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 2023لمحة عن مجموع الموارد لعام 

 
 

 

 میزانیة النمو الحقیقي الصفري، تُظِھر أنَّ الوكالة تنِجُز المزید باستخدام الموارد نفسھا
المیزانیة العادیة التشغیلیة، 

 %59یورو، مالیین  396.8

ل،  اإلنفاق التشغیلي غیر الُمموَّ
 %19مالیین یورو،  128.7

 

ل،  اإلنفاق الرأسمالي غیر الُمموَّ
 %3مالیین یورو،  20.8

المیزانیة العادیة 
 الرأسمالیة،

 مالیین یورو، 6.2
ل  المبلغ الرأسمالي المرحَّ

 %1ملیون یورو،  2.1

برنامج التعاون 
 التقني،

ورو، ملیون ی 118.0
ملیون  673 18%

ام  یورو
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1  

میزانیة النمو 
الحقیقي 
 الصفري

 مجموع المیزانیة العادیة
 ملیون یورو 403.0

1.7% 
 2تسویة األسعار
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مالیین  10> 
 یورو

 من أوجھ الكفاءة 
(السفر وتكالیف الموظفین 

 والمجاالت األخرى)

وقد ال یساوي حاصل جمع األرقام  ، ما لم یُشر إلى خالف ذلك.2023تُعَرض جمیع األرقام الواردة في ھذه الوثیقة بالیورو بأسعار  1
لة حالی�ا من  الواردة في الجداول المجامیع المقابلة لھا نظراً لتقریب المبالغ. المیزانیة العادیة والتي سیتعیَّن أما األنشطة غیر المموَّ

لة".  تمویلھا من موارد خارجة عن المیزانیة، فتظھر في الرسوم البیانیة والجداول الواردة في ھذه الوثیقة على أنھا "غیر مموَّ

 .3202-2022برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة یتماشى مستوى تسویة األسعار مع تسویة األسعار المطبَّقة في سیاق  2
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 2023میزانیة الوكالة لعام  لالصیغة المستوفاة 
 لمحة عامة

 . 19- ما زال الـعالم یـعاني من آثار جائـحة كوفـید  -1
وقد تمكـنت الوكالة من التكیف بســـــرعة وفـعالـیة مع 
البیئة الجدیدة ومواـصلة االـضطالع بوالیتھا، وكانت  

 العملیات أقرب ما تكون إلى الوضع الطبیعي.

الســـــنتین   -2 لفترة  وُعِرض برنــامج الوكــالــة 
ــافظین،  2022-2023 المح مجلس  ــده  اعتم ــذي  ال  ،

، في 2021على المؤتمر العـام في أیلول/ســـــبتمبر  
ة   ة ومیزانیتھـا للفترة  "الوثیـق امج الوكـاـل - 2022برـن
ت الوثیقـة  ).  GC(65)/2(الوثیقـة    "2023 وتضـــــمنـَّ

ومع  معاً. 2023و  2022رات المیزانیة للسـنتین  تقدی
،  3ذـلك، وإلى حین األـخذ ـبالمیزـنة الثـنائـیة الســـــنوات 

فإنَّھ مطلوب من مجلس المحافظین، طبقاً لما یقضــي  
م إلى المؤتمر الـعام   ّدِ ــاســـــي، أن یـُق ـبھ النـظام األســـ
تـقدیرات المیزانـیة الســـــنوـیة إلقرارـھا، ومن ثمَّ ـفإنَّ 

أن عام   التقدیرات المعروضـة كانت مجرد    2023بـش
 تقدیرات أولیة.

اً مع اإلجراءات المعتـمدة لتطبیق   -3 اشــــــی وتـم
، )GOV/1999/23  الوثیقةالبرمجة الثنائیة السـنوات (

ــة   تُعرض في ھذه الوثیقة تقدیرات المیزانیة الخاصــ
ــنة الثانیة من فترة الســـنتین. وتقِدّم ھذه الوثیقة   بالسـ

لسنة الثانیة من فترة  تسویات األسعار المنطبقة على ا
الـسنتین، وتعرض مـشاریع المخـصـصات والقرارات  

 األخرى.

ــیاق إعداد   -4 ــتوفاة  وفي ســ ــیغة المســ "الصــ
العـام  "2023میزانیـة الوكـالـة لعـام  ل ، نظر المـدیر 

بتمعُّن في االقتراح الُمقدَّم من الرئیســین المشــتركین  
ــتھدفة   للفریق العامل المعني بالمیزانیة والمبالغ المسـ

 4.  2023-2022لصندوق التعاون التقني للفترة  
 

حزیران/یونیھ   24ھ، حتى  الحكومة الودیعة الوكالة بأنَّ   أبلغت 3
دولة عضـواً في   175دولة من أصـل    61كانت ھناك    ،2022

الوكالة قد قبلت تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عـشرة من 
ــاســـي.النظام األ ــبة  سـ ولكي یبدأ نفاذ التعدیل، یلزم قبولھ بنسـ

 ثلثي الدول األعضاء.

