا على نـظ الـھ یمكن إدـخ

 ضوء نتائج التقییم.

ــیانة. ومع ذلك، تواصـــل دعم المســـتخدم  وإدارة الوثائق حالیاً في حالة صـ
ــافة أي  ــروریة األخرى، وال تجري إض ــینات/میزات والتحدیثات الض تحس

 إضافیة.
 

وھناك تداخل كبیر مع إدارة الوثائق الحالیة ومشروع تكنولوجیا المعلومات 
) (النـظام اـلذكي إلدارة الوـثائق فیـما یخص HANAالـحالي المســـــمى ـھاـنا (

ــاور مع  ــال بالتشـ ــمانات)، الذي یقوده مكتب نظم المعلومات واالتصـ الضـ
 ا محل وظیفة إدارة الوثائق:سیحل مشروع ھان شعبة المفاھیم والتخطیط.

 • مراقبة الوثائق لجمیع أنواع الوثائق
 تشكیل البیانات التعریفیة •

 • التكامل بین مكونات نظام إدارة الجودة و میكروسوفت أوفیس
 • الفرز البََدھي وأمان البیانات 
 • طلب التغییر وضبط التنقیح

 لیھا• قواعد العمل الذكي الستعراض الوثائق والموافقة ع
ومن ثم ال یلزم إجراء أي تحلیل  وســـــیتولى مشـــــروع ھانا إدارة الوثائق.

 إضافي فیما یتعلق بإدخال تحسینات على نظام إدارة الوثائق.
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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 ۲۰۷  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة

۱٤ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
النظر في وضــع تصــنیف لمســائل التأخر   -أ

م   قـــدـی ـت اـل ي  ـــتـخالص ـف اســـ ى  ـل ـع ره  ـی وتـــأـث
اـستنتاجات الـضمانات من خالل مراعاة نوَع  
اتفاق الضمانات ومدى تعقُّد األنشطة النوویة 
اریر  ات والتـق ا ونوع اإلعالـن ة ومرافقـھ دوـل لـل

  وأسباب التأخر ومدى تكراره؛
المعلومــات في تقریر    -ب تقــدیم مزیــد من 

تنفیذ الضــــمانات بشــــأن الحالة بالتفصــــیل 
ـــ  ن المتحقق فیما یتعلق بتقدیم  ومراقبة التحسـ

  إعالنات الدول في الوقت المناسب؛
تكثیف جھودھــا في مجــال التواصــــــل    -ج

ـمع  اـلـتعـــاون  األـمر،  ـلزم  وإذا  اـلخـــارـجي، 
ــلحة المعنیین في الترویج  ــحاب المصــ أصــ
الســـــتخــدام البوابــة اإللكترونیــة إلعالنــات 
ــاء نـظام  دول وتشـــــجیع اـلدول على إنشـــ اـل

  مواد النوویة؛حكومي لحصر ومراقبة ال
ـتـنـفیـــذ   -د ـتـقرـیر  ـفي  إحصـــــــاءات  ـتقـــدـیم 

الـضمانات بـشأن اـستخدام البوابة اإللكترونیة  
 إلعالنات الدول وفوائدھا.

یتـضمن نموذج تقریر التقییم على مـستوى الدولة اآلن جداول االعتبارات  -أ
ویتطلب ذلك بوضــوح  عند اســتخالص االســتنتاجات الخاصــة بالضــمانات.

إذا ـكاـنت اإلعالـنات والتـقاریر ـقد ـقدـمت في الوـقت المـحدد، وـما النظر فیـما  
 إذا كانت دقیقة بما فیھ الكفایة للسماح بتنفیذ ضمانات فعالة.

 
ــن توقیت تقدیم التقاریر واإلعالنات في   -ب ــاءات عن حســ وقدمت إحصــ

- ۳ألف و-۳، وفي الشـــكلین ۹، وفي إطار الوقائع ۹۳إلى    ۹۱الفقرات من  
 .۲۰۱۹یذ الضمانات لعام اء من تقریر تنفب
 
دولة عـضو جدیدة عملیة التـسجیل في بوابة   ۳۳، بدأت ۲۰۲۰وفي عام   -ج

دولـة ھـذه العملیـة، وبـاتـت اآلن تقـدم   ۲۲إعالنـات الـدول، حیـث أكملـت  
وتشــمل أنشــطة التواصــل الخارجي   المعلومات وتتلقاھا من خالل البوابة.

د مســـــتمر ذل جـھ دول ـب ات اـل ة إعالـن ة ببواـب للوصـــــول إلى جـھات   المتعلـق
االتصـــــال المعروـفة في  ســـــلـطات اـلدوـلة والبعـثات اـلدائـمة لزـیادة الوعي  

وتتألف جھود التواصل الخارجي   والشروع في عملیة االنضمام إلى الركب.
ھذه في الغالب من المراســــالت بالبرید اإللكتروني ولكنھا تشــــمل أیضــــاً 

وتشـمل   بر اإلنترنت.المكالمات الھاتفیة فضـالً عن العروض التوضـیحیة ع
ً التوعیة   تقدیم الدعم عند الحاجة للمستخدمین (البالغ عددھم اآلن زھاء  أیضا

ــمانات.۲۲۰ ــؤولة عن تنفیذ الض ــلطات الحكومیة واإلقلیمیة المس  ) في الس

، لم یتـسّن االتـصال كفاحاً، على ـسبیل ۲۰۲۰ونظراً للظروف الخاـصة بعام 
ام والـتدرـیب اإل ال في المؤتمر الـع أثیر   قلیمي.المـث ذـلك ـت ومع ذـلك، لم یكن ـل

الوتیرة   دول، إذ ظـلت األمور تســـــیر ـب ة إعالـنات اـل اد بواـب ـیذكر على اعتـم
  ۲۰۲۰وأطلقت الوكالة في عام   .۲۰۱۷نفســـھا منذ بدء التشـــغیل في عام  

مـبادرة جدیدة لدعم الدول في جھودھا الرامـیة إلى تعزیز واســـــتدامة فعالیة 
ة المواد النوویـة/الســـــلطـات الحكومیـة النظم الحكومیـة لحصـــــر ومراقبـ 

وتعزز مـبادرة بـناء الـقدرات   واإلقلیمـیة المســـــؤوـلة عن تنفـیذ الضــــــماـنات.
الشــاملة من أجل النظم الحكومیة لحصــر ومراقبة المواد النوویة/الســلطات 
ادرة كومـباس   اـنات (مـب ذ الضــــــم ة عن تنفـی ة المســـــؤوـل ة واإلقلیمـی الحكومـی

COMPASSــدد، كما أب ــتفید ۲۰۱۹لغ عن ذلك في عام  ) في ھذا الص ، وتس
من اـلدعم الـحالي اـلذي تـقدـمھ الوـكاـلة لتزوـید اـلدول بمجموـعة مســـــاـعدات 

واختیرت ـست دول، بما في ذلك  محـسنة مـصممة لتلبیة احتیاجاتھا الخاـصة.
للمشــاركة    ۲۰۲۰ثالث دول مرتبطة ببروتوكول كمیات صــغیرة، في عام  

وـبالنســــــبة لـكل  .۲۰۲۲حتى ـعام في المرحـلة التجریبـیة لمـبادرة كومـباس  
واحدة من ھذه الدول الست، حددت الوكالة والمسؤولون المعینون في الدول  
ــاعدات  ــى حد من المســ ــتفید إلى أقصــ ــأنھا أن تســ المجاالت التي من شــ
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 ۲۰۸  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
ــر ومراقبة  ــة بھدف تعزیز ودعم فعالیة النظم الحكومیة لحصـ ــصـ المخصـ

لمســـــؤولـة عن تنفیـذ  المواد النوویـة والســـــلطـات الحكومیـة واإلقلیمیـة ا
وسـتواصـل الوكالة العمل مع ھذه الدول لتنفیذ حزم المسـاعدات  الضـمانات.

التي وضعت بصورة مشتركة نتیجة للتقییم المذكور أعاله، وسترصد التقدم 
وتغطي التـكالیف المرتبـطة  المحرز في التـعاون الوثیق مع ـكل دوـلة معنـیة.

 د خارجة عن المیزانیة.بتنفیذ مبادرة كومباس أساسا باستخدام موار
 الخطوات المتبقیة:

تعكف ـشعبة المفاھیم والتخطیط على إعداد وـصف العملیة الخاـصة بتقییم  -أ
-۲-الدولة واسـتخالص االسـتنتاجات في إطار الخطة االسـتراتیجیة (خامسـا

۷  ً  ). ۸-۲-وخامسا
 

بشــأن   ۲۰۲۰ســتقدم معلومات إضــافیة في تقریر تنفیذ الضــمانات لعام  -ب
ــ  یل الوضـــع والتحســـین فیما یتعلق بتقدیم إعالنات الدول في الوقت تفاصـ

 المناسب.
 
وسـتدرج إحصـاءات حول اسـتخدام بوابة إعالنات الدول في تقریر تنفیذ  -د

 .۲۰۲۰الضمانات لعام 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
 

۱٥ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
تنفیذ التوصــیات الناتجة  النظر في رصــد   -أ

عن عملیة تقییم الفعالیة في الوقت المناســـب 
ــاس العملیة  ــكل قابل للقیاس، على أســ وبشــ

  المحددة؛
ــطة تقییم الفعالیة   -ب تعزیز التعاون بین أنش

ك التقییمـات،   وبرامج المراجعـة، بمـا في ذـل
في إدارة الضمانات لتحسین الفعالیة والكفاءة  

 في وظیفة التقییم؛
لنظر في وضـع إجراء ومبادئ توجیھیة  ا -ج

لمواءـمة نـتائج تقییم الفـعالـیة في جمیع أرـجاء  
ــمانات لدعم فعالیة وكفاءة عملیة   إدارة الضــ

 التقییم.

ــمانات في تجمیع مجموعة بیانات لتتبع  -أ ــیق برنامج الضــ ــم تنســ بدأ قســ
 التوصیات الناتجة عن فعالیة عملیة التقییم وحالتھا.

من قســـم تنســـیق برنامج الضـــمانات في ما تقوم بھ  ویشـــارك مقیِّمون   -ب
باإلضــافة إلى ذلك، انضــم أحد  اإلدارة من عملیات مراجعة داخلیة للجودة.

موظفي شـعبة المفاھیم والتخطیط إلى قسـم تنسـیق برنامج الضـمانات بشـأن 
  مؤشرات األداء.

ــتوى الموقع والفعالیة  -ج ــیاغة إجراءات تتعلق بالفعالیة على مس تجري ص
 لى مستوى الدولة.ع

 الخطوات المتبقیة:
وضـــع اللمســـات األخیرة على مجموعة البیانات الخاصـــة بالتوصـــیات  -أ

  وتعھدھا بشكل منتظم.
مواصـــلة تعزیز التعاون بین شـــعبة المفاھیم والتخطیط/ قســـم تنســـیق   -ب

  برنامج الضمانات.
 وضع الصیغة النھائیة لإلجراءات المتعلقة بتقییم الفعالیة. -ج
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 ۲۰۹  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

۱٦ 

ینبغي أن تنظر الوكالة في تقییم االســــتثمار  
ــاً   المعیَّن حــدیث المفتش  وإعــداد  في توظیف 
لیكون مفتشــــاً مختصــــاً وتحلیل الفعالیة من 
ة للعقود الطویـلة األـجل  حـیث التكلـفة المحتمـل
لمفتشـــــي إدارة الضـــــمـانـات وغیرھم من 

ــاس الموظفین  ــیین لتوفیر أسـ الفنیین الرئیسـ
 قوي لمقترحات التمدید .

وال تدخل الســـیاســـة المتعلقة بالعقود الطویلة األجل في نطاق ســـلطة إدارة 
 وھذه مسألة یتعین النظر فیھا على مستوى الوكالة والمجلس. -الضمانات 

ارة  لقد نجحت اإلد وفیما یتعلق بالكفاءة من حیث التكلفة عموماً لھذه العملیة:
ــین عن طریق  ــى قدر من الكفاءة فیما یتعلق بتعیین المفتشـ في تحقیق أقصـ

ع ٤-و ف۳-تنفیذ عملیات توظیف بالجملة في كل من الفئتین ف ّ ، وقد ُوســــِ
ویعني ذلك أنھ بدال من إجراء عملیات   .٥-ذلك اآلن لیـشمل مفتـشي الفئة ف

ــوا ــواغر (والش ــاغرة، تُغطى جمیع الش ــلة لكل وظیفة ش غر  توظیف منفص
 المتوقعة) بعملیة تعیین واحدة.  

 
 .قید التنفیذوترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة 

 

۱۷- 

ینبغي أن تســـرع الوكالة في وضـــع إجراء  
داخلي إلدارة الضــــــماـنات بشـــــأن التـناوب  
الداخلي مع التعبیر بوضــــوح بأن الموظفین 
داخلي بعـد فترة من  اوب اـل یخضـــــعون للتـن

 الزمن.

  .SG-PL-1072وقد اســـتعرضـــت اإلدارة وثیقة إجراءات التخطیط الداخلیة الحالیة  
ة وإجراءات التناوب في الوثیقة،  یاـس واـستخرجت اإلجراءات التي تغطي ـس
ــلة لتحدیث النص   ــاء وثیقة إجراءات منفصـ كما یجري اتخاذ خطوات إلنشـ

  وتحیین إجراءات التناوب.
 

  التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید 
 

 ۲۰۱۸تقریر المراجعة لعام 
 المسائل المالیة

۱ 

ینبغي للوكالة أن تضـع سـیاسـتھا المؤسـسـیة  
ال نظراً إلى أن   افحـة االحتـی ــة بمـك الخـاصـــ
ســـیاســـة من ھذا القبیل تدعُم التزاَم الوكالة  
بالترویج لثقافة مؤســــســــیة ال تتســــامح مع 
االحتیال وتُرّكز بصــفة خاصــة على مبدأي 

 المساءلة والنزاھة.

ــیاســة مكافحة االحتیال الخاصــة بالوكالة في  یونیو/حزیران  ۸أصــدرت س
  .AM. I/22؛ ۲۰۲۰

 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

٥ 

  ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
الرامیــة إلى ضـــــمــان  ‘  ۱’ تعزیز جھودھــا 

تحصیل المستحقات من الدول األعضاء، بما 
  ذلك من خالل اتفاقات خطط السداد؛في 

ا یتعلق  ۲’ ھ فیـم ‘ والنظر في النھج اـلذي تتَّبـع
بتمویل العجز المـسجل في ـصندوق المیزانیة 
ا یشــــــمل النظر في الـحاـجة إلى   ة، بـم ادـی الـع
تغییر مســـتوى صـــندوق رأس المال العامل 

تغییر مســتوى صــندوق رأس المال العامل إلى مســتوى أُحیلت مســألة  ‘۲’
ــتوفاة لمیزانیة  ــیغة المس ــاء من خالل الص ــب إلى عنایة الدول األعض مناس

) الصادرة في كانون الثاني/ینایر GOV/2020/1(الوثیقة    ۲۰۲۱الوكالة لعام  
وتم تقاـسم المعلومات التالیة مع الدول األعـضاء كجزء وارد ـضمن  .۲۰۲۰

 ھذه الوثیقة:
ــندوق رأس المال ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸"وفي العامین  ــتخدمت الوكالة صــ ، اســ

أخر في اســـــتالم  ب الـت امین، بســــــب ل في األشـــــھر األخیرة من الـع اـم الـع
ولطالما ارتأت الوكالة أنھ عندما  االشتراكات المقررة على الدول األعضاء.
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 ۲۱۰  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
إلى مســـتوى مناســـب یكفل تلبیة احتیاجات  

 الوكالة.
 

ــھر واحد، فإن  ــندوق رأس المال العامل مكافئاً لنفقات ش ــتوى ص یكون مس
وفي الوقت الحالي، یتجاوز متوـسط النفقات الشھریة  ن ذلك مناـسباً.ذلك یكو

من المیزانیة العادیة مســتوى صــندوق رأس المال العامل، وھو ما یشــكل 
 " خطراً كبیراً على الوكالة.

وبموجب ھذه الوثیقة، تكون الدول األعضــاء قد أُبلغت بالخطر الذي یمثلھ " 
دوق رأس ا ة في صــــــن افـی دم توافر أموال ـك ة.ـع اـل ل على الوـك اـم ال الـع  لـم

ام   ة في ـع ارجیون توصــــــی دََّم المراجعون الـخ ك، ـق   ۲۰۱۸وعالوة على ذـل
ـبالنظر في تغییر مســـــتوى صــــــندوق رأس الـمال الـعاـمل لتلبـیة احتـیاـجات 

 الوكالة." 
ونُوقِشـــــت ـھذه المســـــأـلة خالل االجتـماع غیر الرســـــمي للجـنة البرـنامج 

َد في  اـلذي ـقدـمت خالـلھ اـلدول    ۲۰۲۰ر شــــــباط/فبرای ٥والمیزانـیة اـلذي ُعقـِ
وفي اجتماع لجنة البرنامج والمیزانیة  األعضاء تعقیباتھا بشأن ھذه المسألة.

، أعربت عدة دول أعضـــاء عن قلقھا بشـــأن مســـتوى ۲۰۲۰  أیار/مایوفي  
دوق رأس المـال العـامـل. والحظ االتحـاد االوروبي بقلق المخـاطر  صــــــن

لمیزانـیة العادیة في صـــــندوق رأس المترتـبة عن كون اإلنـفاق المتوفر من ا
ــھر واحد. ــاء  المال العامل یقل عن ش ــدد، حث الدول األعض وفي ھذا الص

ةً وفي التوقـیت  امـل ة ـك ادـی ة الـع ا في المیزانـی اتـھ ــاھـم ــداد مســـ ا على ســـ كلـھ
والحظت المملكة المتحدة بقلق انخفاض رصــید صــندوق رأس   المناســب.

ــاء إلى ــتراكاتھا المقررة   المال العامل، ودعت جمیع الدول األعضـ دفع اشـ
كـما أشـــــارت المملـكة المتـحدة إلى أن على األـماـنة أن  ـبالـكاـمل وفي حینـھا.

تســـتمر في تنویع مصـــادر تمویل الصـــندوق من خالل تعزیز الروابط مع 
  الجھات المانحة غیر التقلیدیة.

 وستُواصل األمانة التشاور مع الدول األعضاء إلیجاد حل لھذا الوضع. ‘۲’
 

 اإلدارة أن ھذه التوصیة قید التنفیذ.وترى 

٦ 

ــلة جھودھا الرامیة إلى   ینبغي للوكالة مواصـ
دیم  ذكیر الحـاصـــــلین على منح التعلیم بتـق ـت
لف التي ال تزال غیر  ــُّ ــأن الســ مطالبات بشــ
 مسدَّدة منذ وقت طویل وبتسویة ھذه السُّلف.
 

ــلین على منح التعلیم  لف غیر ذكََّرْت الوكالة مجدداً الحاصــ ــُّ ــویة الســ بتســ
 المسدَّدة منذ وقت طویل.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

۸ 

ز جھودـھا الرامـیة إلى   ینبغي للوـكاـلة أن تعِزّ
استكشاف إمكانیة تطویر عملیة إلكترونیة أو 

 نظام إلكتروني لتتبُّع مستوى األداء.
 

التعلم في دیســـــمبر/ـكانون األول  ومن المرجح أن یُطلق نـظام ـجدـید إلدارة  
وبمجرد تنفیذه بنجاح، سـیجري اسـتعراض السـتكشـاف ما إذا كان  .۲۰۲۰

یمكن اســـتخدام وحدة األداء الخاصـــة بھ لتتبع أداء الخبراء االســـتشـــاریین 
ویجري البحث عن حل بدیل لتوثیق أداء الخبراء االستشاریین كجزء  أیضا.

 من عملیة التصریح.
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 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
 

عبة الموارد ا ریة بصـدد وضـع نموذج لتقییم األداء یقوم المدیر بملئھ وـش لبـش
 قبل تسدید الدفعة النھائیة.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

۱۰ 

ز نـظام رصـــــد عقود  ینبغي للوـكاـلة أن تعّزِ
البحوث بغـیة الـتأكـُّد من أنَّ الـباحثین ـقد ـقدَّموا 

 جمیع التقاریر المطلوبة.
 

ل إطالق اإلصــــدار األخیر من األنشــــطة البحثیة ۱۹-كوفیدوبســــبب   ، أُّجِ
قـة على اإلنترنیـت ( ) (نظـام تكنولوجیـا المعلومـات  CRA Onlineالمنســـــَّ

قة في مرحلة االنتقال). ولذلك فمن المتوخى  الخاص باألنـشطة البحثیة المنسـَّ
 أال یُعد تقریر الرصد إال بعد ذلك اإلصدار.

ــدار النســـخة قة على   ومن المقرر إصـ ــَّ النھائیة من األنشـــطة البحثیة المنسـ
اني   انون الـث ایر/ـك ت في یـن ك تصـــــمیم ۲۰۲۱اإلنترنـی د ذـل ، على أن یتم بـع

التقریر المالئم اـلذي یســـــاـعد قســـــم إدارة العقود البحثـیة على تنفـیذ وظیـفة 
 الرصد والمتابعة بشأن العناصر المفتوحة.

 
 التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید 

 
 

 إدارة مشتریات الوكالة

۱۲ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
‘ تـعدیل الـتاریخ النموذجي الوارد في خانة ۱’

  ) need-by dateمعّین ( - ـتاریخ - حلول - قـبل - الـحاـجة 
على نحو أكثر دقة فیما یتعلق   في نظام إیبس

ــتخدام البیانات   ــراء وذلك باســ بعملیات الشــ
ــط الفترة المعتمدة حالیاً  المتاحة حول متوســ
ات الشـــــراء والوـقت اـلذي   ا یتعلق بعملـی فیـم

  .یستغرقھ التسلیم
‘ وتشـــــجیع الجـھات الـطالـبة، عبر مكـتب ۲’

ـخدـمات المشـــــترـیات، على تـحدـید الظروف  
ــأنھـا   د التي من شـــ المبررة لطلبـات التورـی
الســماح بالنظر في التاریخ الوارد في الخانة  

  ) need-by dateمعّین ( - ـتاریخ - حلول - قـبل - الـحاـجة 
 على نحو واقعي إما عبر تسبیقھ أو تأجیلھ.

 

ــة  ‘۱’ ــاج الح ــة  ــان خ ــذ  تنفی ــل-تم  ــاریخ-حلول-قب (-ت ) need-by dateمعیّن 
ا إلى    ۹۰االفتراضـــــیـة على نحو أكثر دقـة (من   ا) كمـدة   ۱۲۰یومـً یومـً

 ضروریة للمشتریات بالنسبة للمقر الرئیسي والمیدان.
 
توفر التلمیح ذو الصــلة في قائمة التحقق الخاصــة بطلب التعاون التقني  ‘۲’

 بات التورید ضمن نظام إیبس.وفي صفحات إنشاء طل
 
 
 
 
 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

۱٥ 
ات  دـم ب ـخ ب إلى مكـت ة أن تطـل اـل ینبغي للوـك
المشــتریاِت وضــَع نظام یكفل تســجیل أداء  

تم تنفیذ إجراءات العمل الموحدة ذات الصــلة للرصــد المســتمر لمؤشــرات 
وبالنســبة للمشــتریات الخاصــة بالتعاون  األداء الرئیســیة وأداء الموردین.
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 ۲۱۲  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
َد   ــُّ وتعھ شـــــموالً  أكثر  نحو  على  دین  الموّرِ
ـقاـعدة بـیاـنات ـخاصـــــة ـبأداء الموردین بغـیة 

 وتیسیر تقییمھ.رصد ذلك األداء 
 

التقني، أدخل التقییم المعیاري للموردین في نماذج أوامر الشــراء، من أجل 
ــھادة إتمام الخدمات"، وھما جزءان من جمیع أوامر   ــلیم" و"شـ "إثبات التسـ

ویجري العمل بالتنسـیق مع شـعبة  الشـراء التي تتم في إطار التعاون التقني.
ى تكنولوجیا  تكنولوجیا المعلومات على استكشاف جدوى تطویر حل قائم عل

 المعلومات ضــمن نظام إیبس بغیة تیســیر رصــد األداء وتعقبھ باســتمرار.

قد   ۲۰۲۱وأشــارت شــعبة تكنولوجیا المعلومات إلى أن ترقیة أوراكل لعام 
توفر حالً قیاســیاً؛ وبدأت عملیة تحلیل الثغرات في ترقیة أوراكل في الربع 

یتم تقدیم العروض والنتائ۲۰۲۰الرابع من عام   ج في الجزء األول من ، وـس
 إلى مكتب خدمات المشتریات الختیار الحلول المحتملة. ۲۰۲۱عام 

والنتائج الخاصة بتحلیل   الحیة  وستقدم شعبة تكنولوجیا المعلومات العروض
ام   ل لـع ة أوراـك ة في نظـام   ۲۰۲۱الثغرات لترقـی للنظر في الحلول المحتمـل

  إیبس.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
 

 إدارة منشورات الوكالة

۲۳ 

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي:
الجھــات المعنیــة على نحو ۱’ ‘ إبالغ جمیع 

بالوثائق الداعمة وبالبارامترات التي  واضــح  
تؤخذ في الحســبان عند تحدید أولویات نشــر 
العمــل داخــل قســـــم  المخطوطــات وتوزیع 

 النشر؛
‘ مواصــــــلة العـمل على تـحدـید المـبادرات ۲’

ــین  ــتراتیجیات من أجل تحسـ ــع االسـ ووضـ
الكـفاءة على امـتداد ـكاـفة مراـحل عملـیة إدارة  

ملـیة  المنشـــــورات، ال ســـــیـما فیـما یتعلق بع
 عملیة التحریر؛ 

اـحة  ۳’ ــأـلة نقص الموارد المـت الـجة مســـ ‘ مـع
ــتوى اإلدارة العلیا  لخدمات التحریر في مســ

 للوكالة.
 

ــر على موقع ۱ ــفحات النشـ ) نشـــرت قائمة بعملیة تحدید األولویات في صـ
InSite .وتم وضع تدریب إضافي  

  التقنیة.) استعراض العملیة جاٍر، ولكن المناقشات مستمرة مع اإلدارات ۲
  ) العمل جار على توظیف موارد إضافیة.۳
 

 الخطوات المتبقیة:
اـلث/الرابع من ـعام ۲ ) تم تنفـیذ الخطوات األولـیة المتفق علیـھا في الربع الـث

 .  ۲۰۲۱مع اتخاذ خطوات أخرى في عام  ۲۰۲۰
ــافیة في المرحلة النھائیة ۳ ــتبدأ التعیینات في الربع  -) تعیین موارد إضـ سـ

  .۲۰۲۱عام األول من 
 
 

  وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 ۲۰۱۷تقریر المراجعة لعام 
 المسائل المالیة

ینبغي للوكـالـة أن تضـــــع مبـادئ توجیھیـة   ۱
ادیق  إدارة أموال صــــــن ا یتعلق ـب ة فیـم مكتوـب

تم إغالق آخر حـساب مـصرفي للـسلف في مكتب طوكیو اإلقلیمي في الربع 
 .۲۰۲۰الرابع من عام 
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 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
لف / صــــنادیق المصــــروفات النثریة  الســــُّ

ــدة  كإجراء مراقبة للتأكُّد من أنَّ تجدید  أرصـ
ــت  الوق ــة یجري في  النثری ــات  المصـــــروف
ــر على المعامالت المنفَّذة  ــب ویقتصـ المناسـ

 أثناء الفترة المحاسبیة ذات الصلة.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 للوكالة أن تقوم بما یلي:ینبغي   ٥
ون   -أ دـی ع  ـی ـم ـج راض  ـع ـــت اســـ ي  ـف ظـر  ـن اـل

الموظفین السـابقین غیر المسـدَّدة لضـمان أن  
تكون الجھود الرامیة إلى تحصــــیلھا مواكبة 

دیون غیر  للواقع. ذه اـل وفي حـال اعتبرت ـھ
قابلة للتحصــیل، ینبغي اتِّباع ســیاســة الوكالة  

 الخاصة بالشطب؛
ن حالة عدم  واســتكشــاف ســبل للتقلیل م -ب

التیقُّن المتصــــــلة ـباســـــترداد المـبالغ الزاـئدة  
المدفوعة للموظفین الســابقین في إطار خطة  

 التأمین الطبي بعد انتھاء الخدمة.

أـعادت الوـكاـلة تقییم الـحل الـقائم على الخصـــــم المـباشـــــر من الحســـــاـبات 
المصــرفیة وقررت عدم المضــي في ھذا الخیار بســبب ما ینطوي علیھ من 

الیف ف ة   ي اإلـعداد.تـك ة على التوصــــــی من    ۱وـبدالً من ذـلك، تـمت الموافـق
 ومن المزمع تنفیذھا. ۲۰۱۹تقریر المراجعة لعام 

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: ٦
ــفر في   -أ ــباب إلغاء رحالت الســ توثیق أســ

مھام رســمیة وإتاحة ھذه األســباب بناء على  
 الطلب؛

ــترداد المبالغ  -ب ــمان اســ والعمل على ضــ
ــاركین في   ة المشـــ ة لبقـی دفوـع ة الـم الـی اإلجـم
ــك  تل لم یردُّوا  ــذین  ال الملغــاة  االجتمــاعــات 

 المبالغ بعد.

الثــاني من عــام    تم الربع  إیبس   ۲۰۲۰في  في نظــام  التغییر  تنفیــذ طلــب 
 لتسجیل سبب اإللغاء.

 
 
 

 نُفِّذت.وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد 

 الوقود المستھلك
 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: ۸

اطر ۱’ ة إلدارة المـخ ات مترابـط ذ عملـی ‘ تنفـی
على نطاق الوكالة وعلى مســتوى المشــاریع 
اـلـبراـمج  بـــإدارة  اـلـمـعـنیـــة  األـفرقـــة  ـلـتـمـكـین 
الفرعیة من تحســین خطط عملھا عن طریق 
تضــمین تلك الخطط عملیتي تحدید المخاطر 
ـخـفـیف   ـت إـجراءات  ـخـطـیط  وـت یـــة  ـل ـی ـــغ تشـــ اـل

  المخاطر على نحو واضح ویمكن تتبُّعھ؛
إـلـیھـــا ۲’ ـیـخـلص  اـلـتي  اـلـنتـــاـئج  وـتـحـلیـــل   ‘

اســتعراض النظم اإلداریة المختارة المعمول 

واسـتمرت الجھود في تنقیح نظام إدارة المخاطر الخاص بالوكالة من خالل 
إدارة المخـاطر. ة ـب ة واإلجراءات المتعلـق ادئ التوجیھـی ث المـب وخالل  تحـدـی

ـھذه الفترة، أحرز تـقدم في تـحدـید ـحل ـجدـید من حلول تكنولوجـیا المعلوـمات 
، قررت اللجنة  ۲۰۲۰وفي آذار/مارس   یدعم النظام الجدید إلدارة المخاطر.

ــروع الجیل التالي من ھایبریون اختیار حل خدمة ھایبریون  التوجیھیة لمشـ
الجزء   الســــــحابـیة اـلذي ســـــتكون إدارة المـخاطر فـیھ جزءاً مـنھ إلى ـجاـنب

 السردي من البرنامج.
 

 الخطوات المتبقیة:
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 ۲۱٤  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
ــة  النووی ــات  والتطبیق العلوم  إدارة  في  ــا  بھ
وإدارة الـطاـقة النووـیة (وـھذا االســـــتعراض 

ـحدـید ھو مـبادرة تجریبـیة لتقییم المـخاطر) وت
ــمل تنفیذ  الخطوات التالیة التي یمكن أن تشــ
ـمخـــاـطر   اـل ـیف  ـف ـخ ـت إـجراءات  ـمن  ـمزیـــد  اـل
اـلـبراـمج  ـجـمـیع  ـیـخصُّ  ـفـیمـــا  ـلیـــة  ـــغـی اـلتشـــ

 الرئیسیة.

ــة تعبئة الموارد ومبادئھا التوجیھیة ۱( ــیاسـ ــیغة النھائیة لسـ ــع الصـ ) وضـ
  المنقحة والموافقة علیھا؛

 ) تطویر واختبار حل جدید في مجال تكنولوجیا المعلومات؛  ۲(
  ) التدریب.۳(
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 مختبرات التحلیل الخاصة بالضمانات
د في المســـتقبل القریب  -۱۳ ینبغي للوكالة أن تؤّكِ

تبدال المطیاف الكتلي  تراتیجیة محدَّدة الـس اـس
الكبیر النســـــق لألیوـنات الـثانوـیة، وأن تقوم  
ھ بتنـسیق الخطة مع األطراف  في الوقت نفـس
ة، بمـا أنَّ عـدم اتِّخـاذ قرار مؤكـد في   المعنـی

أن   تدامة عمل  ھذا الـش ِكّل مخاطر على اـس یـش
الخــاصــــــة   التحلیلیــة  الخــدمــات  مكتــب 

 بالضمانات.

ــراء، وُطرحت المناقصــة، وقُبل أحد العروض. ویجري  واكتملت خطة الش
ملیون یورو من ـخارج   ٥٫۲وتم اســـــتالم   التـفاوض على العـقد مع المورد.

ـعـلى   اـلـمـیزاـنیـــة. أـخرى  ـمرة  اـلـبرنـــاـمج  دـعم  ـتكـــاـلـیف  ـتـطـبـیق  حـــال  وـفي 
 ملیون یورو ۱٫۳روع، یصبح المبلغ غیر الممول المش

ــبة   ــروع فعلیاً بنسـ ل المشـ ــراء  .٪۱۰۰وُمّوِ وتم توقیع العقد مع المورد لشـ
المطیاف الكتلي الكبیر النسـق لألیونات الثانویة الجدید، بما في ذلك خدمات 

 التركیب والتدریب وقطع الغیار والصیانة.
 

 التوصیة قید التنفیذ.وترى اإلدارة أنَّ ھذه 
 التعاون التقني

 ۲۰۱٦تقریر المراجعة لعام 
 المسائل المالیة

ات  ۱ یاـس أن ـس ل دلیلھا بـش ینبغي للوكالة أن تعّدِ
والفقرة   ۲۰۱۲الصـادر عام    معاییر إیبسـاس

من الجزء الرابع من الدلیل    ۲من القســــم   ۸
د التغییرات المعتمدة فیما  ــِّ اإلداري بما یجســ
یتعلق باألعمار النافعة للممتلكات والمنشــآت  

 والمعدات واألصول غیر الملموسة.

  وتُنتظر الموافقة الرسمیة النھائیة على النص المقترح للدلیل اإلداري.
 

 دارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.وترى اإل

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: ۲
‘ إدمـاج إجراءات تخفیف المخـاطر فیمـا  ۱’

الخـدمـات من  مي  یخص االســـــتعـانـة بمقـّدِ
ــألة الحوكمة  األطراف الثالثة فیما یتعلق بمس

  على نطاق الوكالة؛
د من ۲’ أكـُّ ارات للـت ‘ والنظر في إجراء اختـب

التي انتھـت إلیھـا  اطـات  أنَّ جمیع االســـــتنـب
المراجعـات الســـــابقـة فیمـا یتعلق بمواطن 
الضـــــعف على مســـــتوى تطبیـقات وقواـعد  

ویتســم وال یزال المركز الدولي للحســاب اإللكتروني شــریكا ھاما للوكالة، 
وتخفف الوـكاـلة من خطر اعتـمادـھا على ـھذا المركز من خالل   أداؤه ـبالقوة.

 التفاعالت المتكررة (التقاریر واالجتماعات العادیة)، على النحو التالي:
یشـغل مدیر شـعبة تكنولوجیا المعلومات/كبیر موظفي المعلومات بالوكالة   •

وبفضـــل ھذا  ني.عضـــویة لجنة إدارة  المركز الدولي للحســـاب اإللكترو
الدور، یصــبح لمدیر الشــعبة/كبیر موظفي المعلومات دور مؤثر في توجیھ 

وفي الواقع، فإن مدیر ـشعبة  المركز، ویمكن أن یثیر االنتباه إلى أي مـسألة.
تكنولوجـیا المعلوـمات/كبیر موظفي المعلوـمات، ـباالشـــــتراك مع الـعدـید من  

المع ــا  لتكنولجی اآلخرین  ــذیین  التنفی ــدیرین  األمم الم ــاالت  وك في  ــات  لوم



GC(65)/4 
 ۲۱٥  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
د تمـت معـالجتھـا على   ات نظـام إیبس ـق اـن بـی

 نحو مناسب.
ــیة في مجال تركیز  ــھموا في إحدات بعض التحوالت الرئیس المتحدة، قد أس

 وفیما یلي مثاالن مھمان: المركز ونھجھ.
ل   -أ ة أـق د من موارده إلى مواقع ذات تكلـف دـی ل الـع یقوم المركز اآلن بتحوـی

بانیا، في المقام األول) من أجل خفض التكالیف واال یا بإـس تفادة (في فالینـس ـس
 من سوق عمالة عالیة المھارة والقدرة على المنافسة. 