ویـظل برـنامج الوـكاـلة كـما ھو معروض في  -5
  .2023-2022برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة  

 

 

 

 

 

 

 

  أوجھ الكفاءة

میزانیة الوكالة  لالصــــیغة المســــتوفاة  تأخذ   -6
ــبان تماماً البیئة  في  2023لعام   ــل  الحسـ التي تواصـ

ة العمـل فیھـا، على النحو المبین في امج    الوكـاـل برـن
 .2023-2022الوكالة ومیزانیتھا للفترة  

واســــتُرشــــد كذلك بالتوصــــیات المحددة للدول  -7
ــأن   ــاء بشــ برنامج الوكالة ومیزانیتھا للفترة  األعضــ

اـلوـثـیقـــة  ،2020-2021 ـفي  بـــاـلـتفصـــــیـــل  اـلواردة 
GOV/2019/25   میزانیة  ل  الصیغة المستوفاة في إعداد

ام   ة لـع اـل ة  ،2023الوـك اـل ة برامج الوـك الـی ل فـع ا یكـف بـم
من خالل تعزیز النھج القائم على النتائج، فـضالً عن 
الكفــاءات وتمكین الموظفین من العمــل على   تحقیق 

 نحو أكثر إنتاجیة.

برـنامج الوـكاـلة وكـما ھو الـحال في ســــــیاق   -8
ا للفترة   دیر  ،2023-2022ومیزانیتـھ ان تركیز الـم ـك

الوثیقتین   4 في  االقتراح  لھذا  ملخص    GOV/2021/25یرد 
 . GOV/OR.1583و

ة 2023عـام  وفیمـا یخصُّ   ة عـادـی ، تُقتَرح میزانـی
ملیون یورو، وھو مـا   403.0إجمـالیـة مقـدارھـا  

ا   دارـھ ة مـق الـی ادة إجـم ل زـی مالیین یورو،    6.7یُمثـِّ
 .2022مقارنة بعام    %1.7أي بنسبة  

ــة   التشـــــغیلی العــادیــة  المیزانیــة  كــلٌّ من  ویُقتَرح 
مالیین    6.6زیـادة بمبلغ    -ملیون یورو    396.8(

مالیین   6.2یورو)، والمیزانیة العادیة الرأسمالیة (
ـبـمـبـلغ    -ـیورو   ـعنـــد    0.1زیـــادة  ـیورو)  ـمـلـیون 

ــویة   ــمل تس ــفري وبما یش ــتوى نمو حقیقي ص مس
 .%1.7األسعار بنسبة  
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ــل األمانة إنجاز مھامھا  ال عام منصــباً على أن تواص
بكفاءة عن طریق إدارة الموارد بحكمة وإنتاجیة، مع 

ــوابط. ــباط والضـ لذلك، ظل التركیز   مراعاة االنضـ
تدامة   دید على إیجاد أوجھ كفاءة مـس مع ضـمان  -الـش

ھو العامل الرئیســي الذي یُســترشــد بھ في   -الفعالیة  
اة  إـعداد   ة المســـــتوـف ام  میلالصـــــیـغ ة لـع اـل ة الوـك زانـی
2023.  

ةَ من  -9 اـن ذكورة األـم اءة الـم ھ الكـف وتمِكّن أوـج
تلبـیة الطـلب المتزاـید من اـلدول األعضـــــاء مع الـحّدِ  

 من نمو المیزانیة العادیة.

 

 

 

 

ان   -10 ك، ظـل المجـاالن الرئیســــــی ذـل ونتیجـة ـل
كفــاءات مســـــتــدامــة في   الوكــالــة لتحقیق  برنــامج 

رة   ـت ـف ـل ـل ھـــا  ـت ـی زاـن ـی ز    2023-2022وـم ـی رـك ـت ـمـحور 
 :2023میزانیة الوكالة لعام  لالصیغة المستوفاة  

فرض المدیر العام ـسقفاً   –الموارد البـشریة   •
للموارد البشـــــریـة من منظور مـالي ومن 
الكـامـل على حـد   منظور مكـافئـات الـدوام 

 .5سواء

فر   • فر من   ُحِدّد  –الـس ھدف ألوجھ كفاءةِ الـس
خالل تحدید األولویات بھدف زیادة استخدام  
أســالیب التعاون االفتراضــیة دون المســاس  

  بجودة اإلنجازات البرنامجیة.

 
ة  5 اس لحجم الموارد البشــــرـی ل ھو مقـی اـم دوام الـك افئ اـل مـك

ــة   ــطة برنامجیة محددة خاصــ ــھا لتنفیذ أنشــ المخطط تكریســ
كافئ دوام كامل" أنَّ الموظَّف یعادل بالوكالة، وتعني عبارة "م
 عامالً یعمل دواماً كامالً.