أنشــــأ المركز اآلن لجنة فرعیة لمراجعة الحســــابات الجنتھ اإلداریة،  -ب
وفي  وســتكون شــعبة تكنولوجیا المعلومات عضــواً في ھذه اللجنة الفرعیة.

ــعبة تكنولوجیا المعلومات/كبیر   ــة لمدیر شـ ــوف تتاح الفرصـ ھذا الدور، سـ
المعلومات الســـتعراض تقاریر مراجعة حســـابات المركز الدولي  موظفي  

 للحساب اإللكتروني.
• تســاھم الوكالة في خطة مراجعة حســابات المركز، بما في ذلك بناء على 

 طلب من مكتب الخدمات اإلشرافیة الداخلیة التابع للوكالة.
لـیة • تمتـلك الوـكاـلة الـقدرة على الوصـــــول إلى لوـحة معلوـمات اإلدارة الـما

ــاریع، مع القدرة على  ــب المش التي توفر أحدث المعلومات عن النفقات حس
 التنقیب عن المعلومات.

• یعقد المســؤول التقني بقســم إدارة نظام "إیبس" والمســؤول اإلداري عن 
النظام مكالمة مؤتمریة أســبوعیة لالســتعراض التشــغیلي مع مدیر الحســاب 

 ني والنظراء.التقني بالمركز الدولي للحساب اإللكترو
• یعقـد المســـــؤول التقني بقســـــم إدارة نظـام "إیبس" وكبیر موظفي أمن 

 المعلومات اجتماعاً أمنیاً فصلیاً مع الفریق األمني بالمركز.
ــؤول التقني اجتماعات دوریة   ــم إدارة نظام إیبس والمســ • یعقد رئیس قســ
  بغرض اســـتعراض األداء المالي والخدمي فیما یتعلق بخدمات اســـتضـــافة

 نظام إیبس.
 

تعتمـد الوكـالـة على المركز بـاعتبـاره جھـة مزودة بـالخـدمـات  ملحوظـة:
الـمدارة، وبالـتالي فإنـھا ال توافق على ضـــــرورة "االحتـفاظ ببـیانات موظفي 

 المركز الذین یعملون على بیاناتھا وتتاح لھم إمكانیة الوصول إلیھا".
 
ــتنباطا ‘۲’ ــعبة تكنولوجیا المعلومات جمیع اس ت اختبار االختراق أغلقت ش

لت قبل عام   ِجّ على النحو المبین في عملیات   –  ۲۰۱۹مع المركز التي ســــُ
  المراجعة التالیة:

 •IA2013004  –  اســــتعراض نظام أوراكل/نظام إیبس ألمن أنســــاق نظام
 أوراكل وقواعد بیاناتھ

 •IA2015007 – أمن معلومات نظام إیبس  
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 ۲۱٦  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
 التوصیة قد نُفِّذت.وترى اإلدارة أنَّ ھذه 

 المعلومات النوویة
أن تســعى الوكالة إلى حشــد الموارد الكافیة   ۸

من أـجل مواصــــــلة تحســـــین التـعاون الـقائم 
وینبغي أن یـشمل ذلك   وزیادة عدد األعـضاء.

 ما یلي:
ادرة    ‘۱’ ة من مـب ائـی ة النـھ وضـــــع الصـــــیـغ

ــبكة الدولیة   ــة بالشـ الترتیبات العملیة الخاصـ
 للمكتبات النوویة؛

ــل والترویج مع  ‘۲’ ــطة التواصـ وزیادة أنشـ
ــتدامة في المحافظة   ــین الكفاءة واالســ تحســ
على التزام الدول األعـضاء، بما یكفل توجیھ 
الشبكة الدولیة للمكتبات النوویة صوب إقامة  

ــم بجودة مجتمع معن ي بالمكتبات النوویة یتَّس
 االنتشار والتنسیق؛

وتحســین دلیل الشــبكة الدولیة للمكتبات   ‘۳’
بین  فیمــا  التشــــــاُور  طریق  عن  النوویــة 
دة  األعضـاء من أجل توفیر نقطة دخول موحَّ
المعلومــات  تكفــل الوصـــــول إلى خــدمــات 

 النوویة.

ریة، وكذلك نظراً لتغیر األولویات جراء جائحة   بب القیود المالیة والبـش وبـس
روني الكامل فیما بین المكتبات بشـكل والتوجھ إلى التعاون االلكت ۱۹-كوفید

أـساـسي، ـستعمل الـشبكة الدولیة للمكتبات النوویة بموجب أنـشطة االـستالف 
  العادیة فیما بین المكتبات التي ال تتطلب إرشادات رقابیة قانونیة إضافیة.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: ۹
تعزیز التنســـیق والتعاون الداخلیین فیما  ‘۱’

ائق، عن طریق  الكي المعلوـمات والوـث بین ـم
 اســتحداث مبادئ توجیھیة رســمیة وتنفیذھا.

ــین التعاون على ھذا النحو أن   ویمكن لتحســ
لــدى   المتــاحــة  یزیــد من موارد المعلومــات 
ا من خالل نقطــة دخول   وكمــ� الوكــالــة كیفــاً 

دة؛  موحَّ
ـیح  ‘۲’ ـق ـن ـت ـفي  ـظر  ـن بـــات   واـل ـی رـت ـت ـعرـیف  ـت

رقم   العضـــــویــة في شـــــبكــة نظــام إینیس 
GOV/INF/2000/21  ــز ــزی ــع ت أجـــل  ــن  م  ،

ــبكة نظام إینیس فیما  ــؤولیات أعضــاء ش مس
یما في ضـوء  یتعلق بالوفاء بالتزاماتھم، ال ـس
التطورات المســـــتمرة في مـجالْي تكنولوجـیا  

 المعلومات والمعلومات النوویة.

ب العم اق/الترتـی د مشـــــروع االتـف د أـع ة وـق ھ المرور بعملـی لي، ویتعین علـی
  الحصول على التراخیص الداخلیة.

 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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 ۲۱۷  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
 األمان اإلشعاعي والرصد اإلشعاعي

 ینبغي للوكالة أن تقوم بما یلي: ۱۹
مواصــلة التنســیق مع األطراف المعنیة  ‘۱’

ف بـشأن المـسائل المتعلقة  بغیة تیـسیر التـصرُّ
بوـحدة الـخدـمات التقنـیة لألـمان اإلشــــــعاعي  
والوقوف على حّلٍ أمـثل من خالل النظر في  
نتائج اســــتعراض اإلدارة الذي أجراه مكتب  
الـخدـمات اإلشـــــرافـیة اـلداخلـیة الـتابع للوـكاـلة  

 في الوقت المناسب؛
دیم   ‘۲’ افـظة على جودة تصـــــمیم وتـق والمـح

الخدمات عند تطبیق معاییر األمان الخاصــة  
بحمـایـة الصـــــحـة على عملیـات الوكـالـة؛  
ة  ة المرتقـب ھ الموافـق ا تنطوي علـی والنظر فیـم
على اللوائح الجدیدة الخاـصة باألمان واألمن 
ار  اذ من آـث ا حیِّز النـف اعیین ودخولـھ اإلشــــــع

 وانب المالیة.متعلقة بالموارد البشریة وبالج
 
 

 :۲التوصیة 
المـقدـمة للنظر فیـھا في إـطار البرـنامج  ۳-طـلب إـعادة تصـــــنیف الوظیـفة ف

 .  لم یبت فیھا بعد.۲۰۲۲/۲۳والمیزانیة 
 الخطوات المتبقیة:

 :۱التوصیة 
حولت وظیفة مسـاعد المختبر القصـیرة األجل من عقد محدد المدة بنسـبة  -

إمكانیة جعلھا وظیفة منتظمة في إطار البرنامج ُدرـست  -.  ٪۸۰إلى    ٥۰٪
، لكن ذلك غیر ممكن في ظل التوجیھ القاضـــي ۲۰۲۲/۲۳والمیزانیة لعام 

النمو الحقیقي الصـــــفري. امج   ـب ار البرـن اد النظر في األمر في إـط وســـــیـع
ُحوفظ على الخدمات بالقدر الكافي في غضـون   .۲۰۲٤/۲٥والمیزانیة لعام 

 ذلك.
 

 :٦التوصیة 
إ التقنیــة لألمــان بعــد  الخــدمــات  الــداعي إلى إدراج وحــدة  عــداد االقتراح 

اإلشـعاعي بوصـفھا خدمة تجاریة مشـتركة والنظر فیھ، قررت اإلدارة عدم 
  ۲۳/ ۲۰۲۲المضــي في تنفیذ المشــروع في إطار البرنامج والمیزانیة لعام  

في ظل التوجیھ القاضـــي بالنمو الحقیقي الصـــفري من أجل ضـــمان توفیر 
ــتتم إعادة    الكافیة لھذه الخدمة.الموارد   األمر في البرنامج   في ھذا  النظرســ
 .۲۰۲٤/۲٥لعام  ةوالمیزانی

 
 :۷التوصیة 

ــع متقدم من حیث  ــتوى الخدمات للتعاون التقني إلى وضـ ــل اتفاق مسـ وصـ
ا یتعلق   ة فیـم ذ الحواجز المتبقـی ت اإلجراءات لتنفـی ھ، وُطبـِّق إعـداد مســـــودـت

الالزمة لتنفیذ اســتخدام بوابة العمالء الخاصــة  بالتغیرات المالیة والبرمجیة 
ة لألـمان اإلشــــــعاعي ألغراض التـعاون التقني. وـقد   بوـحدة الـخدـمات التقنـی

ع أن وضـع اتفاق مسـتوى الخدمات في صـورتھ  ــّ توقــــ ــُ اكتمل العمل، ویــــ
ة في أواـئل ـعام   ائـی اق مســـــتوى الـخدـمات ألغراض  .۲۰۲۱النـھ ّدِث اتـف حـُ

اون التقني، ومن المت ل عـام  التـع ھ في أواـئ ــدیق علـی التصـــ وقع أن یُحظى ـب
ِدّث اتـفاق مســـــتوى الـخدـمات الـخاص بمكـتب الـخدـمات التحلیلـیة   .۲۰۲۱ حـُ

وال یزال اتفاق مســتوى الخدمات على نطاق  الخاصــة بالضــمانات وأُكِمل.
، ۱۹-وـقد ُعلِّق العـمل في ـھذا الشـــــأن خالل فترة كوفـید اإلدارة قـید التنقیح.

 .۲۰۲۱وسیستأنف في عام 
 

 :۸التوصیة 
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العمل جار، وقد اسـتُعِرضـت الخطة والمعالم األسـاسـیة بمشـاركة مسـؤولي 

وـستصبح الجھود المبذولة بشأن  الوقایة من اإلـشعاعات من جمیع اإلدارات.
ــي للعمال  ــاس ھذه الحزمة التدریبیة محور التركیز بعد إطالق التدریب األس

ــین بحكم المھنة في أوائل عام   ــتمر وی .۲۰۲۱المعرضــ تاح التدریب المســ
ــتدیرة الخاصـــة   ــعاعات من خالل الموائد المسـ ــؤولي الوقایة من اإلشـ لمسـ

 بھؤالء المسؤولین مع تقدیم الدعم المخصص حسب الحاجة.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
 الخدمات العامة

ر الوكالة إجراء تقییم بھدف التقلیل  -۲۰ أن تیســــِّ
من اـستخدام نـسخ ورقیة من الوثائق وتبـسیط  
اســـــتـخدام النســـــخ الرقمـیة من الوـثائق عن  
المراســـــالت  اســـــتخــدام  طریق تحســـــین 
واألوقــات   األحوال  جمیع  في  اإللكترونیــة 
التي یكون فیھا ذلك ممكناً، واـستھالل برامج 

ــجالت الور قیة قابلة  للرقمنة بحیث تكون الس
لالسترجاع، والتقلیل من المراسالت الورقیة  

وفي ھذا الصـدد، ینبغي أن تـستخدم  الداخلیة.
ة  ــاـح ك التقییم لتعزیز مســـ ائج ذـل ة نـت اـل الوـك
األخــذ  فیمــا یخصُّ  ــھ  ب ــل  والتعجی االبتكــار 
إذا تبیَّن من  ــة،  الورقی ــالمراســـــالت غیر  ب
التقریر أنـَّھ یمكن تحقیق أوـجھ كـفاءة محتمـلة 

 التكلفة على المستوى التشغیلي. من حیث

، استثمرت شعبة الخدمات العامة في تبسیط خدمات الرقمنة  ۲۰۱٦منذ عام  
ــالت الوكالة رقمیة بالكامل، حیث ال توزع على  القائمة: ــبحت مراســ أصــ

عالوة على ذلك، نواـصل دعم خدمات الـشؤون  اإلدارات إال النـسخ الرقمیة.
ل الرقمي   التحوـی ة األخرى ـب ة، والمتجر اإلدارـی الـی ة والـم ة المیزانـی (شـــــعـب

التـعاوني الـتابع لشـــــعـبة الـخدـمات الـعاـمة، واتـحاد الموظفین وغیرھم) ونـقدم 
الرقمي: عنــد الطلــب على وحــدات  التحویــل  نوعین من خــدمــات  حــالیــاً 
األعـمال/المحفوظات وحســـــب الطـلب على الـطالبین الـخارجیین، والـباحثین 

ك، في   ة المرفقتین).(انظر وثیقتي إجراءات العمـل الموحـد عالوة على ذـل
ــروعا كبیرا ۲۰۱۹عام   ــجالت مشــ ــم إدارة المحفوظات والســ ، أكمل قســ

ــمانات (تتوفر وثیقة  ــة بالضــ بالتعاون مع مكتب الخدمات التحلیلیة الخاصــ
االختصــاصــات عند الطلب)، ومن المقرر إجراء رقمنة شــاملة في مكتب 

  الطلب).الشؤون القانونیة (تتوفر وثائق المشروع عند 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
ــبة  ۲۱ ــتخدم الوكالة أوجھ الكفاءة المكتسـ أن تسـ

ــیة   ،  ۲۰من حیث التكلفة، فیما یخصُّ التوص
من أـجل تحســـــین ـخدـمات الســـــجالت عن  
ــاریة  ــتشـ طریق التركیز على الخدمات االسـ
الخاصـة بإدارة السـجالت التي من شـأنھا أن  

إلى   ل  ــِّ في  تقل ــل  العم عــبء  ــّدٍ من  ح أدنى 
وباإلضـــــافة إلى   مرحلة إعداد المحفوظات.

ة في مجـال  ات مالئـم إنَّ إیجـاد خـدـم ك، ـف ذـل
إدارة الســجالت، باســتخدام المبادئ المقبولة 
عموـماً في مـجال مســـــك الســـــجالت، فیـما 
یخصُّ جمیع ســجالت الوكالة، ینبغي أن یبدأ 
وـتـنـقـیح   وـتـقـیـیم  ـللســــــجالت،  ـجرد  بـــإـجراء 

ــاریة   ۲۰۲۰في ینایر/كانون الثاني   ــتشــ ــیة، ولدینا خدمة اســ نفِّذت التوصــ
خاـصة بالـسجالت، وإجراءات عمل موحدة موافق علیھا، وخطة عمل للعام 

  للزیارات المنتظمة إلى مكاتب السجالت ورصد االمتثال.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
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ــا اســـ اظ  الســــــی االحتـف ة ـب ائمـة المتعلـق ت الـق

بالســـجالت، ومعھا خطة الوكالة للتعامل مع 
 الملفات.

أن تـستكـشف الوكالة فرصـة بناء قدراتھا في   ۲۲
ا. ة وحفظـھ  مجـال إدارة المحفوظـات الرقمـی

ویمكن أن یشـمل ذلك إنشـاء مسـتودع رقمي 
إلكتروني  وفھرس  ــل،  األج ــل  الطوی للحفظ 
ألغراض االســـــترجاع، واســـــتحداث نظام 

ــفافیة  إلدارة المحفوظات من أجل   زیادة الشــ
 في دورة حیاة المحفوظات وتحسین توثیقھا.

اإللكتروني ألغراض   والفھرس  ــات  المحفوظ إدارة  ــام  نظ من  ــلٌّ  ك ذ  ــِّ ونف
ویستخدم موظفو المحفوظات ھذین النظامین في عملیات االقتناء  االسترداد.

والفھرس اإللكتروني  والنـقل والتحكم في التخزین ووصـــــف المحفوـظات.
ــتخدمین الداخلیین (ولكنھ لم  متاح اآلن ل ــترجاع من قبل المســ لبحث واالســ

ویســمح الحل بإدارة الملفات الرقمیة وصــیانة البیانات  ینشــر بعد خارجیاً).
 التعریفیة التقنیة والوصفیة.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

 ۲۰۱٥تقریر المراجعة لعام 
 برنامج العلوم النوویة

ــمان   ۲٤ ــع آلیة لضــ لعلَّ الوكالة تنظر في وضــ
التقیُّد باإلطار الزمني المحدَّد لنشــــر تقاریر  

 المشاریع البحثیة المنسَّقة.

وتقع مســؤولیة تعیین مســؤول البرامج والمنشــورات في البرنامج من الفئة  
ة.  ۳-ف ة النووـی أخیر في  على عـاتق إدارة الطـاـق ورغم حـدوث بعض الـت

، وضــــعت الصــــیغة النھائیة للخطوات ۱۹-فیدكو العملیة بســــبب جائحة
ویجري حالیا التحقق  الرئیـسیة لھذا التعیین (إجراء مقابلتین على مـستویین).

  من الجھات المرجعیة قبل تعمیم التوصیة بالتعیین.
 

من   ٪٥۰(الممولة بنســبة   ۲-وتقع مســؤولیة التوظیف للوظیفة من الفئة ف
 ات المؤتمرات والوثائق.قبل إدارة الطاقة) على عاتق شعبة خدم

وبســـبب حالة الجائحة،  .۲۰۲۰واكتملت عملیة التوظیف في صـــیف عام  
ر   حدثت تأخیرات تتعلق بتاریخ بدء العمل للـشخص الذي تم تعیینھ. تباـش وـس

  .۲۰۲۱المرشحة الفائزة مھامھا في األول من شباط/فبرایر 
 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.
لعلَّ الوكالة ترـصد مـشاركة الجنـسین في كل  ۳۰

البرامج  إطـــار  في  بھـــا  یُضــــــطـلع  مـھمـــة 
  الفرعیة.

الفراغ من إنشــاء فریق المشــروع وھیكل الحوكمة لبرنامج المنح الدراســیة  
ــكا ــكلودوفســ إطالق مبادرة #المرأة في الوكالة الدولیة   كوري .-ماري ســ

ــردیات موظفات الفئة الفنیة ــر ســ بإدارة الطاقة النوویة  للطاقة الذریة (نشــ
تعزیز جھود التوعیة بشـأن النوع  على موقع الوكالة على شـبكة اإلنترنت).

بلغ التماثل في مسـابقة اإلخراج من الخدمة واالسـتصـالح   الجنسـاني (مثال:
وحققت  لكال الجنســین). ٪٥۰نســبة   ۲۰۲۰) لعام DER Challengeالبیئي (

ونُفِّذت خطة تنفیذ   .في إطار تنفیذ خطة النوع الجنســــاني الھدف المنشــــود
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، وأرســل التقریر إلى شــعبة الموارد ۲۰۲۰رصــد مشــاركة الجنســین لعام 

 .۲۰۲۱ووضعت مقترحات لإلجراءات ذات الصلة في عام  البشریة.
 الخطوات المتبقیة:

ــین لعام   ــاركة الجنسـ ــد مشـ وتنفیذھا،  ۲۰۲۱الموافقة على خطة تنفیذ رصـ
 ورصد التنفیذ واإلبالغ عنھ.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 ۲۰۱٤تقریر المراجعة لعام 
 المسائل المالیة

لعلَّ الوكالة تفِكّر في تنفیذ اـستراتیجیة تمویل   ۳
طویـلة األـجل من أـجل الوـفاء ـباســـــتحـقاـقات 
فترة  ــدى  م على  مالئم  نحو  على  الموظفین 

 الزمن.من 

، ـقدـمت الوـكاـلة إلى اـلدول األعضـــــاء مراـحل تموـیل ـبدیـلة، ۲۰۲في ـعام  
أن حالة التمویل داخل منظومة األمم  وتدابیر الحتواء التكالیف، وتحدیث بـش
المتـحدة فیـما یتعلق ـبالـتأمین الصـــــحي بـعد انتـھاء الـخدـمة في منظوـمة األمم 

ف منظمات منظومة  كما أجرت الوكالة دراسة استقصائیة بین مختل المتحدة.
األمم المتحدة بـشأن تمویل التأمین الـصحي بعد انتھاء الخدمة لـشغل وظائف 
ذ ـھذا الخصـــــم اـلذي   اـمت ـعدة منظـمات بتنفـی ة، حـیث ـق من ـخارج المیزانـی

ة المتوســــــطة  ٪۹٫۹٥و    ٪۳یتراوح بین   داء من  .٪٦، وتبلغ النســــــب وابـت
المیزانـیة   ، تعتزم الوـكاـلة إدـخال خصـــــم من ـخارج عن۲۰۲۱تموز/یولـیھ  

وھذا الخصـــم البالغة نســـبتھ  للتأمین الصـــحي بعد انتھاء الخدمة.  ٪٤قدره  
ــابات االكتواریة.  ٪٤ ــتخدم  مبرر، ألنھ یمثل "تكلفة الخدمة" وفقاً للحس وتس

د   دـی ة الـخدـمة" كمرجع لتـح د من منظـمات األمم المتـحدة األخرى "تكلـف دـی الـع
یاق، المعیار المرجعي المناـسب في تحدید الخصـم من ال مرتبات في ھذا الـس

  على ضوء الخصائص الدیموغرافیة الخاصة لكل منظمة.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
 عملیات الشراء الخاصة بإدارة الضمانات

ب) لعـلَّ الوكـالـة تضـــــع مبـادئ توجیھیـة  ۱۳
ل أفضـل   صـریحة بشـأن العناصـر التي تشـّكِ

فئــات عملیــات قیمــة مقــابــل المــال لمختلف  
  الشراء.

ــى   ــل ع الــتــغــیــیــرات  إدخـــال  لــعـــلَّ  ج) 
في نفس   یقترن  ــة  ــائم الق ــل  ــاك ــام/الھی األحك
الــدلیــل اإلداري بعــد أخــذ   الوقــت بتحــدیــث 

 الموافقات الواجبة.

ــودات األولیة للقواعد المالیة. ــیغة النھائیة لتنقیحات المسـ ــعت الصـ  ووضـ

  ۲۰۲۱ى عام  وأرجئ اســتعراض األجزاء األخرى من إطار المشــتریات إل
 .C-19بسبب محدودیة الموارد، وإعطاء األولویة لمشروع الشراء 

 الخطوات المتبقیة:
وـضع الـصیغة النھائیة لتنقیحات القواعد المالیة واألجزاء األخرى من إطار 

 المشتریات.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
 أمان المنشآت النوویة

 المعلوماتتكنولوجیا  
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ــین نظام المراقبة الداخلیة   ۳۲ ب) من أجل تحسـ

عبة تكنولوجیا المعلومات، لعلَّھ توضـع  في ـش
ــتویات   د مســ ــریحة تحّدِ مبادئ توجیھیة صــ
ا  ة على إجراءات تكنولوجـی ســـــلطـة الموافـق
المعلومات واالتصــــاالت، وتصــــنیف تلك 
اإلجراءات، وعملیـة إبالغھـا إلى الموظفین 

ة المعنیین،   ا بطریـق ا وخزنـھ دیثـھ ة تـح ودورـی
 منھجیة.

  تم إنشاء مكتبة أصول العملیات.
ات في الدلیل اإلداري وتم جرد یاـس إلى جانب الطریقة التي یتم بھا إنفاذ   الـس

  عملیة االمتثال.
  عملیة إدارة العملیات.وتمت الموافقة على 

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قد نُفِّذت.

لعلَّ ســــیاســــة أمن المعلومات تُحدَّث بحیث   ۳٤
غیل تكنولوجیا   املة ومواكبة لبیئة تـش تكون ـش
ــر ومتوافقة مع  المعلومات في الوقت الحاض
ة من  اـل ھ الوـك دـت ا اعتـم ات الواردة فیـم المتطلـب
المعـاییر الصـــــادرة عن المنظمـة الـدولیـة  
ــلة المعاییر   ــلسـ لتوحید المقاییس في إطار سـ

ISO 27000. 

ة الحصـــــول على تمر التغیی ل اإلداري عبر مرحـل دلـی ة على اـل دخـل رات الـم
 التصریحات.  

 الخطوات المتبقیة:
 الحصول على موافقة نظام إدارة أمن المعلومات •
 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
إجراءات   ۳۷ ــة  ومزامن تعزیز  یمكن  ــك  ــذل ل أ) 

التصـــنیف وإجراءات مراقبة الوصـــول إلى  
المعلومــات. ب) وأن تُوضـــــع على جنــاح  
الســــرعة الصــــیغة النھائیة للخطط األمنیة 
للوصول إلى المعلومات عن بعد ونظم إدارة  
ا على   اقـھ النظر إلى انطـب ة، ـب شـــــؤون الھوـی

تھا.  نطاق الوكالة برمَّ

ة الحصـــــول على  ل اإلداري عبر مرحـل دلـی ة على اـل دخـل تمر التغییرات الـم
 التصریحات.  
 بقیة:الخطوات المت

 الحصول على موافقة نظام إدارة أمن المعلومات •
 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
 ۲۰۱۳تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشریة
اریین إال  ‘۱’ ۱۱ تـش ال یجوز تعیین الخبراء االـس

فیھــا الوكــالــة  في المجــاالت التي ال تمتلــك 
الـدرایـة أو المعـارف أو ال تمتلـك إال قـدراً  
الموارد من  محـدوداً منھـا؛ أو الســـــتكمـال 

 الموظفین لمشاریع محددة.
ص من أجل   ‘۲’ ــَّ ــاف مخصـ ویمكن أن یضـ

نـقل المـعارف، لكي ال تكون الوـكاـلة معتـمدة  
ة على   ــاریین بعینھم بطریـق خبراء اســـــتشـــ

 متكررة أو لفترات أطول مقــارنــة بغیرھم.

ــاً تقییم الحاجة إلى إدارة تعاقب  وینبغي أیضـ
الموظفین ونقل المعارف إلى موظفي الوكالة  

وأدمجـت الوكـالـة خطوة لنقـل المعرفـة في إجراءات التصـــــریح بـانتھـاء 
 الخدمة.

وقد أنشــئ مشــروع الســتعراض عقود وإجراءات الخدمات االســتشــاریة 
 بمكتب نائب المدیر العام للشؤون اإلداریة.

 الخطوات المتبقیة:
ة النتـھاء الـخدـمة   ا في ذـلك متطـلب نـقل المعرـفة    -اإلجراءات اإللكترونـی بـم

ع لتشـمل االسـتشـاریین في عام    وتتطلب ھذه العملیة أن .۲۰۲۱التي سـتوسـّ
ــاري. ــتش ــر نقل المعرفة جزءاً من انتھاء خدمة االس ومن دون  یعتبر عنص

الحصـــــول على إقرار بشـــــأن ـتأدـیة مھـمة إدارة المعرـفة، ال یمكن تمریر 
 صرف الدفعة النھائیة.
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 ۲۲۲  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
النـظامیین على النحو الواجب، واتـخاذ تدابیر 

  مناسبة في ھذا الصدد.
د م  ‘۳’ اقـُ ة التـع اد النظر في عملـی ھ یـُع ع ولعلـَّ

الموظفین السابقین والمتقاعدین بصفة خبراء 
اســتشــاریین، بھدف ضــمان وجود تخطیط  
تؤدي  ال  بحیــث  الموظفین  لتعــاقــب  دقیق 
ادرة موظف نظـامي إلى وجود فجوة في   مـغ

د  المـھارات داـخل الوـكاـلة. ولـعلَّ اإلدارة تـتأكـَّ
ــكوا على التقاعد   من أنَّ الموظفین الذین أوش

إلـ  اـلمســـــنـــدة  اـلـمھـــام  أن  ـیـكـمـلون  ـقبـــل  ـیـھم 
إلى   ــة  ــاج الح من  ــد  الح ــة  بغی ــدوا،  ــاع یتق

 االستعانة بخبراء استشاریین.
د على نحو صـــــارم بـالحـد ‘  ٤’ التقیـُّ نبغي 

األعلى لســن الخبراء االســتشــاریین إال في  
 حاالت نادرة وبموافقة المدیر العام.

 ستقوم شعبة الموارد البشریة بتنقیح الدلیل اإلداري الحالي أو إصدار مذكرة
بوضع إجراءات محددة لضمان   اإلداراتلزم یبـشأن اتفاق  تخص الموظفین

 نقل المعرفة عند انتھاء الخدمة. 
 

ــأن كیفیة نقل  ــریة مبادئ توجیھیة بش ــعبة الموارد البش ــع ش وینبغي أن تض
 المعرفة.

 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

 ۲۰۱۲تقریر المراجعة لعام 
 أنشطة المختبرات في زایبرسدورف وموناكو

ة   ٤٥ ابعـة للوكـاـل ة الـت یتعیَّن على مختبرات البیـئ
ــل  تحلی ــة من  المنبثق ــل  العم ــة  تنقِّح خط أن 
فــي   أُجــري  الـــذي  الـــداخــلــیـــة  الــفــجــوات 

ــھ   ــالم   ۲۰۱۰حزیران/یونی مع وأن تضـــــع 
بارزة جدیدة تتماشــى مع الھدف المتمثِّل في  
الحصـــول على االعتماد بحلول الربع الثاني 

 .۲۰۱٤من عام 

ــیرورات ــئت السـ ــول على االعتماد (نظام  وقد أنشـ الداخلیة الالزمة للحصـ
 إدارة الجودة، واإلجراءات).

  ۲۰۱۷وتم االتصــــال بھیئة االعتماد النمســــاویة عدة مرات منذ دیســــمبر 
ــاس لالعتماد. ــابات المطلوبة كأسـ  لتحدید تاریخ للمراجعة الخارجیة للحسـ

، ولكن لم ۲۰۱۹وكان الوعد أن یُقّدم الجواب بحلول تشــرین الثاني/نوفمبر 
، أي بعد أكثر من عامین من ۲۰۲۰یصل ذلك الجواب إال في شباط/فبرایر  

  تقدیم الطلب الرسمي للحصول على االعتماد.
ــباط/فبرایر   ــاویة تاریخ أول ۲۰۲۰وفي شــ ، اقترحت ھیئة االعتماد النمســ

ث تقرر إجراؤھـا   ة، حـی ابعـة للوكـاـل ة الـت ة لمختبرات البیـئ مراجعـة خـارجـی
  ۲۰۲۰ممـتدة من نـھایة آذار/مارس إلى أوائل نیســـــان/أبریل خالل الفترة ال

ة أخرى في   ا مراجـع ة)، تلیـھ ة األرضــــــی ــدورف (مختبر البیـئ في زایبرســـ
وبســــــبب   .۲۰۲۰موناكو (مختبر القـیاس اإلشــــــعاعي) في حزیران/یونـیھ 

د ــاوـیة جمیع ۱۹-اإلغالق جراء ـجائـحة كوفـی اد النمســـ ة االعتـم ، أجـلت ھیـئ
 ك األشھر.األنشطة المقررة خالل تل

 الخطوات المتبقیة:
، اقتُِرح موعٌد جدید إلجراء المراجـعة الـخارجیة  ۲۰۲۰في أیلول/ســـــبتمبر  

ــابات ھو نھایة تشــرین الثاني/نوفمبر  / كانون األول/دیســمبر   الالزمة للحس
وبســبب اإلغالق الثاني في النمســا، لم یكن من  في زایبرســدورف.  ۲۰۲۰
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بعـد   ۲۰۲۱وفي كـانون الثـاني/ینـایر   الممكن اإلبقـاء على ھـذه التواریخ.

) ســیعاد االتصــال  ۲۰۲۱كانون الثاني/ینایر   ٦انتھاء القیود األخیرة (لغایة 
ة   ة الـخارجـی د للمراجـع اق على موـعد ـجدـی ة لالتـف ــاوـی اد النمســـ ة االعتـم بھیـئ

ــاـبات، ویفضـــــ  ل أن یكون ذـلك في الربع األول أو األخیر من ـعام للحســـ
ــة   .۲۰۲۱ المراجع تقریر  الواردة في  ــائج  النت على  ــاداً  اعتم ــد،  بع ــا  وفیم

ة ـعدم توافق یتم  اـل الـجة أي ـح د النـجاح في مـع ات، وبـع ــاـب ة للحســـ الـخارجـی
ــلة، یمكن  ــافھا وفقاً لمعاییر المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس ذات الص اكتش

ل ـتاریخ التنفـیذ المســـــتـھدف إلى الربع الـثاـلث من  .منح االعتـماد ـلذـلك، یُحوَّ
، مما یـسمح بالتحـسب لعدم الیقین الذي ال یزال قائما فیما یخص ۲۰۲۱عام  

 ما سیكون علیھ الوضع مستقبالً.
 
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
ــة   ٥۳ ة الخـاصـــ ب الخـدمـات التحلیلـی لعـلَّ مكـت

بالضــــمانات یســــعى إلى تنفیذ الحل المحدَّد  
على الـمدى القصـــــیر المتمـثل في تصـــــلـید  
النـفاـیات الســـــائـلة حســـــب الـجداول الزمنـیة 

رة. ل، یجـب  المقرَّ دى الطوـی وكحـل على الـم
اس  ة إلى التـم ذل الجھود الرامـی ة ـب مواصــــــل
یتعلق  فیمــا  ــاء  ــدول األعضــــ ال ــدعم من  ال

الـناتـجة عن  ـبالتخلص من النـفاـیات المشــــــعة  
 مختبر المواد النوویة.

ل. اـم الـك ذا المشـــــروع ممول ـب ل  وـھ د لتحوـی ار تنور الترمـی وفُِرغ من اختـب
وُسلِّم جھاز تحلیل حراري   البلوتنیوم إلى ـشكل من أشكال األكاسید (تثبیت).

واسـتُلمت جمیع معدات  وقُبِل لالسـتخدام. ۲۰۲۰حزیران/یونیھ   ۳جدید في  
نیـسان/أبریل   ۳۰م العروض لخدمات الـشحن في وـصدر طلب تقدی التغلیف.
ــتریات بالوكالة التقییم التقني  .۲۰۲۰ ــتعراض المش ــتعرضــت لجنة اس واس

  .۲۰۲۰والتجاري في تموز/یولیھ 
 الخطوات المتبقیة:

ملیون دوالر إلى الوـكاـلة لتغطـیة تـكالیف   ۲حوـلت وزارة الـطاـقة األمیركـیة  
ومشـروع  النتھاء الصـالحیة.وعقد الشـحن موجود ولیس لھ تاریخ  الشـحن.

العـقد المبرم بین الوـكاـلة ووزارة الـطاـقة األمریكـیة قـید االســـــتعراض ـحالـیا 
ــؤون القانونیة. ــبب كوفید لدى مكتب الش زیارة تقنیة   ۱۹-وأُجلت مرتین بس

من قـبل خبراء أمریكیین إلى زایبرســـــدورف لـتدرـیب موظفي الوـكاـلة على 
بب كوفید التغلیف. ل ال۱۹-وبـس روع إلى ، ُعّدِ تھدف إلكمال المـش تاریخ المـس

 .۲۰۲۱كانون األول/دیسمبر  
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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 ۲۰۱۱تقریر المراجعة لعام 

 المسائل المالیة
ــدار بیان الرقابة الداخلیة: ٦ ــدار بیان  إصـ إصـ

 الرقابة الداخلیة كجزء من البیانات المالیة.
المیزانیة والمالیة تطلع على الدروس المستفادة داخل منظومة ال تزال شعبة  

ــوابط الداخلیة، وأھمیة  ــأن الض ــدار البیان بش األمم المتحدة فیما یتعلق بإص
فھم أن ھـذا التمرین یتجـاوز الجوانـب المـالیـة، ولكي تتمكن المنظمـة من 

لیة، یجب االـستفادة من الفوائد الحقیقیة التي یدرھا إـصدار بیان الرقابة الداخ
ة   اـل دى الوـك ة والمراجعین أن ـل داخلـی ة اـل ات المعنـی ت للجـھ ا أوالً أن تُثبـِ علیـھ
نظم متینة وموثقة قائمة فیما یتعلق بالمســـاءلة وإدارة المخاطر والضـــوابط  

، اتخذت خطوة ھامة نحو تعزیز البیئة الرقابیة ۲۰۲۰وخالل عام    الداخلیة.
كما یجري تنقیح ـسیاـسة إدارة  .في الوكالة بإـصدار ـسیاـسة مكافحة االحتیال

واتـخذت خطوات أخرى لوضـــــع أداة جدیدة   المـخاطر والمـبادئ التوجیھـیة.
  إلدارة المخاطر في الجیل القادم من برمجیة ھایبریون.