برـنامج الوـكاـلة وكـما ھو الـحال في ســــــیاق   -11
ــادات  ،  2023-2022ومیزانیتھا للفترة   ظلت اإلرشــ

الـتالـیة الصـــــادرة عن الـمدیر الـعام ســـــارـیة إلـعداد  
  :2023میزانیة الوكالة لعام  لالصیغة المستوفاة  

لمكون الموارد    %75فرض ســـــقف ـقدره   •
العــادیــة   البشـــــریــة من إجمــالي المیزانیــة 

ة لفترة الســـــنتین     2023-2022التشـــــغیلـی
الســـــنوات   خالل  ــد  المتزای ــاه  االتج لوقف 

ھذا انخفاضـــــاً في جزء  ومثَّل الماضـــــیة.
العــادیــة   من المیزانیــة  البشـــــریــة  الموارد 

ــغیلیة من  في المیزانیة المعتمدة   %76التشـ
عـــام   ى    2021ـل ي    %75إـل عـــامـَ   2022ـل

 .2023و

والتـشجیع على اـستمرار االتجاه نحو خفض   •
الكـامـل  العـدد اإلجمـالي لمكـافئـات الـدوام 

  بالنسبة لموظفي الخدمات العامة.

من   %10اء نســـــبــة  وتحــدیـد ھـدف إللغــ •
الكــامــل المتوقع   وظــائف مكــافئــات الــدوام 
شــــغورھا (من خالل التناوب أو التقاعد أو  

ــنتین   - 2022انتھاء الخدمة) خالل فترة الس
2023.  

ذكورة أعاله، تحقَّق   -12 دابیر الـم ومن خالل الـت
دره   ــاف ـق اض صـــ دوام    29.6انخـف ات اـل افـئ من مـك

الســـــنتین   لفترة   مقــارنــةً   2023-2022الكــامــل 
  .2021بالمیزانیة المعتمدة لعام 

 

البــالغــة   والوفورات في التكــالیف وأوجــھ الكفــاءة 
دت ووردت   10.7 ّدِ ملیون یورو ســـــنوـیاً، التي حـُ
للفترة  في   ــا  ومیزانیتھ ــة  ــال الوك ــامج  -2022برن

، ال تزال تنطبق ـبالتســـــاوي على الســــــنة  2023
الثانیة من فترة السـنتین وسـیسـتمر تنفیذھا في عام 

2023. 
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 مجموع الموارد
ة   -13 ة من المیزانـی اـل ألَّف مجموع موارد الوـك یـت

الـعادـیة، والموارد الـخارـجة عن المیزانـیة، والموارد  
التعــاون التقني. وفیمــا یخصُّ   الخــاصــــــة ببرنـامج 

ة  2023 اـل مالیین    672.6، یبلغ مجموع موارد الوـك
، بـما في ذـلك المتطلـبات غیر  2023یورو ـبأســــــعار  

یُلتمس تمویلھا من مو لة التي ـس ارد خارجة عن المموَّ
 المیزانیة.

 

وتتألف المیزانیة العادیة من جزء تشـــغیلي   -14
ص لتمویل االســــتثمارات   وجزء رأســــمالي یُخصــــَّ
الرئیســیة في البنیة األســاســیة بما یتماشــى مع خطة 

وتُعرض تقدیرات   االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة.
ــیة (من  ــتة برامج رئیسـ ــمن سـ المیزانیة العادیة ضـ

)، وفقاً  6إلى البرنامج الرئیـسي    1البرنامج الرئیـسي  
 لھیكل برنامج عمل الوكالة.

وال تزال الوـكاـلة تعتـمد على أموال ـخارـجة  -15
ــطتھا التي ال  ــطالع ببعض أنشـ عن المیزانیة لالضـ

ة. ادـی ة الـع ل في المیزانـی ا تموـی ى لـھ ا ورد   یُتوخَّ وكـم
،  2023-2022برـنامج الوـكاـلة ومیزانیتـھا للفترة  في  

لة حالی�ا في المیزانیة العادیة   فإنَّ األنشــطة غیر المموَّ
والتي سینبغي توفیر موارد خارجة عن المیزانیة لھا 

ا    2023في ـعام   مالیین یورو فیـما   128.7تبلغ ـحالیـ�
مالیین یورو فیـما   20.8یتعلق ـبالجزء التشـــــغیلي و

ة. ة العـادـی الجزء الرأســـــمـالي من المیزانـی  یتعلق ـب

ة" في وتظھر ـھذه   ـل ا "غیر مموَّ األنشــــــطة على أنـھ
  جداول المیزانیة في ھذه الوثیقة.

امج التـعاون التقني، یُتوقَّع   -16 ا یتعلق ببرـن وفیـم
یُتــاح في عــام   یورو  ملیون 118.0مبلغ    2023أن 

یورو للتمویل التقدیري للمشــــاریع   ملیون 87.0 —
ویُســـــتكمـل ھـذا المبلغ بمـا قـدره   األســـــاســـــیـة، 

ة    یورو ملیون 1.0 ة الوطنـی ــارـك من تكـالیف المشـــ
یورو من المســـــاھـمات الـخارـجة عن  ملیون 30.0و

  المیزانیة لدعم برنامج التعاون التقني.

 موارد المیزانیة العادیة التشغیلیة

الرســـــم   -17 أدنــاه  یصـــــف  البیــاني والجــدول 
 المیزانیة العادیة التشغیلیة.

 

 

2023مصدر التمویل

                396.8المیزانیة العادیة التشغیلیة

                    6.2المیزانیة العادیة الرأسمالیة

ل                     2.1المبلغ الرأسمالي المرحَّ

ل                 128.7اإلنفاق التشغیلي غیر الُمموَّ

ل                   20.8اإلنفاق الرأسمالي غیر الُمَموَّ

                118.0برنامج التعاون التقني

                672.6المجموع

لمحة عن مجموع الموارد لعام 2023 
(بمالیین الیوروھات)

القوى النوویة ودورة الوقود   -1
   ،النووي والعلوم النوویة

 % 11ملیون یورو،   43.5
 

التقنیات النوویة من   -2
أجل التنمیة وحمایة  

   ،البیئة
ملیون یورو،   44.3

11 % 

األمان واألمن   -3
ملیون   39.0 ، النوویان 

 % 10یورو، 
 

الخدمات الخاصة   -5
بالسیاسات والتنظیم  

 واإلدارة،
 ملیون یورو، 85.7

22 % 

إدارة التعاون التقني   -6
ملیون   28.1ألغراض التنمیة، 
 % 7یورو، 

 التحقق النووي، -4
 ملیون یورو، 156.3

39 % 

2023البرنامج الرئیسي

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  -1 43.5                  

                  44.3 2- التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة

األمان واألمن النوویان  -3 39.0                  

التحقق النووي  -4 156.3                

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  -5 85.7                  

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  -6 28.1                  

                396.8المجموع

المیزانیة العادیة التشغیلیة لعام 2023
(بمالیین الیوروھات)
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 الموارد الرأسمالیة

ــمالیة لعام   -18 ــیص الموارد الرأسـ جرى تخصـ
بھدف تناول األولویات الرأـسمالیة المتواـصلة    2023

أدنى حــّدٍ من   إلى  الوكــالــة، مع التقلیــل  النمو  لــدى 
ــھ. ویُقتَرح   اإلجمالي للمیزانیة العادیة في الوقت نفسـ

ــندوق   ــة من صــ صــ ــَّ اإلبقاء على األموال المخصــ
لتمویــل   الرئیســـــیــة  الرأســـــمــالیــة  االســـــتثمــارات 
االـستثمارات الرئیـسیة في البنیة األـساـسیة وفقاً لخطة  

عند نفس المـستوى  االـستثمارات الرأـسمالیة الرئیـسیة  
امج الو ا للفترة  المبیَّن في برـن ة ومیزانیتـھ اـل - 2022ـك

صـــــنـــدوق   .2023 من  المخصـــــص  المبلغ  ومن 
(بعد    2023االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة لعام  

ــعار) بمقدار   ــویة األسـ ملیون یورو، یُقترح   8.3تسـ
ة    6.2تموـیل المبلغ   ة الـعادـی ملیون یورو من المیزانـی

الرأسمالیة التي سیقسَّم تمویلھا على الدول األعضاء،  
ة  ویُ  ل بقیـم الي المرحـَّ قترح تعویض المبلغ الرأســــــم

ملیون یورو من األرصــــــدة غیر المنفقـة من   2.1
ــنوات   ــغیلیة في السـ اعتمادات المیزانیة العادیة التشـ
لت في وقت ســــابق إلى   الســــابقة التي كانت قد ُحّوِ

 صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة.

ي   -19 تـــاـل اـل جـــدول  اـل ــف  ــنـــدوق  ویصـــ صـــ
   .2023لعام    الرئیسیة  الرأسمالیة  االستثمارات

 
 اعتبارات مالیة أخرى

 بنود اإلنفاق الرئیسیة

الیف   -20 اق تـك ة لإلنـف تشــــــمل البنود الرئیســــــی
ات   ة الخـدـم الیف موظفي فـئ ة وتـك ة الفنـی موظفي الفـئ

ــعار عام   298.8العامة ( ،  2023ملیون یورو، بأســ
لعــام    %75أو   التشـــــغیلیــة  العــادیــة  المیزانیــة  من 

ملیون یورو أو    16.3)، وتكـالیف الســـــفر (2023
ــة (4%   14.9)، والمعدات واألصــول غیر الملموس

أو   ـیورو  ـمبـــاـني  %4ـمـلـیون  اـل إدارة  وـتكـــاـلـیف   ،(
) أو    20.2واألـمن  ـیورو  واـلـتكـــاـلـیف  %5ـمـلـیون   (

  ).%12ملیون یورو أو    46.7المباشرة األخرى (

 األسعارتسویة  

وتبلغ تسـویة األسـعار المطبقة بالنسـبة لعام   -21
. وتسـتند ھذه النسـبة المئویة  %1.7ما نسـبتھ    2023

ــتھلك المتوقع   ــعار المسـ ــق ألسـ ــر المنسـ إلى المؤشـ
، حســـــبـما جاء في تقریر  2023لمنطـقة الیورو لـعام  

الربع األخیر الخاص بالدراســة االســتقصــائیة آلراء 
ؤات المالیة الصادر عن البنك  المھنیین المعنیین بالتنب

ر   وـب ـت األول/أـك ن  ــرـی تشـــ ي  ـف ي  األوروـب رـكزي  ـم اـل
ویتوافق مسـتوى تسـویة األسـعار أیضـاً مع . 20216