 
 الخطوات المتبقیة:

ــة   ــدار دراسـ ــة مكافحة االحتیال، من المخطط لھ إصـ ــیاسـ ــدار سـ بعد إصـ
، بغـیة تـحدـید االحتـیاـجات  ۲۰۲۱اســـــتقصـــــائـیة للتوعـیة ـباالحتـیال في ـعام 

ــر أداة تكنولوجیا المعلومات  التدریبیة والثغرات. ــیتم نشـ وبموازاة ذلك، سـ
الجدیدة الخاصــــة بإدارة المخاطر، وســــیصــــاحب ذلك تنظیم حلقات عمل 
ودورات تدریبـیة في مـجال إدارة المـخاطر وزیادة الوعي بالتحســـــیـنات في  

یُحّدث إطار مجاالت الضـوابط الداخلیة. یُربط   وـس عمل المراقبة الداخلیة وـس
 بالمبادئ التوجیھیة إلدارة المخاطر.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.

فیما یتعلق بإـصدار بیان ـسنوي بـشأن الرقابة   ۷
الـداخلیــة، ینبغي ضـــــمــان أن تكون ھنــاك 
ة نظـام  الـی ة الســـــتعراض فـع ائـم إجراءات ـق

 وتوثیقھا وتوكیدھا.المراقبة الداخلیة 

ــعبة المیزانیة والمالیة وفریق إدارة  ــتمر بین شـ ــیق المسـ ــأن التنسـ ومن شـ
المخاطر والمناقشــات ذات الصــلة تمھید الطریق أمام تحســینات الضــوابط  

ومن شـــــأن ذـلك أن یتیح للوـكاـلة رؤـیة إجراءات إدارة المـخاطر  اـلداخلـیة.
  دة.والرقابة الداخلیة ذات الصلة في إطار عملیة موح

وـسوف یكون ھناك رصـد مـستمر بـشأن نـشر أداة تعبئة الموارد لضـمان أن 
ــیین كامل نطاق المخاطر  ــلحة الرئیسـ ــحاب المصـ یكون لدى الوكالة وأصـ

ــلة في عملیة واحدة. ــوابط الداخلیة ذات الص ــغیل نظام  والض ــیُوقَف تش وس
تعبئة الموارد الســابق، وســیتم التحقق من المخاطر والضــوابط باســتخدام 

وستوضح المبادئ التوجیھیة المنقحة   لنظام الجدید وفئات المخاطر الجدیدة.ا
الخاصـة بتعبئة الموارد تعریفات المصـطلحات ذات الصـلة بتعبئة الموارد، 
وســـتوفر قائمة بفئات المخاطر والفئات الفرعیة وأنواع الضـــوابط الداخلیة  

 ھا.بحیث یمكن اســــتخدام نھج مشــــترك للمصــــطلحات في الوكالة بأجمع



GC(65)/4 
 ۲۲٥  الصفحة

 ردُّ اإلدارة  التوصیات الرئیسیة المنبثقة عن المراجعة

 الوصف  رقم التوصیة
ــال من أجل إدخال النظام الجدید  ــاملة للتدریب واالتص ــع خطة ش ــتُوض وس

 لتعبئة الموارد.
 

 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
فیما یتعلق بإـصدار بیان ـسنوي بـشأن الرقابة   ۸

ة، ینبغي أن یُحـدَّد بوضـــــوح نطـاق   داخلـی اـل
ویمكن تحقیق   —مســـاءلة فرادى المدیرین  

ك من   ة ذـل خالل تفویض الســـــلطـات بطریـق
 واضحة على كامل نطاق المنظمة.

وال یزال كتیب المدیرین یثبت أنھ عنصــر أســاســي فیما یتعلق بإنشــاء ثقافة  
وقد أعدت إدارة الـشؤون  المـساءلة في الوكالة، وھو مكمل إلطار المـساءلة.

اإلدارـیة ـھذا الكتـیب ـبالتـعاون مع الوظیـفة االســـــتشـــــارـیة لمكـتب الـخدـمات  
وـكان الغرض الرئیســـــي ھو مـعالـجة تجزؤ الوـثائق  إلشـــــرافـیة اـلداخلـیة.ا

وتنوعھا فیما یتصل بالمسؤولیات الرئیسیة المسندة إلى المدیرین والتحدیات 
كما أن ھذا الكتیّب یمثل إطارا  المرتبطة باـسترجاع التوجیھات ذات الصـلة.

دارة الـقائـمة مـفاھیمـیا یربط النظم اإلدارـیة الـخاصـــــة ـبالوـكاـلة، مـثل نظم اإل
  على النتائج، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلیة، فضالً عن إدارة األداء.

فھو یوفر للمدیرین إمكانیة الوـصول بیـسر إلى خریطة عفویة لمـسؤولیاتھم،  
ــطالع بتلك  ــول على الوثائق التي یحتاجون إلیھا لالضـ ــالً عن الحصـ فضـ

ــؤولیات. ــتفادة من الكت المســ یب من خالل دمجھ مع ومن المخطط لھ االســ
وأخیرا، ینبغي أن ینظر إلیھ على أنھ نقطة انطالق  أنشـــطة تطویر اإلدارة.

لرحلة تحســـین مســـتمرة لربط المســـاءلة بالصـــالحیات، وتحدیث الدلیل  
ومن شــأن نشــر  اإلداري إلدراج تفویض الصــالحیات وتطبیقاتھ المحددة.
ــة مكافحة االحتیال والتدریب علیھا أن یكفل زیا ــیاســ ــیع نطاق ســ دة توســ

 المساءلة بحیث تتجاوز مجرد المسؤولیة اإلداریة.
 الخطوات المتبقیة:

تحدید جدول زمني فیما یتعلق بتحدیث مفھوم تفویض الصـالحیات في دلیل  
 اإلدارة.

 
 وترى اإلدارة أنَّ ھذه التوصیة قید التنفیذ.
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�وز/يوليه ٢٠٢١


	1- يشرفني أن أقدِّم البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (والتي يُشار إليها فيما بعد باسم ’الوكالة الدولية للطاقة الذرية‘ أو الوكالة) للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. ووفقاً للبند 11-3 من اللائحة المالية للوكالة، تُقدَّمُ البيان...
	1- يشرفني أن أقدِّم البيانات المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (والتي يُشار إليها فيما بعد باسم ’الوكالة الدولية للطاقة الذرية‘ أو الوكالة) للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. ووفقاً للبند 11-3 من اللائحة المالية للوكالة، تُقدَّمُ البيان...
	2- والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، أُسِّست في عام 1957 وفقاً لنظامها الأساسي. وهي تشكِّل جزءاً من نظام الأمم المتحدة الموحّد وتخضع علاقتها بالأمم المتحدة لأحكام "الاتفاق المنظِّم للعلاقات بين ال...
	3- ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها الأساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدِّمها، أو التي تُقدَّم بناءً على طلبها أو تحت إشر...
	4- وتضطلع الوكالة بولايتها ضمن إطار قائم على النتائج يضمن الفعالية والمساءلة والشفافية. وتدعم هذا الإطار تقارير مالية ومعلومات إدارية عالية الجودة. وتُعدُّ الوكالة بيانات مالية شاملة بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس)، وتمثّ...
	5- أُعِدَّت البيانات المالية للوكالة على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير إيبساس. ولا تزال الميزانية تعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وكذلك ما يرد في البيانات المالية من المعلومات الخاصة بالميزانية. العملة الوظيفية للوكالة هي اليورو.
	6- لقد أصبح تفشي وباء كوفيد-19 في أوائل عام 2020 تحدياً عالمياً وأثَّر على الاقتصاد العالمي بطريقة غير مسبوقة. بيد أن الوكالة واصلت التركيز على التنفيذ الفعال لأنشطتها البرنامجية. وسارعت الوكالة إلى التكيف مع تلك الظروف غير المسبوقة. ولم تتوقف أنشطة ا...
	الأداء المالي

	7- يرد في الجدول 1 أدناه ملخص للأداء المالي حسب الصناديق في عام 2020.
	تحليل الإيرادات

	8- وكما هو مبيّن في الجدول 2، تراجع مجموع إيرادات الوكالة بما مقداره 48.1 مليون يورو من 580.7 مليون يورو في عام 2019 إلى 628.8 مليون يورو في عام 2020، ويرجع هذا الأمر أساساً إلى انخفاض الإيرادات من التبرعات والمساهمات الأخرى بما مقداره 38.4 مليون يورو...
	9- وعلى غرار السنوات السابقة وكما هو مبيَّن في الشكل 1 أدناه، ظلَّت معظم إيرادات الوكالة تُستمد من الاشتراكات المقرَّرة (377.4 مليون يورو) ومن التبرعات النقدية (230.3 مليون يورو). وتتألَّف التبرعات من المساهمات المقدَّمة إلى صندوق التعاون التقني والمس...
	10- وتعكس الزيادة التي شهدتها المساهمات الأخرى واقع أن تكاليف المشاركة الوطنية تكون أعلى في السنة الأولى من فترة السنتين.
	11- وشهدت إيرادات الاستثمار انخفاضاً قدره 3.2 ملايين يورو جاء نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.
	12- ويوضح الشكل 2 الوارد أدناه تطور التبرعات النقدية. وبلغت الزيادة الإجمالية في الإيرادات من التبرعات النقدية من 191.0 مليون يورو في عام 2019 إلى 230.3 مليون يورو في عام 2020 ونتجت بالدرجة الأولى عن زيادة قدرها 24.9 مليون يورو في إيرادات مساهمات التع...
	13- في عام 2020، بلغ مجموع النفقات 546.9 مليون يورو، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 23.8 مليون يورو (4.2%) مقارنة بالسنة السابقة. كما شهدت الميزانية العادية زيادة في النفقات (10.9 مليون يورو)، وصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية (1.0 مليون يورو)، وصندوق...
	14- وتشمل الرواتب واستحقاقات الموظفين التكاليف المتراكمة لاستحقاقات ما بعد الخدمة واستحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى، وهو ما يبيِّن بطريقة أفضل التكلفة الحقيقية لتوظيف العاملين على أساس سنوي. وخلال عام 2020، ارتفعت النفقات ذات الصلة بنسبة 6.4%، ...
	15- وشهدت نفقات السفر انخفاضاً إجمالياً مقداره 29.7 مليون يورو (67.0%)، كما انخفضت تكاليف التدريب بما مقداره 33.5 مليون يورو (73.1%)، ناتجة عن تعليق أو تأجيل الأسفار غير الضرورية بسبب القيود المفروضة على الأسفار العالمية. ونجمت الزيادة في التحويلات إل...
	16- وشهدت نفقات الخبراء الاستشاريين المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الخبراء والمترجمون، بما في ذلك الرسوم والأتعاب، انخفاضاً قدره 2.3 مليون يورو (14.6%)، وفي حين زادت النفقات التشغيلية الأخرى بمبلغ 6.9 مليون يورو (27.8%) سببها بشكل رئيسي الزيادة في مخصص...
	صافي الفائض/(العجز) للسنة

	17- شهد عام 2020 تحقيق فائض صافٍ إجمالي قدره 62.3 مليون يورو نجم عن زيادة الإيرادات على النفقات البالغة 81.9 مليون يورو الخسائر الصافية البالغة 19.6 مليون يورو، وهو يتعلق في المقام الأول بخسائر صرف العملات الأجنبية غير المحقّقة. وكان صافي الفائض المسج...
	أداء الميزانية

	18- لا تزال الميزانية العادية للوكالة تُعدُّ على أساس نقدي معدَّل، وهي معروضة في البيانات المالية ضمن البيان الخامس المعنون "بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية". ومن أجل تيسير المقارنة بين بيانات الميزانية والبيانات المالية المعدَّة وف...
	19- وقد أُقرَّ الجزء التشغيلي الأصلي من اعتمادات الميزانية العادية لعام 2020 بمقدار 380.1 مليون يورو (371.8 مليون يورو في عام 2019) بسعر صرف قدره يورو واحد للدولار الواحد. وأُعيد حساب الميزانية النهائية للجزء التشغيلي من اعتمادات الميزانية العادية لعا...
	20- وقد بلغ مجموع نفقات الميزانية العادية التشغيلية، مقاساً على أساس نقدي معدّل، 363.2 مليون يورو، بما يشمل نفقات الأعمال المنفّذة لحساب آخرين القابلة للاسترداد البالغة 3.1 مليون يورو. وفي عام 2019، بلغ مجموع هذه النفقات 366.8 مليون يورو.
	21- وحقَّق معدل الاستخدام الإجمالي للجزء التشغيلي من الميزانية العادية في عام 2020 نسبة تبلغ 97.1%، وهو ما يسلِّط الضوء على المستوى العالي لاستخدام الموارد المتاحة. ويبين الجدول 4 استخدام الميزانية بحسب البرامج الرئيسية.
	22- وفيما يخصُّ الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، بلغت النفقات المحسوبة بناءً على الأساس النقدي المعدل 0.9 مليون يورو من مجموع النفقات البالغ 6.1 مليون يورو في عام 2020.
	الوضع المالي
	تحليل المبالغ النقدية والاستثمارات والسيولة

	23- شهد عام 2020 زيادة أرصدة الأموال النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات بمبلغ 64.8 مليون يورو (9.5%) لتصل إلى 749.7 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتعود الزيادة في الأساس إلى الزيادة في رصيد الحيازات من اليورو (61.3 مليون يورو).
	24- وفي نهاية عام 2020، كانت نسبة 76.2% من مجموع المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات مقوَّمة باليورو في حين كانت نسبة 23.4% من هذا المجموع مقومة بالدولار الأمريكي، ونسبة 0.4% منه مقومة بعملات أخرى. وظلَّت أسعار الفائدة على الحيازات المالي...
	25- وكما يتَّضح من الشكل 6 أدناه، فقد حوَّلت الوكالة حيازاتها من استثمارات إلى أموال نقدية ومكافئات نقدية على مدى السنوات الماضية. ومردُّ هذا التحويل هو استمرار انعدام القدرة على استثمار اليورو بأسعار فائدة إيجابية. واستمر كذلك خلال عام 2020 الاتجاه ا...
	الحسابات المستحقة التحصيل

	26- على وجه العموم، انخفض إجمالي المستحقات الصافية من المعاملات غير التبادلية بمبلغ 5.5 مليون يورو، ليصل إلى 55.5 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. والمكونات الرئيسية لهذا الرصيد هي المستحقات من الاشتراكات المقرَّرة (47.5 مليون يورو)، و التبرع...
	27- والزيادة المسجلة في صافي الاشتراكات المقررة المستحقة التحصيل في عام 2020 ناتجة بالأساس عن الزيادة التي شهدتها الاشتراكات المقرَّرة المستحقة التحصيل في الميزانية العادية، كما هو مبيَّن في الشكل 7 أدناه. وخلال عام 2020، ارتفع معدل تحصيل الاشتراكات ا...
	الأصول الطويلة الأجل

	28- كما يتَّضح من الشكل 8 أدناه، لا تزال المباني والتحسينات المدخلة على المباني المستأجرة تمثِّل أكبر مكوِّن في القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمنشآت والمعدات.
	الشكل 8: تكوين الممتلكات والمنشآت والمعدات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.
	29- انخفض صافي مجموع القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات بمقدار 8.7 مليون يورو (2.9%). ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الانخفاض ما يلي:
	30- كما هو مبيَّن في الجدول 5 أدناه، بلغ صافي القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة، وهي بالأساس برمجيات مشتراة أو مطورة داخلياً، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، 58.8 مليون يورو.
	31- وتمثل العامل الرئيسي وراء انخفاض القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة في المستوى العالي الذي شهدته نفقات الاستهلاك بما يتجاوز قيمة ما أضيف إلى هذه الأصول خلال العام. وخلال عام 2020، أضيفت إلى قيمة البرمجيات المطورة داخلياً تكاليف إجمالية مقدارها 10...
	32- وفيما يتصل بالمشاريع المذكورة أعلاه، وكما هو مبيَّن في الشكل 9 أدناه، انخفضت قيمة الأصول غير الملموسة المطوَّرة داخلياً بـما مقداره 2.2 مليون يورو مقارنة بالسنة الماضية، بينما ارتفعت قيمة الأصول غير الملموسة التي لا تزال قيد التطوير بما مقداره 0.9...
	الشكل 9: تطور تكوين الأصول غير الملموسة
	الإيرادات المؤجَّلة

	33- منذ الاعتراف بمباني مركز فيينا الدولي في عام 2015، يتعلق أكبر جزء من الإيرادات المؤجلة بالحق المتبرع به في استخدام هذه المباني، والذي يقع على الوكالة بموجبه التزام بالاحتفاظ بمقرها الرئيسي في فيينا وشغل مركز فيينا الدولي حتى عام 2078 أو إرجاعه إلى...
	34- وتشمل الإيرادات المؤجلة مكوِّنين رئيسيين آخرين. وأكبر هذين المكوِّنين هو المساهمات الواردة مقدَّماً، والتي تتعلق باشتراكات مقرَّرة عن عام 2021 سُدِّدت في عام 2020 (56.8 مليون يورو)، ومساهمات مقدَّمة لصندوق التعاون التقني وفي إطار تكاليف المشاركة ا...
	35- ويعرض الشكل 10 أدناه مقارنة بين أرصدة نهاية السنة للأعوام من 2016 إلى 2020 بحسب فئة الإيرادات المؤجَّلة.
	الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين

	36- تتألّف الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين من التزامات جارية وغير جارية. وكما هو مبيَّن في الشكل 11 أدناه، فعلى مدى السنوات الماضية كانت الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تمثِّل المكوِّن الأكبر في الالتزامات المترتبة عن...
	37- ويظل الالتزام المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة غير ممول بالكامل، وهو ما يعد مسألة تثير قلقا متواصلاً.
	38- ويعدُّ الالتزام المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة أمراً حساساً للغاية إزاء التغيرات التي تطرأ على الافتراضات الاكتوارية. وفي عام 2020، كان لانخفاض معدل الخصم الطويل الأجل أثر كبير في هذا الالتزام، الذي شهد زيادة قدرها 39.9 مليون يورو (13.0%...
	صافي الأصول/المِلكية

	39- يمثِّل صافي الأصول الفارق بين أصول المنظمة والتزاماتها، وهو ما يوضِّحه الشكل 12 أدناه. ورغم الزيادة المطردة في خصوم الوكالة على مر السنوات، فقد ارتفع صافي الأصول لأنَّ الأصول نمت بمعدَّل أسرع. غير أنّ الوكالة شهدت في عام 2020 انخفاضاً إجمالياً في ...
	40- ويرد في الشكل 13 أدناه تطور صافي الأصول حسب الصناديق. أما الاستنتاجات الرئيسية فهي كما يلي:
	إدارة المخاطر

	41- تقدِّم البيانات المالية المُعَدَّة وفق معايير إيبساس تفاصيل عن الكيفية التي تدير بها الوكالة المخاطر المالية التي تتعرض لها، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق (أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة) ومخاطر السيولة. ومن وجهة النظر العامة، ...
	ملخص

	42- تبيِّن البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير الحالة المالية العامة للوكالة. وقد تجلى أثر جائحة كوفيد-19 بطرق متنوعة في أنشطة الوكالة خلال عام 2020. وبما أنّ نظم المحاسبة وتقديم التقارير لم تُصمم ليُقصد بها الإبلاغ عن أحداث معينة واسعة النطاق، م...
	البيانات المالية
	نص رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 2021 موجَّهة من المدير العام إلى مراجع الحسابات الخارجي
	الملاحظة 1: الكيان المُصدر للبيانات المالية
	1- الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) هي منظمة حكومية دولية مستقلة لا تستهدف الربح، أُنشئت في عام 1957 وفقاً لنظامها الأساسي. والوكالة جزء من نظام الأمم المتحدة الموحَّد، وتخضع علاقتها بالأمم المتحدة لأحكام "الاتفاق المنظِّم للعلاقات بين الأمم ال...
	2- ويتمثل هدف الوكالة، كما حدَّده نظامها الأساسي، في العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في جميع أنحاء العالم، والسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدِّمها، أو التي تُقدَّم بناءً على طلبها أو تحت إشر...
	3- وترِد في البيانات، وما يتصل بها من ملاحظات عن الإبلاغ عن القطاعات حسب البرامج الرئيسية وحسب الصناديق، تفاصيل إضافية عن كيفية إدارة هذه الأنشطة الأساسية وتمويلها.

	الملاحظة 2: أساس إعداد البيانات المالية
	4- أعدّت هذه البيانات المالية بطريقة المحاسبة على أساس الاستحقاق، وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (معايير إيبساس).ولا تزال الميزانية، فضلاً عن معلومات الميزانية الواردة في البيانات المالية، تعد على الأساسي النقدي المعدّل. وعندما...
	5- وجراء جائحة كوفيد-19، أُجِّلَ تاريخ التطبيق الفعلي للمعيار المحاسبي إيبساس 41 الأدوات المالية، والمعيار المحاسبي 42 الفوائد الاجتماعية، لفترة سنة واحدة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2023.
	6- وأُعِدَّت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال وطُبّقت السياسات المحاسبية باستمرار على مدار الفترة المالية.
	العرف المحاسبي

	7- أُعدت البيانات المالية على أساس العرف المحاسبي الذي يقضي بأن تُسجَّل الأصول وفقا لتكلفتها التاريخية.
	العملة الوظيفية وتحويل العملات الأجنبية

	العملة الوظيفية وعملة العرض
	8- العملة الوظيفية للوكالة (بما في ذلك كل مجموعات الصناديق) هي اليورو. وتُعرض البيانات المالية باليورو، وتُقرَّب كل القيم لأقرب ألف يورو (آلاف اليوروهات)، ما لم يُبيَّن غير ذلك.
	المعاملات والأرصدة
	9- تُحوَّل المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية إلى يوروهات باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة. ويُحدَّد سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة مرة في الشهر، ويُنقَّحُ في منتصف-الشهر إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في سعر الصرف لكل عملة على حدة.
	10- وتُحوَّل الأصول والخصوم النقدية المقوّمة بعملات أجنبية إلى يوروهات بسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة عند إقفال الحسابات في نهاية السنة.
	11- وتُحتسَبُ في بيان الأداء المالي مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية المتحققة وغير المتحققة الناشئة عن تسوية المعاملات المنفذة بعملات أجنبية وعن تحويل الأصول والخصوم النقدية المقوّمة بعملات أجنبية باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في نهاية السنة.
	الأهمية النسبية وإعمال النظر في الآراء والتقديرات

	12- تعدُّ الأهمية النسبية أمراً جوهرياً في سياق البيانات المالية للوكالة. ويوفر إطار الأهمية النسبية المحاسبية في الوكالة وسيلة منهجية لتحديد القرارات المتصلة بالأهمية النسبية في عدة مجالات محاسبية، ولتحليل هذه القرارات وتقييمها وإقرارها ومراجعتها دور...
	13- وتردُ في البيانات المالية مبالغ تستند إلى آراء الإدارة وتقديراتها وافتراضاتها. . ويجري استعراض التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل مستمر. وتُدرجُ التغيرات التي تطرأ على التقديرات في الفترة التي تصبح فيها تلك التغيرات معروفة. ومن بين ما أُدخِل من أ...
	 احتساب الإيرادات؛
	 والقياس الاكتواري لاستحقاقات الموظفين؛
	 واختيار الأعمار النافعة وطريقة الاهتلاك/الاستهلاك فيما يتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة؛
	 واختيار الأعمار النافعة وطريقة الاهتلاك/الاستهلاك فيما يتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة؛
	 واختيار الأعمار النافعة وطريقة الاهتلاك/الاستهلاك فيما يتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة؛
	 وتقييم المخزون؛
	 والخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الأصول؛
	 وتصنيف الصكوك المالية؛
	 والأصول العرضية والخصوم.

	الملاحظة 3: السياسات المحاسبية الهامة
	الأصول
	الأصول المالية
	14- الأصول المالية هي إما مبالغ نقدية أو صكوك مالية. وتصنَّف كأصول جارية الأصولُ المالية التي يحِلُّ أجل استحقاقها في غضون سنة واحدة من تاريخ الإبلاغ. أما الأصول المالية التي يحل أجل استحقاقها بعد أكثر من سنة من تاريخ الإبلاغ فتصنف كأصول غير جارية.
	15- ويجوز للوكالة أن تُصنِّف الصكوك المالية إلى الفئات التالية: صكوك مقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز؛ وقروض ومستحقات؛ وصكوك محتفظ بها إلى أجل الاستحقاق؛ وصكوك متاحة للبيع. ويُحدَّد هذا التصنيف، الذي يتوقف على الغرض من اقتناء الصكوك المالية، عند ا...
	16- و’القروض والمستحقات‘ هي أصول مالية تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، وغير مدرجة في سوق مالية نشطة.
	17- و’الصكوك المحتفظ بها إلى أجل الاستحقاق‘ هي أصول مالية غير مشتقة، تُقبض عنها مبالغ محددة أو قابلة للتحديد، ولها أجل استحقاق محدد، وتعتزم الوكالة وتستطيع، بصفة قاطعة، أن تحتفظ بها حتى حلول أجل الاستحقاق. وتسجَّل هذه الصكوك في البداية بالقيمة العادلة...
	المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية

	18- تشملُ المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية المبالغ النقدية الحاضرة، والودائع المحفوظة تحت الطلب في المصارف، وغير ذلك من الاستثمارات العالية السيولة القصيرة الأجل التي تبلغ آجال استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقلّ.
	الاستثمارات

	19- تشملُ الاستثمارات الودائع لأجل وأذون الخزانة وغيرها من السندات المخصومة، وتتجاوز آجال استحقاقها الأصلية جميعاً ثلاثة أشهر. وليس من الضروري استهلاك خصم شهادات الودائع لأجل، لأن هذه الشهادات تُشترى بقيمتها الاسمية.
	الاشتراكات والمستحقات

	20- تتعلّقُ المستحقات بالمبالغ الواجب أن تسدّدها إلى الوكالةِ الدولُ الأعضاء والجهاتُ المانحة والموظفون وغيرها من الجهات. وتُمثِّلُ هذه المستحقاتُ أصولاً مالية غير مشتقة. وتُحتسبُ المستحقات بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها للتوصل إلى قيمتها الحالية ا...
	21- وتُحتسَبُ مخصصات الحسابات غير مضمونة التحصيل عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن أحد المستحقات قد انخفضت قيمته. وتُحتسَبُ المخصصات استناداً إلى خبرة التحصيل التاريخية و/أو إلى وجود دليل على أن تحصيل مستحقٍ معيَّنٍ هو أمر مشكوك فيه. وتُحتسَبُ الخسائ...
	السلف والمبالغ المدفوعة مقدّماً

	22- تعتبر السلف والمبالغ المدفوعة مقدّماً تسويةً لدين ما أو سداداً لقسط قبل حلول أجل استحقاقه الرسمي. وتُحتسَبُ السلف والمبالغ المدفوعة مقدماً بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها أثر هام نسبياً.
	22- تعتبر السلف والمبالغ المدفوعة مقدّماً تسويةً لدين ما أو سداداً لقسط قبل حلول أجل استحقاقه الرسمي. وتُحتسَبُ السلف والمبالغ المدفوعة مقدماً بقيمتها الاسمية، ما لم يكن لخصمها أثر هام نسبياً.
	المخزونات

	23- تُسجّل كمخزوناتِ مشاريعَ جميعُ السلع التي تشتريها الوكالة أو التي تُمنحُ لها (مثل المعدات واللوازم والبرامجيات) لنقلها إلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء المتلقية. وفي معظم الأحيان، تُنقل مخزونات المشاريع التي تُعرف أيضاً باسم ’المشتريات الميدانية‘ في...
	24- وتُنتِج الوكالة منشورات ومواد مرجعية وتحتفظ بها. ولا تُحتسبُ هذه المنشورات والمواد المرجعية كأصول، وتُحسب تكاليف إنتاج كل نوع من المنشورات والمواد المرجعية كنفقات متكبَّدة. ويرجع ذلك إلى واقع أنَّ القيمة الحالية للمردود الخدمي الطويل الأجل لهذه ال...
	25- وتحتفظ الوكالة بمخزون من اليورانيوم الضعيف الإثراء في مرفق تخزين اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة. ويقع مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الإثراء في محطة أولبا التعدينية في أوسكمان بكازاخستان، تحت مسؤولية السلطات الكازاخية المختصة فيما يتعلق ...
	26- وتُبيَّنُ المخزونات بالقيمة العادلة، محسوبة كتكلفة أو كتكلفة استبدال راهنة أو كصافي قيمة قابلة للتحقيق، أيهما أقل. وتكلفة الاستبدال الراهنة، التي تُستَخدم في قيد المخزونات التي يُعتزم توزيعها على الجهات المستفيدة، مجاناً أو برسوم اسمية، هي التكلفة...
	27- وتُحدَّد التكلفة باستخدام صيغة متوسط التكلفة المرجح، ما لم تكن مفردات المخزون فريدة من نوعها، وفي حال كانت المفردات فريدة من نوعها، تُستخدم حينئذ طريقة التحديد الخاص. وتستخدم الوكالة نظاماً دورياً لتحديد أرصدة المخزونات ونفقات المخزون ذات الصلة في...
	28- وتُطبَّق هذه السياسات على الفئات الرئيسية لمخزونات الوكالة على النحو التالي:
	29- وتدير الوكالة مخزوناتها من قطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات بطريقة مركزية أساساً. وتُرسمَلُ المخزونات التي تدار في أماكن مركزية والتي تبلغ تكلفتها 0.100 مليون يورو أو أكثر. وتتألف هذه المخزونات حالياً من بطاريات وكابلات. أما مفردات المخزو...
	29- وتدير الوكالة مخزوناتها من قطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضمانات بطريقة مركزية أساساً. وتُرسمَلُ المخزونات التي تدار في أماكن مركزية والتي تبلغ تكلفتها 0.100 مليون يورو أو أكثر. وتتألف هذه المخزونات حالياً من بطاريات وكابلات. أما مفردات المخزو...
	30- ويُسجل خصم عن انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي في السنة التي يُحدَّد فيها أنَّ قيمة المخزون قد انخفضت بسبب تقادمه أو بسبب وجود فائض في الكميات مقارنة بالطلب. وفيما يتعلق باليورانيوم المنخفض الإثراء، يمكن أن تُتكبد خسائر انخفاض القيمة عندما يلحق...
	قياس التكاليف عند احتسابها

	31- تُعتبر الممتلكات والمنشآت والمعدات أصولاً لا تدر مبالغ نقدية، وتُبيَّنُ بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها الاهتلاك المتراكم وأي خسارة محتسبة ناجمة عن انخفاض القيمة. وبالنسبة للأصول الممنوحة، تُستخدَم القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء، عوضاً عن التكلف...
	32- ولا تُحتسبُ التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصول أو يُعترف بها كأصول منفصلة، حسب الاقتضاء، إلا عندما يكون من المرجح أن تستفيد الوكالة في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة ناشئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند عل...
	طريقة الاهتلاك والعمر النافع

	33- يُحسب الاهتلاك بغية توزيع تكاليف الأصول على أعمارها النافعة التقديرية باستخدام طريقة القسط الثابت.
	34- وترِد فيما يلي الأعمار النافعة التقديرية للممتلكات والمنشآت والمعدات، للفترات الحالية والمماثلة، وهي تخضع للاستعراض السنوي والتعديل في حال اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة.
	قياس التكاليف عند احتسابها

	35- طبقت الوكالة المعيار المحاسبي إيبساس 31 الأصول غير الملموسة بأثر مستقبلي. ونتيجة لذلك، لم تُرسمَل تكاليف الأصول غير الملموسة المتكبّدة قبل تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2011 والمتصلة بالأصول غير الملموسة التي تم اقتناؤها أو تطويرها داخلياً.
	36- وتُحسب الأصول غير الملموسة بتكلفتها مخصوماً منها الاستهلاك المتراكم وأي خسارة مُحتسبة ناتجة عن انخفاض القيمة. وبالنسبة للأصول غير الملموسة الممنوحة، تُستخدَم القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء، عوضاً عن التكلفة. وتُسجَّل الأصول غير الملموسة قيد التط...
	37- ولا تُحتسبُ التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصول أو يُعترف بها كأصول منفصلة، حسب الاقتضاء، إلا عندما يكون من المرجح أن تستفيد الوكالة في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة ناشئة عن البند المعني ويكون من الممكن قياس تكلفة ذلك البند عل...
	طريقة الاستهلاك والعمر النافع

	38- تطبَّق على جميع الأصول غير الملموسة ذات العمر المحدود طريقة الاستهلاك على أساس القسط الثابت، بمعدلات تُوزِع تكلفة الأصول أو قيمتها على أعمارها النافعة التقديرية. وتخضع الأعمار النافعة التقديرية للأصناف الرئيسية من الأصول غير الملموسة لاستعراض سنوي...
	39- التحقق من الأصول هو أحد تدابير الرقابة الداخلية الرامية إلى التأكد من وجود الأصول ومكانها وحالتها، وهو يدعم الصيانة المستمرة للأصول في الوكالة. ولدى الوكالة إجراءات للتحقق المادي من أجل ضمان دقة تسجيل الأصول في سجل الأصول وإدراجها في البيانات الما...
	40- ويُجرى سنوياً استعراض للأصول الخاضعة للاهتلاك أو الاستهلاك، وذلك لمعرفة مدى انخفاض قيمتها، بهدف ضمان أن القيمة الدفترية لا تزال تعتبر قابلة للاسترداد. وتنخفض القيمة بسبب حدوث خسارة كاملة أو تلف كبير أو تقادم. وفي حالة الخسارة الكاملة، يُسجل انخفاض...
	41- تخضع جميع الأصول المالية للوكالة ومخزونات الوكالة لقيود، بحيث لا يجوز استخدامها إلا دعماً للأنشطة المعتمدة للصناديق التي تم توفيرها لها. وفضلا عن ذلك، فإن استخدام الأصول المالية والمخزونات الخاصة بصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية وصندوق ال...
	عقود الإيجار التمويلي

	42- تُصنَّف كعقود إيجار تمويلي عقودُ إيجار الأصول الملموسة التي تتحمل الوكالة بدرجة كبيرة جميع المخاطر والمنافع المترتبة عن ملكيتها.
	عقود الإيجار التشغيلي

	43- تُصنف كعقود إيجار تشغيلي عقود الإيجار التي يحتفظ فيها المؤجِّر بجزء كبير من المخاطر والمنافع الكامنة في الملكية. وتُحسب المدفوعات المستحقة في إطار عقود الإيجار التشغيلي في بيان الأداء المالي على أنها نفقات.
	الخصوم

	44- تشمل الالتزامات المالية الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المترتبة عن استحقاقات الموظفين والمخصصات والالتزامات المالية الأخرى.
	45- الحسابات المستحقة الدفع هي التزامات مالية تتعلق بالسلع أو الخدمات التي تلقتها الوكالة ولكن لم تدفع ثمنها. وتُحتسَبُ هذه الحسابات في البداية بقيمتها العادلة ثم تقاس في وقت لاحق، عند الاقتضاء، بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. وب...
	46- تشتمل الالتزامات المالية الأخرى أساساً على الأموال غير المُنفَقة المحتفظ بها لردها في المستقبل، وعلى بنود متنوعة أخرى مثل المقبوضات النقدية غير المخصصة. وتُصنَّف هذه الخصوم مثلما تُصنَّف الحسابات المستحقة الدفع، وتُسجَّل بالقيمة الاسمية لأن أثر ال...
	47- تَحتَسِبُ الوكالة الفئات التالية من استحقاقات الموظفين:
	 استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل؛
	 استحقاقات ما بعد الخدمة؛
	 استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى؛
	 استحقاقات إنهاء الخدمة.
	استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل

	48- تشمل استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل استحقاقات الموظفين المعيَّنين لأول مرة (مِنح الانتداب)، والاستحقاقات الشهرية المنتظمة (الأجور والرواتب والبدلات)، والاستحقاقات القصيرة الأجل الأخرى (منحة التعليم، وردّ ضرائب الدخل). ويُتوقع أن تُسوى استحقاقات ...
	استحقاقات ما بعد الخدمة

	49- تشمل استحقاقات ما بعد الخدمة مساهمة الوكالة في خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ومِنح الإعادة إلى الوطن، وبدلات انتهاء الخدمة، إلى جانب تكاليف السفر والشحن بسبب انتهاء الخدمة. والالتزام المُحتَسبُ بالنسبة لهذه الخطط هو القيمة الحالية لالتزام ا...
	50- وتُحتسب المكاسب أو الخسائر الاكتوارية المتعلقة بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والتزامات الإعادة إلى الوطن والتزامات انتهاء الخدمة باستخدام ’نهج الاحتياطي‘، أي أنها تُحتسبُ من خلال صافي الأصول/الملكية في بيان الوضع المالي وفي بيان التغير...
	استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى

	51- استحقاقات الموظفين الطويلة الأجل الأخرى هي الاستحقاقات التي تجب تسويتها بعد فترة تزيد على 12 شهراً، مثل الإجازة السنوية وإجازة زيارة الوطن. وأما استحقاقات الإجازة السنوية وزيارة الوطن فتُحسَب دون اللجوء إلى خدمات الخبراء الاكتواريين، وهي لا تُخصَم...
	استحقاقات إنهاء الخدمة

	52- استحقاقات إنهاء الخدمة هي الاستحقاقات التي تكون مستحقة الدفع إن أنهت الوكالة خدمة موظف لديها قبل تاريخ بلوغه سن التقاعد/تاريخ انتهاء العقد. وتُحتسَبُ هذه الاستحقاقات عندما تُخطِر الوكالة الموظف بأنها ستنهي عقده في وقت مبكر أو، إن كان إنهاء الخدمة ...
	الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

	53- الوكالة عضو مشارك في الصندوق المشترك للمعاشات التـقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استحقاقات للموظفين في حالات التقاعد والوفاة والعجز وما إلى ذلك. وهذا الصندوق المشترك هو خطة لأرباب عمل متعددين ممولة بمس...
	54- وتُعرِّض هذه الخطة المنظمات المشاركِة فيها للأخطار الاكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين في المنظمات الأخرى المشاركة في الصندوق، ولا يوجد بالتالي أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص الالتزام وأصول الخطة والتكاليف لكل من المنظمات المشاركة في ا...
	55- تُحتسبُ المخصصات عندما يكون لدى الوكالة التزام راهن قانوني أو ضمني نتيجة لأحداث ماضية، ويكون مرجَّحاً أن يستدعي الأمر تدفقاً للموارد إلى الخارج لتسوية الالتزام، ويكون بالوسع تقدير المبلغ بصورة موثوق بها. والمبلغ المخصص هو أفضل تقدير للنفقات المتوق...
	الخصوم الاحتمالية

	56- يُفصَحُ عن أي التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة لن يتأكد وجودها إلا في حال وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها على وجه اليقين وتكون غير خاضعٍة كلياً لرقابة الوكالة.
	الأصول الاحتمالية

	57- يُفصَحُ عن أي التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة لن يتأكد وجودها إلا في حال وقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها على وجه اليقين وتكون غير خاضعٍة كلياً لرقابة الوكالة.
	المِلكيَّة

	58- تُقسَّمُ مكوّنات صافي الأصول/الملكية إلى أرصدة صناديق تمثل ما يتراكم من فوائض وعجز واحتياطيات. وتمثل الاحتياطيات فئات محددة من صافي الأصول/الملكية التي يحتمل أن يكون لها تأثير في أرصدة الصناديق في المستقبل. ومن بين الأمثلة على هذه الاحتياطيات احتي...
	الإيرادات
	الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء

	59- تُسجَّل الإيرادات المتأتية من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء اعتباراً من اليوم الأول من السنة التي تعود إليها تلك الاشتراكات. أما الاشتراكات المقررة التي ترد قبل السنة التي تتعلق بها فتسجل باعتبارها إيرادات مؤجلة.
	التبرعات

	60- عادة ما تتضمن الاتفاقات الخاصة بالتبرعات أحكاماً بشأن استخدام الوكالة للموارد المحولة. ويمكن أن تكون هذه الأحكام إما قيوداً أو شروطاً. فالقيود تضع حدوداً للغرض الذي تُستخدم فيه الموارد أو تسدي توجيهات بشأن هذا الغرض، أما الشروط فتقضي بأن تُستخدم ا...
	61- وعادة ما تكون التبرعات المقدمة إلى صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية، وصندوق البرامج الخارجة عن الميزانية لليورانيوم الضعيف الإثراء، وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية، والصناديق الاستئمانية، والصناديق الخاصة، مقيدة في استخدامها.
	62- وتُحتسب الإيرادات المتأتية من التبرعات عند قبول التعهد، شريطة ألا تفرض هذه التبرعات شروطاً على الوكالة. ويمكن بدلا من ذلك احتسابها عند التوقيع على اتفاق مُلزمٍ متعلق بالمساهماتِ بين الوكالة والجهة المانحة الخارجية. وتُحتسب الإيرادات المتأتية من ال...
	63- وتعامل التبرعات التي تنطوي على شروط في البداية كإيرادات مؤجلة، وتُحتسَبُ كإيرادات عند استيفاء هذه الشروط. وعموماً، تعتبر الشروط مستوفاة عندما تتم الموافقة على التقارير المرحلية أو الختامية. وتُحتسب الفوائد على هذه المنح عند اكتساب هذه الفوائد، إلا...
	64- أما التبرعات المستردة التي تم احتساب إيرادات بشأنها في السنوات السابقة فتسجل باعتبارها تسوية مباشرة للملكية.
	تكاليف المشاركة الوطنية

	65- تمثل تكاليف المشاركة الوطنية مساهمات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتعاون التقني المعتمد لكل دولة عضو. ونظراً إلى أن هذه التكاليف لا تشمل سوى 5% من البرنامج الوطني المعتمد للتعاون التقني (بما في ذلك المشاريع الوطنية والمنح الدراسية وا...
	المساهمات العينية بالسلع والخدمات
	المساهمات العينية في شكل سلع

	66- تُحتَسَبُ السلع الممنوحة للوكالة على أنها إيرادات إذا كانت قيمة المفردة منها تبلغ 000 3 يورو أو أكثر، وتقابلها زيادة في الأصول المعنية، عندما تستلم الوكالة هذه التبرعات. وتُحتسب الإيرادات بقيمتها العادلة، مقاسة في تاريخ احتساب السلع الممنوحة. وتُق...
	67- وتتمتع الوكالة، بموجب ترتيبات عقود الإيجار المعقودة مع الحكومات، بالحق في استخدام بعض من أراضيها ومبانيها ومرافقها. وترد في قسم عقود الإيجار المذكور آنفاً كيفية معاملة الوكالة لهذه الترتيبات.
	الخدمات العينية

	68- لا تُحتسَبُ الخدمات الممنوحة للوكالة كإيرادات، حتى وإن تم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بطابع هذه الخدمات ونوعها.
	الإيرادات التبادلية

	69- تُحتسبُ الإيرادات المتأتية من بيع السلع عندما يُنقَل إلى المشتري جزء كبير من مخاطر ملكية السلع ومنافعها.
	70- وفيما يتعلق بتوريد اليورانيوم الضعيف الإثراء الخاص بالوكالة، ينبغي للتكلفة المحتسبة للدولة العضو المعنية، أي الإيرادات المتأتية من بيع اليورانيوم الضعيف الإثراء، أن تساوي السعر المتداول في السوق زائداً تكلفة التوريد، أو التكاليف الإجمالية التي تتح...
	71- وتُحتسبُ الإيرادات المتأتية من الخدمات عندما تُقدم الخدمة، وفقاً للمرحلة التقديرية لمدى اكتمال تقديم تلك الخدمة، شريطة أن يكون بالإمكان تقدير الناتج على نحو موثوق.
	72- وتُحتسب الإيرادات المتأتية من استخدام أصول الكيان عند استيفاء كلا الشرطين التاليين:
	(1) يكون بالإمكان قياس مقدار الإيرادات على نحو موثوق
	(2) يكون من المرجح أن يستفيد الكيان في المستقبل من منافع اقتصادية أو خدمات محتملة
	إيرادات الاستثمار

	73- تُحتسب إيرادات الاستثمار خلال الفترة التي تُكتَسب فيها هذه الإيرادات. وتُحتسبُ الفوائد على أذون الخزانة والسندات المخصومة الأخرى باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
	النفقات

	74- تُحتسب النفقات التبادلية الناتجة عن شراء السلع والخدمات في اللحظة التي يكون فيها المورد قد استوفى التزاماته التعاقدية، أي عندما تُسلَّم السلع والخدمات إلى الوكالة وتقبلها الوكالة. وقد تتم هذه العملية على مراحل فيما يتعلق ببعض عقود الخدمات.
	75- تتكبَّد الوكالة النفقات غير التبادلية بالأساس عند تحويل مخزونات المشاريع إلى النظراء في المشاريع الإنمائية. وتُحتسبُ هذه النفقات عندما تستلم الجهات المستفيدة في البلد المتلقي مخزونات المشاريع، وهي اللحظة التي يُعتبر فيها أن الوكالة تنقل سيطرتها عل...
	76- وهناك نفقات أخرى غير تبادلية يقع تكبُّدها بالأساس عند تقديم منح لتمويل اتفاقات تتعلق بالبحوث والمنح الدراسية. وتُحتسبُ هذه النفقات في اللحظة التي تأذن فيها الوكالة بإتاحة الأموال أو عندما يكون لديها التزام قطعي بالدفع، أيهما أسبق. وفيما يتعلق باتف...
	الحصص في كيانات أخرى

	77- تشارك الوكالة في عدد من الترتيبات التي تُصنَّف وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية إيبساس من 35 إلى 38 على النحو المبيَّن أدناه. ويرجى الرجوع إلى الملاحظة 37 للاطلاع على تفاصيل محددة بشأن هذه الترتيبات وحوكمتها وخلفياتها القانونية. وهنالك اتفاق مبرم ...
	78- تعتبر الخدمات التي تقدمها منظمات أخرى قائمة في فيينا، مثل خدمات إدارة المباني التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والخدمات الأمنية التابعة للأمم المتحدة وبعض خدمات المؤتمرات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة في فيينا، خدماتٍ م...
	79- وحالياً، لا تنطبق على الوكالة معايير محاسبية أخرى من معايير إيبساس من قبيل المعيار المحاسبي إيبساس 34 البيانات المالية المستقلة والمعيار المحاسبي إيبساس 36 الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. ويتعيَّنُ تطبيق المعيار المحاسبي إيبساس ...
	الإبلاغ القطاعي والمحاسبة الصندوقية

	80- تُعرَض المعلومات المتعلقة بالإبلاغ القطاعي بحسب أنشطة الوكالة، على أساس البرامج الرئيسية وعلى أساس مصادر التمويل (مجموعات الصناديق).
	81- والصندوق هو كيان محاسبي تلقائي التوازن يُنشأ من أجل الحصر المحاسبي للمعاملات التي تُنفَّذ لغرض أو هدف محدد. وتُفصل الصناديق لغرض الاضطلاع بأنشطة محددة أو بلوغ أهداف معينة وفقاً للوائح أو قيود أو حدود خاصة. وتُعد البيانات المالية على أساس المحاسبة ...
	توزيع التكاليف المشتركة
	82- تُوزعُ التكاليف المشتركة التي تتكبدها الوكالة مركزياً على كل قطاع من قطاعات الوكالة (أي كل برنامج رئيسي) على نحو منهجي رشيد يكفل ما يلي: ’1‘ دقة الإبلاغ القطاعي (أي اقتسام التكاليف بطريقة سليمة بين البرامج الرئيسية)؛ و’2‘ عرض النفقات على أساس طابع...
	83- تشكل البرامج الرئيسية الستة للوكالة هيكل اعتمادات الميزانية العادية. وفيما يلي البرامج الرئيسية الستة:
	(1) القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية - يوفر البرنامج الرئيسي 1 للدول الأعضاء في الوكالةِ الدعمَ العلمي والتقني، والخدمات والإرشادات والمشورة: من أجل التشغيلِ الموثوق به والمأمون لما هو قائم من محطات للقوى النووية، ومفاعلات البحوث وغير...
	(2) التقنيات النووية من أجل التنمية والحماية البيئية – يزود البرنامج الرئيسي 2 الدول الأعضاء بالإرشادات والمواد التعليمية والتدريبية والمعايير والمواد المرجعية والوثائق التقنية في مجال العلوم على أساس متين قائم على أنشطة البحث والتطوير المكيَّفة والتط...
	(3) الأمان والأمن النوويان – يضع البرنامج الرئيسي 3 معايير الأمان النووي وإرشادات الأمن النووي التي تصدرها الوكالة، ويحسنها باستمرار. وتتخذ الوكالة ما يلزم من ترتيبات لتطبيق هذه المعايير والإرشادات في عملياتها، وتساعد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، عل...
	(4) التحقق النووي – يدعم البرنامج الرئيسي 4 الولاية المسندة إلى الوكالة بموجب نظامها الأساسي التي تقتضي من الوكالة أن تضع وتطبق ضمانات ترمي إلى ضمان عدم استخدام المواد الانشطارية الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والمعدات والمرافق والمعلومات التي تقدِّ...
	(5) الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم والإدارة – يوفر البرنامج الرئيسي 5 القيادة ويقدِّم التوجيه والدعم الإداري فيما يتعلق بجميع أنشطة الوكالة ومبادراتها. وهو يقدم حلولاً ابتكارية في مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الخدمات المالية، الخدمات المتعلقة بالمش...
	(6) إدارة التعاون التقني لأغراض التنمية – يشمل البرنامج الرئيسي 6 صياغة مشاريع التعاون التقني وتنفيذها وإدارتها في إطار برنامج التعاون التقني لفترة السنتين. ويتكون برنامج التعاون التقني من مشاريع وطنية وإقليمية وأقاليمية مُموَّلة من صندوق التعاون التق...
	84- ولأغراض الإفصاح القطاعي، يُعرض البرنامج الرئيسي 5 والبرنامج الرئيسي 6 كقطاع واحد هو – السياسات والتنظيم والإدارة.
	85- تمول أنشطة الوكالة في جميع هذه البرامج الرئيسية الستة من خلال مختلف الموارد المالية، التي تعرَّف على أنها الصناديق. ويتم إنشاء الصناديق استناداً إلى القرارات التي يتخذها المؤتمر العام، وهي تُدار وفقاً للائحة المالية المعتمدة من مجلس المحافظين وللق...
	(1) يعتبر صندوق الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل الوسيلة الرئيسية لتمويل أنشطة الوكالة، وهما يمكِّنان الوكالة من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاعتمادات المأذون باستخدامها. ويستند صندوق الميزانية العادية إلى ميزانية عادية سنوية يعتمدها المؤت...
	(2) وصندوق الاستثمارات الرأسمالية الرئيسية هو صندوق احتياطي أنشئ كجزء من الميزانية العادية لفصل هذه الأموال لغرض استخدامها في المستقبل. ويموَّل هذا الصندوق جزئياً من الاشتراكات المقرَّرة السنوية فيما يتعلق بالجزء الرأسمالي من الميزانية العادية، وجزئيا...
	(3) صندوق التعاون التقني هو أحد مكونات الصندوق العام، وهو يُمثِّلُ الآلية الرئيسية التي تُمُوِّل من خلالها الوكالةُ أنشطتها في مجال التعاون التقني. ويُمول صندوق التعاون التقني أساساً من تبرعات الدول الأعضاء التي يُطلب منها التعهد بتقديم تبرعات تقابل ح...
	(4) وصندوق التعاون التقني الخارج عن الميزانية هو أحد مكونات الصندوق العام، وهو عبارة عن آلية تمويلية تُمكِّنُ المانحين من تقديم تبرعات فيما يتعلق بالأنشطة التي تدعم مشاريع يُوافِقُ عليها مجلس محافظي الوكالة على النحو الذي تحدده الجهة المانحة.
	(5) صندوق البرامج الخارجة عن الميزانية هو أحد مكونات الصندوق العام، وهو آلية تمويلية تُمكِّنُ المانحين من تقديم تبرعات للأنشطة التي تدعم مشاريع واردة في الميزانية العادية. ويرد في البيانات المالية أيضاً عرض بشأن مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الإثراء،...
	(6) تتصل الصناديق الاستئمانية والصناديق الخاصة بصناديق تخص أنشطة محددة وافق عليها مجلس محافظي الوكالة.
	مقارنة الميزانيات

	86- يختلف أساس الإبلاغ الخاص بالميزانية عن أساس الإبلاغ المالي في الوكالة. وتُعتَمَد الميزانيات في الوكالة على أساس نقدي معدَّل، بينما تتبع البيانات المالية أساس الاستحقاق الكامل وتمتثل لمتطلبات معايير إيبساس.
	87- وفي حين تشمل البيانات المالية للوكالة كافة أنشطة الوكالة، تُعتمد الميزانيات سنوياً وعلى نحو منفصل فيما يتعلق بالميزانية العادية، وذلك لكل من الميزانية العادية التشغيلية والجزء الرأسمالي من الميزانية العادية (مصنفة حسب البرنامج الرئيسي)، ولصندوق ال...
	88- ويُقارِنُ البيان الخامس (بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية) بين الميزانيات النهائية لصندوق الميزانية العادية والمبالغ الفعلية المحسوبة استناداً إلى الأساس ذاته المعتمد عند حساب المبالغ المناظرة في الميزانية. وبما أنَّ الأساس المُس...

	الملاحظة 4: المبالغ النقدية والمكافِئات النقدية
	89- يرجع الانخفاض البالغ 9.443 ملايين يورو (أو 2.1%) التي شهده مجموع المبالغ النقدية والمكافئات النقدية بالأساس إلى التحول من الاستثمار في الودائع لأجل التي تبلغ آجال استحقاقها الأصلية 3 أشهر أو أقل إلى الاستثمار في الودائع لأجل التي تتراوح آجال استحق...
	90- ويُحتَفظ ببعض المبالغ النقدية بعملات تكون إما خاضعة لقيود قانونية أو يتعذر تحويلها بسهولة إلى اليورو. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، كان المبلغ المكافئ لهذه العملات باليورو يساوي 1.738 مليون يورو (مقابل 1.684 مليون يورو في 31 كانون الأول/ديسمبر 2...

	الملاحظة 5: الاستثمارات
	91- ترجع الزيادة البالغة 74.224 مليون يورو (أو 30.4%) في مجموع الاستثمارات بالأساس إلى زيادة الاستثمار في الودائع لأجل أطول لا سيما تلك المقومة باليورو من أجل الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى التي تتيحها الودائع لأجل أطول المقومة باليورو، وهي أسعار ع...