التغیر الطویل األجل من ـسنة إلى أخرى في المؤـشر  
المنســق ألســعار المســتھلك لمنطقة الیورو، حســبما  
جـاء في تقریر الربع األخیر الخـاص بـالـدراســـــة  
االســـــتقصـــــائـیة آلراء المھنیین المعنیین ـبالتنبؤات  

ــرین األول/أكتوبر   ــادر في تشـ   ، 20206المالیة الصـ
ــیاق   ــتوى الذي ُطبِّق في س برنامج الوكالة  وھو المس

 .2023-2022ومیزانیتھا للفترة  

  التزامات التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة

تفي الوـكاـلة ـبالتزاـماتـھا فیـما یتعلق بتموـیل  -22
ــابقین من المیزانیة  ــحي للموظفین الس التأمین الص

 العادیة، على أساس سداد االلتزامات أوالً بأول. 

 یُتاح على الموقع التالي:   6
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_
professional_forecasters/html/index.en.html. 

  

2023المشاریع الرأسمالیة

المرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة 
(ReNuAL 2)                    1.6 

تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بكفاءة 
 0.3                    وبأسلوب عصري

صیاغة وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في 
 1.0                    الیابان

مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار 
 2.9                    في أمن المعلومات

 0.9                    البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف

 1.6                    الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

 8.3                    المجموع

التمویل

رة على الدول األعضاء  6.2                    من االشتراكات المقرَّ

لة الرأسمالیة  2.1                    من المبالغ المرحَّ

 8.3                    المجموع

االستثمارات الرأسمالیة لعام 2023
(بمالیین الیوروھات)

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html
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 ّ ص في الوقت الحالي أيَّ أموال للوفاء  وھي ال تخصـِ
یبلغ   ــذي  وال ــد،  األم ــل  الطوی ــالي  الم االلتزام  ــذا  بھ

ــمبر   31ملیون یورو (حتى   320 كانون األول/دیســ
وتواـجھ معظم المنظـمات الـتابـعة لمنظوـمة   7.)1202

حیــال   مســــــألــة تمویــل االلتزامــات  المتحــدة  األمم 
ي الموظفین بعد انتھاء الخدمة، وأنشــأت المنظمات ف

ك. ذـل ا ـل اطیـ� ا احتـی ات   معظمـھ ــاـب دَّم مراجع الحســـ وـق
الخارجي للوكالة توصیةً بالنظر في تنفیذ استراتیجیة  
اء   د انتـھ أمین الصـــــحي بـع ل الـت ة األـجل لتموـی طویـل
ــیة للمرة األولى   ــدرت ھذه التوصـ الخدمة، حیث صـ

عـــام   ـمراـجع   2013ـفي  قـــارـیر  ـت ـفي  رت  ـكرَّ ـت م  ـث
لألعوام   الخــارجي    2016و  2014الحســــــابــات 

 .2017و

وبـناء على طـلب اـلدول األعضـــــاء، ـقدـمت  -23
الوثیقــة   معلومــات   GOV/INF/2022/5األمــانــة في 

اء  مـحدَّـثة عن   أمین الصـــــحي بـعد انتـھ التزاـمات الـت
بما في ذلك المناقشات األخیرة التي دارت  ، ، الخدمة 

تنظر   التي  ــدابیر  والت المتحــدة،  في منظومــة األمم 
التكــالیف ومعــالجــة  فیھــا   الوكــالــة الحتواء  أمــانــة 

وألن    . االلتزامـات غیر الممولـة على حـد ســـــواء 
ــیر التمویل جنباً   ــرورة أن یسـ المدیر العام یعي ضـ

ــع في اعتبار  إلى جنب مع احتواء التكالیف؛  ه  ویضـ
األمم   مـنـظومـــة  في  األخرى  الـمـنـظمـــات  تجـــارب 
المتحدة واالقتراحات الســابقة للوكالة، ویدرك تماماً 
البیئة االقتـصادیة الحالیة، فإنھ یـستكشف آلیات للبدء  
أمین الصـــــحي بـعد انتـھاء   الـجة التزاـمات الـت في مـع
ــاء   الخدمة من خالل تدابیر الحتواء التكالیف وإنشــ

ــافـی دوق دون طـلب موارد إضـــ دول  صــــــن ة من اـل
ومن المتوقع أن تُقترح آلیة تمویل على    األعضـــاء. 

 الدول األعضاء لتنظر فیھا في الوقت المناسب. 

 

 

 

 

 عملة المیزانیة وسعر الصرف

ة ھي الیورو. -24 اـل ة للوـك ة الوظیفـی وعلى  العمـل
ــیة، أُِعدَّت تقدیرات المیزانیة   ــنوات الماض غرار الس

صــرف للمیزانیة  العادیة بالیورو، باســتعمال ســعر 
اـبل یورو واـحد. وـكل الـجداول   ـقدره دوالر واـحد مـق

والرسوم البیانیة في ھذه الوثیقة ھي بالیورو، استناداً  
في  ــھ  ب المعمول  ــذكور  الم الصـــــرف  ســـــعر  إلى 

ر الوكالة اشــتراكات الدول األعضــاء  المیزانیة. وتقّدِ
دول النســـــبي   اً للـج دوالر األمریكي وفـق الیورو واـل ـب

ة االشـــــت ام  ألنصــــــب دَّده المؤتمر الـع ذي ـح ات اـل راـك
ــیم المطلوب بین العملتین. تقریباً من  %88و والتقسـ

الیورو. ة ھي ـب اـل ات الوـك ات   نفـق دیر االشـــــتراـك وتـق
عار بین   بالعملتین یحمي الوكالة في حالة تقلبات األـس

دوالر األمریكي. ة أي   الیورو واـل ــد األمـاـن وترصـــ
ــوف تقدِّ  ــاط عمالت اإلنفاق وســ م  تغییرات في أقســ

 تقریراً بذلك إلى الدول األعضاء إذا لزم األمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ام  على النحو الوارد في    7 ة لـع اـل ة للوـك الـی اـنات الـم ، 1202البـی

 )GC(66)/3(الوثیقة 
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 والبرنامج الرئیسيحسب البرنامج    —المیزانیة العادیة   –1الجدول  

 

 

  

بحسب النسبة یورو
المئویة

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة1-
 622 567 1.73%0.7% 889 23  986 507 3 097 484 3اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة

 898 690 1.79%0.0% 0   907 528 9 906 528 9القوى النوویة
 972 704 1.79%0.0% 355 2  745 542 9 390 540 9دورة الوقود النووي والتصرف في النفایات

 525 141 1.711%-0.2%(553 23 ) 285 955 10 838 978 10بناء القدرات والمعارف النوویة من أجل تنمیة الطاقة المستدامة
 002 413 1.79%0.0%(691 2 ) 656 255 9 348 258 9العلوم النوویة

 019 518 1.743%0.0%   - 579 790 42 579 790 42البرنامج الرئیسي 1
-2

 860 074 1.79%0.0% 27   166 923 8 139 923 8اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة
 380 368 1.712%0.0%   - 632 161 12 632 161 12األغذیة والزراعة

 169 254 1.79%0.0% 2   478 099 9 476 099 9الصحة البشریة
 781 943 1.73%0.0% 1   858 877 3 856 877 3الموارد المائیة
 989 953 1.74%0.0% 0   179 871 4 178 871 4البیئة البحریة

 888 659 1.74%0.0%(30  ) 994 581 4 024 582 4الكیمیاء اإلشعاعیة والتكنولوجیا اإلشعاعیة
 066 255 1.744%0.0%   - 306 515 43 306 515 43البرنامج الرئیسي 2

األمان واألمن النوویان3-
 874 158 1.74%-1.1%(063 44 ) 355 089 4 419 133 4اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة

 381 695 1.74%-0.1%(734 4 ) 894 616 4 628 621 4التأھـب والتصدي للحادثات والطوارئ
 132 248 1.711%-0.3%(941 32 ) 110 060 11 052 093 11أمان المنشآت النوویة

 435 070 1.78%0.2% 110 14  531 935 7 421 921 7األمان اإلشعاعي وأمان النقل
 134 046 1.74%-0.5%(506 18 ) 499 978 3 006 997 3أمان التصرف في النفایات المشعة وأمان البیئة

 751 755 1.76%1.3% 135 86  823 642 6 689 556 6األمن النووي
 708 974 1.738%0.0%   - 213 323 38 213 323 38البرنامج الرئیسي 3

التحقق النووي4-
 868 896 1.714%-0.9%(598 132 ) 855 647 14 452 780 14اإلدارة العامة والتنسیق واألنشطة المشتركة

 186 227 1.7138%0.1% 782 140  603 916 135 821 775 135تنفیذ الضمانات
 385 145 1.73%-0.3%(185 8 ) 807 092 3 992 100 3أنشطة التحقق األخرى

 439 269 1.7156%0.0%   - 265 657 153 265 657 153البرنامج الرئیسي 4
الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة5-

 457 720 1.785%0.0%   - 568 287 84 568 287 84الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة
 457 720 1.785%0.0%   - 568 287 84 568 287 84البرنامج الرئیسي 5

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة6-
 375 090 1.728%0.0%   - 821 620 27 821 620 27إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة

 375 090 1.728%0.0%   - 821 620 27 821 620 27البرنامج الرئیسي 6
 064 828 1.7396%0.0%   - 752 194 390 752 194 390المیزانیة العادیة التشغیلیة

متطلبات تمویل االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة
 734 205 1.76%0.0%   -               000 102 6 000 102 6المیزانیة العادیة الرأسمالیة

 798 033 1.7403%0.0%   - 752 296 396 752 296 396مجموع برامج الوكالة
 552 181 1.73%0.0%   -370 128 3703 128 3األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداد

 350 215 1.7406%0.0%   - 122 425 399 122 425 399مجموع المیزانیة العادیة
 552 416 1.73%0.0%   -370 363 3703 363 3مطروحاً منھا اإلیرادات المتنوعة