	الملاحظة 6: الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات غير التبادلية
	الملاحظة 7: معلومات عن المبالغ المستحقة التحصيل غير التبادلية
	93- تمثلُ الاشتراكات المقررة غالبية مستحقات الوكالة؛ وهي مستحقة وواجبة الدفع في غضون 30 يوماً من تلقي الرسالة المتعلقة بالاشتراكات المقررة أو في اليوم الأول من السنة المالية، أيهما يأتي لاحقاً. وفي 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية، يعتبر الرصيد غ...
	94- ولتسهيل سداد متأخرات الاشتراكات المقررة، تُتاح خطط سداد توحَّد بموجبها المتأخرات وتُصبح مستحقة الدفع في أقساط سنوية لمدة تصل إلى 10 سنوات. وما دامت الدولة العضو التي لديها خطة سداد تدفع أقساطها السنوية من المتأخرات، وتدفع الاشتراكات المقرَّرة عن ا...
	95- وتَرِدُ في المرفق ألف-3 حالة الاشتراكات غير المسددة من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

	الملاحظة 8: الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية
	96- جميع الحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية في 31 كانون الأول/ديسمبر من عامي 2020 و2019 جارية. وتتألف المستحقات المستردة من ضريبة القيمة المضافة من مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الوكالة فيما يتعلّق بمشترياتها من البضائع والخدمات...
	97- وظهرت التحركات التالية في مخصص الديون غير مضمونة التحصيل خلال السنتين 2020 و2019:
	98- وكان التبويب الزمني للحسابات المستحقة التحصيل من المعاملات التبادلية كالتالي:

	الملاحظة 9: السلف والمبالغ المدفوعة مقدّماً
	99- تمثل السلف المتعلقة بالخدمات المشتركة في مركز فيينا الدولي مدفوعات الوكالة لقاء الخدمات المشتركة التي تديرها المنظمات الأخرى القائمة مركز فيينا الدولي، وفقا لنسبة تقاسم التكاليف التي أقرتها الوكالة، والتي لم تستخدمها تلك المنظمات بعدُ لتقديم الخدمات.
	100- أما السُّلف الخاصة بالموظفين فتتكوَّن أساساً من السُّلَف المعلَّقة بانتظار تسويتها والخاصة بمنحة التعليم وضرائب الدخل. وتتعلق سلف السفر والسُّلَف الأخرى بالمبالغ المدفوعة مقدَّماً للمورّدين.

	الملاحظة 10: المخزون
	101- شهدت مخزونات المشاريع الجاري نقلها زيادة قدرها 25.746 مليون يورو مقارنة بعام 2019. ومثلما لُوحِظَ أيضاً فيما يخص التحويلات إلى النظراء الإنمائيين (يرجى الرجوع إلى الملاحظة 31)، فإنّ ما يناهز 50% من الزيادة المسجلة مردّه المساعدة المتعلقة بكوفيد-1...
	102- ويستأثر برنامج التعاون التقني بمبلغ 38.742 مليون يورو (98%) من المخزونات الجاري نقلها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وهو ما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 195% مقارنة بالسنة الماضية (مقابل 13.150 مليون يورو (97%) في عام 2019). ولم تكن ثمة مخزونات متبرّع به...
	104- ولا يعترف بالمواد المرجعية على أنها مخزونات وتحتسب تكاليف إنتاجها في العام ذاته. وبلغت نفقات العمالة والنفقات العامة المخصصة التي تكبّدتها مختبرات الوكالة لإنتاج المواد المرجعية خلال عام 2020 قرابة 0.124 مليون يورو (مقابل 0.154 مليون يورو في عام ...
	105- وفيما يلي مجموع نفقات المخزون لعامي 2020 و2019:
	106- وأدرجت النفقات المرتبطة بمخزونات المشاريع الجاري نقلها إلى النظراء ضمن التحويلات إلى النظراء في المشاريع الإنمائية في بيان الأداء المالي (يرجى الرجوع إلى الملاحظة 31)، وأدرجت النفقات المرتبطة بلوازم الطباعة وقطع الغيار ومواد الصيانة الخاصة بالضما...
	107- وخلال عام 2020، بلغت قيمة التغير في مخصص عبور البضائع الجاري نقلها 0.835 مليون يورو. وسُجل انخفاض في القيمة خلال عام 2020 بما مقداره 0.014 مليون يورو تعلق بمخزون أُبلغ عن فقدانه أو انتهاء صلاحيته أثناء النقل.
	107- وخلال عام 2020، بلغت قيمة التغير في مخصص عبور البضائع الجاري نقلها 0.835 مليون يورو. وسُجل انخفاض في القيمة خلال عام 2020 بما مقداره 0.014 مليون يورو تعلق بمخزون أُبلغ عن فقدانه أو انتهاء صلاحيته أثناء النقل.

	الملاحظة 11: الاستثمارات في كيانات الخدمات المشتركة
	108- استثمرت الوكالة ومنظمة اليونيدو مبلغاً أولياً قدره 0.809 مليون يورو في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1979 سيتم إرجاعه في حالة تصفية المتجر التعاوني بمركز فيينا الدولي. وترد المزيد من التفاصيل بشأن الترتيب الخاص بالمتجر التعاوني في الملاحظة 37.

	الملاحظة 12: الممتلكات والمنشآت والمعدات
	109- فيما يلي عرض لمشاريع الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتجاوز قيمتها 0.500 مليون يورو، وقيمتها وحالتها باعتبارها قيد الإنجاز في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020:
	110- وتواصلت في عام 2020 أعمال التحقق المادي من الأصول في مركز فيينا الدولي وزايبرسدورف. وتُظهر نتائج التحقق من أصول الضمانات بالنسبة للدورة 2019-2020 أنَّه تم التحقق من 71% من مجموع أصول الضمانات المسجلة في نظام إيبس التي تمتلكها الوكالة. وفي عام 202...
	110- وتواصلت في عام 2020 أعمال التحقق المادي من الأصول في مركز فيينا الدولي وزايبرسدورف. وتُظهر نتائج التحقق من أصول الضمانات بالنسبة للدورة 2019-2020 أنَّه تم التحقق من 71% من مجموع أصول الضمانات المسجلة في نظام إيبس التي تمتلكها الوكالة. وفي عام 202...
	111- وتواصلت جهود التخلص من المعدات القديمة غير العاملة التي كانت مُهْلَكَة تماماً، مما أدى إلى سحب معدات خلال السنة الحالية بتكاليف إجمالية أصلية قدرها 8.520 مليون يورو. وبلغت القيمة الإجمالية لمفردات الممتلكات والمنشآت والمعدات المُهلَكة تماماً التي...
	112- واستُلمت في عام 2020 مساهمات عينية تمثلت في معدات مختبرات متخصصة بما قيمته 0.485 مليون يورو وذلك في إطار ثلاث اتفاقات شراكة أُبرِمت مع جهات مانحة غير تقليدية في عام 2020، واتفاق شراكة واحد مبرم منذ عام 2019. ومن أصل إجمالي هذه المساهمات، يتعلق مب...

	الملاحظة 13: الأصول غير الملموسة
	113- تمثل البرامجيات المطورة في إطار برنامج تحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات جزء الأصول غير الملموسة الخاصة بالوكالة المستأثر بأعلى قدر من الأهمية النسبية. وتحديث تكنولوجيا معلومات الضمانات هو عبارة عن مشروع متعدد المراحل يهدف إلى الارتقاء بالنظم والب...
	114- وفيما يلي عرض للمشاريع الأخرى التي تتجاوز قيمتها 0.500 مليون يورو، وقيمتها وحالة إنجازها (منجزة أو منجزة جزئيا أو قيد الإنجاز) بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020:
	استكملت في عام 2020 أربعة مشاريع بقيمة تزيد على 0.500 مليون يورو.
	 الارتقاء بنظام الإبلاغ والتقييم بشأن أنشطة التفتيش الخاصة بالضمانات (1.860 مليون يورو). شملت التحسينات الرئيسية المدخلة خلال عام 2020: ’1‘ دمج وظيفتي إعداد تقارير المعاينة التكميلية وتقارير التقييم (الجزء 2) الخاصتين بنظام الإبلاغ والتقييم بشأن أنشط...
	 الارتقاء بمنصة التقييم الإحصائي للضمانات (ستيبز) (1.468 مليون يورو). استفاد تطبيق ستيبز من عدد من السمات الجديدة التي أضيفت إليه والتي تحقق أوجه كفاءة في إدارة البيانات المتعلقة بتقييم زمن القياس المادي. فعلى سبيل المثال، بوسع المستخدمين الآن وسمُ أ...
	 الارتقاء بنظام إدارة معدات الضمانات  (0.874 مليون يورو). ويزود هذا النظام إدارة الضمانات بنظام شامل لتتبع الأصول وإدارتها ورصدها. ويدعم هذا التطبيق إدارة دورة الحياة التشغيلية لمعدات الضمانات وغيرها من أصول الضمانات، ويعزز مراقبة المخزون من هذه المع...
	 الارتقاء بالبوابة الإلكترونية لإعلانات الدول (SDP) (0.733 مليون يورو). توفر البوابة الإلكترونية لإعلانات الدول نظاما على شبكة الإنترنت لدعم تبادل المعلومات الثنائية الاتجاهات بصورة آمنة بين الدول أو السلطات الإقليمية وإدارة الضمانات. وفي عام 2020، ت...
	قيد الإنجاز
	 النظام الآلي المركزي للتحليل المترابط وتقييم البيانات (كاسكيد) (1.024 مليون يورو قيد الإنجاز). نظام كاسكيد عبارة عن أداة متكاملة من شأنها مساعدة مفتشي الوكالة عبر تمكينهم من أداء مهام استعراض البيانات والتحقق منها بقدر أكبر من الكفاءة. وسيوفر نظام ك...
	 نظام الإدارة الذكية ساب هانا (0.702 مليون يورو قيد الإنجاز). يزود مشروع نظام الإدارة الذكية ساب هانا موظفي إدارة الضمانات بنظام سهل الاستخدام يمنحهم قدرات جديدة على إدارة الوثائق والعمل عليها بكفاءة وذلك عبر إتاحة خيارات عالية الأداء فيما يتعلق بعمل...
	 نظام استعراض المساعدة التقنية (TARS) (0.556 مليون يورو قيد الإنجاز). ويُوفِّر مشروع نظام استعراض المساعدة التقنية أداةً قائمة على تكنولوجيا المعلومات تستخدمها شعبة إدارة المعلومات لكي تساعد على استعراضِ ما تقدمه الوكالةُ للدولِ الأعضاءِ من أنشطةٍ وم...
	115- وانخفض صافي القيمة الإجمالية للأصول غير الملموسة بـ 1.458 مليون يورو بسبب المستوى العالي من نفقات الاستهلاك، بما يعوض إلى حد كبير قيمة الإضافات خلال العام.
	116- واستُهل في عام 2020 أربعة وثلاثون مشروعاً جديداً بتكاليف إجمالية قدرها 5.862 .ملايين يورو (مقابل 36 مشروعاً في عام 2019 بتكاليف إجمالية قدرها 5.434 مليون يورو). ومن بين هذه المشاريع البالغ عددها 34 مشروعا، استُكمل 19 مشروعاً بتكاليف إجمالية قدرها...
	117- ولم تُسجل في عام 2020 أي حالات انخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة المطوّرة داخلياً.

	الملاحظة 14: الحسابات المستحقة الدفع
	118- تمثل المستحقات كمية السلع والخدمات المقدَّمة التي لم يتم تسلُّم فواتيرها حتى تاريخ إعداد التقرير.
	119- وتمثل المبالغ الأخرى المستحقة الدفع في الأساس مبلغ الفواتير التي عولجت ولم تسدَّد حتى تاريخ إعداد التقرير وفترات الغياب المدفوعة الأجر المتجمعة لخبراء استشاريين معيَّنين في تاريخ الإبلاغ والتي تم ترحيلها إلى الفترة التالية.

	الملاحظة 15: الإيرادات المؤجَّلة
	120- تثبت الإيرادات المؤجَّلة المتعلقة باستخدام مباني مركز فيينا الدولي أن الحكومة النمساوية أجرت للوكالة المباني الأصلية مقابل إيجار اسمي وساهمت بنسبة 50% من تكلفة التحسينات المدخلة على المباني المستأجرة. وفي المقابل، يقع على الوكالة التزام بالحفاظ ع...
	121- وتشتمل المساهمات الواردة مقدَّماً في المقام الأول على الاشتراكات المقررة للميزانية العادية الواردة قبل السنة التي تتصل بها هذه الاشتراكات، وكذلك على المساهمات الخارجة عن الميزانية الواردة من الدول الأعضاء التي لم تقبلها الوكالة رسمياً. ولقد انخفض...
	122- وفي نهاية عام 2020، ازدادت المساهمات الواردة الخاضعة لشروط بما مقداره 19.379 مليون يورو. ومن إجمالي رصيد المساهمات الواردة الخاضعة لشروط، وردت 54.97% منها من جهتين مانحتين اثنتين من الدول غير الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يتعلق مبلغ 6.359 ملايين يو...
	123- وترد في المرفق ألف 4 تفاصيل عن المساهمات الواردة مقدَّماً والمساهمات الخارجة عن الميزانية المحولة الخاضعة لشروط اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

	الملاحظة 16: الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين
	124- احتُسبت الالتزامات الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإجازة السنوية، على أساس التقييم الاكتواري. وقد انخفضت هذه الالتزامات خلال السنة وذلك أساساً بسبب الت...
	125- واحتُسبت الالتزامات الخاصة بالإجازة السنوية استناداً إلى العدد الفعلي لأيام الإجازة غير المستخدمة في نهاية السنة. وترجع الزيادة التي شهدتها هذه الالتزامات إلى زيادة أرصدة الإجازات المستحقة بسبب القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم جراء ...
	126- وتمثل اشتراكات الموظفين في الحساب الاحتياطي لأقساط التأمين الصحي حصة الموظفين من الأموال المحتفظ بها لأقساط التأمين الصحي. وخلال عام 2020، شهد رصيد الحساب زيادة بنسبة 18.1% وذلك بسبب انخفاض المدفوعات الفعلية المحولة إلى شركة سيغنا فيما يتعلق بالأ...
	127- وتألفت الالتزامات الخاصة بتكاليف الموظفين الأخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 بالأساس من مستحقات إجازة زيارة الوطن البالغة 2.701 ملايين يورو (مقابل 1.900 مليون يورو بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2019) ومستحقات الإجازات التعويضية البالغة 0.621 ملي...
	128- وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، كانت التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والالتزامات المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن ما بعد الخدمة فضلاً عن الالتزامات المتعلقة بالإجازة السنوية غير ممولة بالكامل. وتتعلق جميع هذه الالتزامات تقريباً، ا...

	الملاحظة 17: الخطط المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة
	129- تشتمل الاستحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد الخدمة على التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات انتهاء الخدمة.
	130- وتدير الوكالة مخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وهو خطة لاستحقاقات الموظفين المحددة. وبموجب المخطط وطبقاً للائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين، يحق لموظفي الوكالة السابقين أن يحصلوا على تأمين طبي من خلال الوكالة.
	130- وتدير الوكالة مخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وهو خطة لاستحقاقات الموظفين المحددة. وبموجب المخطط وطبقاً للائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين، يحق لموظفي الوكالة السابقين أن يحصلوا على تأمين طبي من خلال الوكالة.
	131- واستحقاقات ما بعد الخدمة الأخرى هي الاستحقاقات التي يحق لموظفي الوكالة الحصول عليها عند انتهاء خدمتهم في الوكالة. وتشمل هذه الاستحقاقات منحة الإعادة إلى الوطن وما يتصل بذلك من تكاليف السفر ونقل الأمتعة عند انتهاء الخدمة في الوكالة، وكذلك بدلات ان...
	التقييمات الاكتوارية

	132- تحدَّد الالتزامات الناتجة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن واستحقاقات انتهاء الخدمة بمساعدة اكتواريين فنيين.
	133- وقد استُخدمت الافتراضات والطرائق التالية لتحديد قيمة التزامات الوكالة المترتبة على استحقاقات الموظفين فيما يتعلق بفترة-ما بعد الخدمة وغير ذلك من الالتزامات المتعلقة بانتهاء الخدمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020:
	134- ويُقدِّم الجدول التالي معلومات وتحليلات إضافية بشأن الالتزامات المترتِّبة على استحقاقات الموظفين التي حسبها الخبير الاكتواري.
	135- في إطار الالتزام الختامي المتعلق بالاستحقاقات المحددة وفق التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، يمثل مبلغ 142.579 مليون يورو الالتزام تجاه الموظفين السابقين ومُعاليهم (مقابل 135.359 مليون يورو في عام 2019) ويمثل مبلغ 203.768 ملايين يورو الاستحق...
	136- وتنشأ المكاسب أو الخسائر الاكتوارية عندما يختلف التقييم الاكتواري عن التوقعات الطويلة الأجل بشأن الالتزامات. وهي تنتج عن التسويات القائمة على التجربة الفعلية (الاختلافات بين الافتراضات الاكتوارية السابقة وما حدث فعلاً) وعن آثار التغيير في الافترا...
	137- والتزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة شديد الحساسية للتغيرات التي تحدث في الافتراضات المالية. وخلال عام 2020، أثرت التغييرات السلبية التي شهدتها الأسواق المالية في معدل الخصم المنطبق، الذي انخفض من 1.28% إلى 0.73%، وقد كان هذا الأمر الدافع الرئ...
	137- والتزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة شديد الحساسية للتغيرات التي تحدث في الافتراضات المالية. وخلال عام 2020، أثرت التغييرات السلبية التي شهدتها الأسواق المالية في معدل الخصم المنطبق، الذي انخفض من 1.28% إلى 0.73%، وقد كان هذا الأمر الدافع الرئ...
	155- وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، كانت الالتزامات طويلة الأجل البالغة 0.304 مليون يورو تتعلق بالمبالغ التي أودعتها منظمة الفاو لتغطية التكاليف التي تكبدتها الوكالة بالنيابة عن الشعبة المشتركة بين الفاو والوكالة، بينما تألفت "الودائع الأخرى" في ا...

	Blank Page
	21-01658A_02_GC65_4.pdf
	موجز جامع
	مقدّمة
	لمحة عامة عن المسائل المالية
	رأي مراجع الحسابات
	الاستنباطات التفصيلية المستخلصة من المراجعة
	أولا-  المسائل المالية
	مسائل أخرى
	الاستجابة لتوصيات المراجع الخارجي السابقة
	شكر وتقدير
	المرفق الأول 


	اعتماد معايير إيبساس
	المحاسبة الصندوقية والتقارير القطاعية
	أداء الميزانية
	ملخص الأداء المالي
	تحليل الإيرادات
	تحليل النفقات
	الوضع المالي
	أرصدة الأموال النقدية والمكافِئات النقدية والاستثمارات
	الحسابات المستحقَّة التحصيل
	الممتلكات والمنشآت والمعدات
	الأصول غير الملموسة
	إدارة المخاطر
	النسب المالية
	ألف-  العجز النقدي

	Blank Page
	Blank Page