رة على الدول األعضاء  798 798 1.7402%0.0%   - 752 061 396 752 061 396االشتراكات المقرَّ

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة

تقدیرات 2023 
بأسعار 2023 تقدیرات 2023 میزانیة 2022

تسویة األسعاربأسعار 2022

التباین مقارنة بمیزانیة 
2022

البرنامج/البرنامج الرئیسي
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 موجز اإلیرادات —المیزانیة العادیة   2الجدول  

 

 

تقدیرات 2023 میزانیة 2022
بأسعار 2022

تباین 2023 
مقارنة بأسعار 

2022

تقدیرات 2023 
بأسعار 2023

064 593 396   -752 959 752389 959 389المیزانیة العادیة التشغیلیة(أ)
734 205 6   -000 102 0006 102 6المیزانیة العادیة الرأسمالیة

رة على الدول األعضاء 798 798 402   -752 061 752396 061 396االشتراكات المقرَّ
         

إیرادات متنوعة
األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى القابلة لالسترداد

537 394    -942 387 942 387 خدمات الطباعـــة
341 891    -441 876 441 876 الخدمات الطبیة

415 403    -672 396 672 396 مجلة االندماج النووي
748 42    -034 42 034 42 منشورات الوكالة – منتجات أخرى

544 227    -740 223 740 223 إیرادات المختبرات
967 221 1   -541 201 5411 201 1مبالغ قابلة للتحصیل بموجب اتفاقات الضمانات

552 181 3   -370 128 3703 128 3المجموع الفرعي لألعمال المنفـَّذة لحساب آخرین القابلـة لالسترداد

إیرادات متنوعة أخرى
000 135    -000 135 000 135 التخفیضات في أسعار السفر

000 100    -000 100 000 100 إیرادات االستثمارات والفوائد
000 235    -000 235 000 235 المجموع الفرعي إیرادات متنوعة أخرى

552 416 3   -370 363 3703 363 3مجموع اإلیرادات المتنوعة

350 215 406   -122 425 122399 425 399مجموع إیرادات المیزانیة العادیة



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2031-2023للفترة خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة  -4
 2023وصندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة لعام 
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 الرئیسیةخطة االستثمارات الرأسمالیة  

ــمالیة   -25 ــتثمارات الرأســ ن خطة االســ ــمَّ تتضــ
ــمالیة   ــاریَع الرأسـ ــة أدناه المشـ ــیة المعروضـ الرئیسـ

ة في الفترة   ة للوكـاـل وتُنقَّح   .2031-2023الرئیســــــی
ــنة   ــیة كل سـ ــمالیة الرئیسـ ــتثمارات الرأسـ خطة االسـ
ــیة   ــاس وتنبثق من احتیاجات الوكالة لالحتفاظ ببنیة أس

ة آلخر   داً.مالئـمة ومواكـب ات وتعـمل جـی وتِرد   التـحدیـث
لمـحة ـعاـمة عن الخـطة مع التوقـعات    10في الـجدول  

 السنویة.

ــام   -26 ع یخصُّ  ــا  ــات  2023وفیم متطلب تبلغ   ،
االســـــتثـمارات الرأســــــمالـیة الرئیســــــیة ما مجموعھ 

أدنـاه توزیع تلـك   ملیون یورو. 29.0 ویبیِّن الجـدول 
 المتطلبات.

مالیة -27 تثمارات الرأـس یة    وصـندوق االـس الرئیـس
ــئ وفقاً للقاعدة   ــندوق احتیاطي أنشــ من  6-4ھو صــ

(اـلوـثـیقـــة   اـلمـــاـلیـــة  .) INFCIRC/8/Rev.4اـلالـئحـــة 
ــیة   ــاســ ــاعدة على الوفاء بمتطلبات البنى األســ للمســ
ة للوـكاـلة الواردة في خـطة االســـــتثـمارات   الرئیســــــی

وھو یتیح فرصــــة لتمویل   الرأســــمالیة الرئیســــیة.
التي كـان   الرأســـــمـالیـة  ل  المتطلبـات  یمكن أن تؤجـَّ

باســـتمرار لوال ذلك أو ربما اســـتدعت زیادات كبیرة  
 في المســـــاھـمات الســـــنوـیة من اـلدول األعضـــــاء.

ویسـتعرض مجلس المحافظین صـندوق االسـتثمارات  
الرأســــمالیة الرئیســــیة في إطار اإلجراءات المقررة  

  العتماد البرنامج والمیزانیة.

لووفقــاً   -28 الوكــالــة ومیزانیتھــا  لفترة  لبرنــامج 
ة    2010-2011 ل )(GC(53)/5(الوثیـق ، ســـــوف یُموَّ

یة من المبلغ   مالیة الرئیـس تثمارات الرأـس صـندوق االـس
المخصـــص للجزء الرأســـمالي من المیزانیة العادیة،  
ة من المیزانیـة   ة غیر المنفـق ــدة المیزانـی ومن أرصـــ
ــابقة، إن ُوِجدت، ومن  العادیة التشـــغیلیة لألعوام السـ

 ِدّدھا مجلس المحافظین.أي مصادر أخرى قد یح

ومنذ إنـشاء ـصندوق االـستثمارات الرأـسمالیة   -29
ل األرصـــــدة غیر    8  ،2009الرئیســــــیة في ـعام   تُحوَّ

الُمنفقَة من االعتمادات الســـــابقة من المیزانیة العادیة  
ــمالیة   ــتثمارات الرأسـ ــندوق االسـ ــغیلیة إلى صـ التشـ
ــلة   الرئیســیة ویُبلَّغ عنھا في البیانات المالیة ذات الص

ــاعــدة   للق ــا  ــة  4(-(ب)  2-7وفق المــالی الالئحــة  من   (
)INFCIRC/8/Rev.4.(  َّا، ســـــتُرحـ ة ذاتـھ الطریـق ل  وـب

ة   ة من المیزانـی ة غیر المنفـَق ــدة المیزانـی ك أرصـــ ذـل ـك
إلى صـــندوق    2021-2020العادیة التشـــغیلیة للفترة  

 االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة.

 االستثمارات الرأسمالیة

ــام   -30 ع ــة  میزانی في  الحــال  ھو  ــا  ،  2022كم
ـمقـــداره   ـمـبـلغ  ـتـمویـــل  ـمن   2.1ـیـُقـتَرح  ـیورو  ـمـلـیون 

من األرصـدة    2023مالیة لعام المیزانیة العادیة الرأـس
غیر المنفقة من اعتمادات المیزانیة العادیة التشـــغیلیة  
ــندوق   ــابقاً إلى صــ ــابقة والتي كانت قد نُقلت ســ الســ
االـستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة وتمویل مبلغ مقداره  

رة.  6.2   ملیون یورو من االشتراكات المقرَّ

  . GOV/2009/52/Rev.1و GOV/2009/1انظر الوثیقتین   8

2023

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة1-

 0.3            االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة

ل حزم أیونیة في زایبرسدورف  0.8            إنشاء مرفق معِجّ

 1.1            البرنامج الرئیسي 1

-2
المرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة 

(ReNuAL 2)            9.3 

 9.3            البرنامج الرئیسي 2

األمان واألمن النوویان3-
تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب 

 0.4            عصري

 0.3            الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي

 0.6            البرنامج الرئیسي 3

التحقق النووي4-

 3.1            صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان

 3.0            إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول الضمانات

 6.1            البرنامج الرئیسي 4

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة5-
مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار في أمن 

 7.1            المعلومات

 1.8            البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف

 1.6            الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

 10.5          البرنامج الرئیسي 5

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة6-

 1.4            االرتقاء بإطار إدارة دورة برنامج الوكالة للتعاون التقني

 1.4            البرنامج الرئیسي 6

 29.0          مجموع خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة

 البرنامج الرئیسي / البند الرأسمالي الرئیسي
(بمالیین الیوروھات)

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة
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ملیون یورو من   8.3وســیوزع ما مجموعھ   -31
تمویل صــندوق االســتثمارات الرأســمالیة الرئیســیة  

ملیون یورو من المیزانـیة الـعادـیة الرأســــــمالـیة    6.2(
ل)    2.1و الي المرحـَّ ملیون یورو من المبلغ الرأســــــم

 على المشاریع التالیة:

وویـــة   • ـن اـل قـــات  ـی ـب ـط ـت اـل رات  ـب ـت ـخ ـم جـــدیـــد  ـت
)ReNuAL 2( —   2البرنامج الرئیســي  —  

 ملیون یورو؛  1.6

اس   • اعي من خالل قـی ان اإلشــــــع تعزیز األـم
ــري  ــلوب عصــ   — الجرعات بكفاءة وبأســ

 ملیون یورو؛  0.3 —  3البرنامج الرئیسي  

صـیاغة وتنفیذ نھج ضـمانات لمحطة تصـنیع   •
یـــابـــان   اـل ـفي  ـموـكس  ـبرنـــاـمج    —وـقود  اـل

 ملیون یورو؛ 1.0  — 4الرئیسي  

مخصـــصـــات البنیة األســـاســـیة لتكنولوجیا   •
المعلومات واالســــتثمار في أمن المعلومات  

امج الرئیســـــي    — ملیون    2.9  —  5البرـن
 یورو؛

البنیة األســـاســـیة والمرافق المشـــتركة في  •
  —  5البرنامج الرئیسـي   —زایبرسـدورف  

 ملیون یورو؛  0.9

الصــندوق الرأســمالي لخدمات إدارة المباني   •
امج الرئیســـــي    — ملیون    1.6  —  5البرـن

 یورو.

 

وبینما تعرض ھذه الوثیقة خطة االستثمارات   -32
ــیة للفترة   ــمالیة الرئیسـ ، ما زال  2031-2023الرأسـ

مبلغ كبیر من االســتثمار الرأســمالي المقترح في عام  
وفي الوقــت الراھن، یبقى مـا   بــدون تمویــل.  2022

المتطلبات الرأسمالیة  ملیون یورو من    22.4مجموعھ  
ــتثمارات  2022دون تمویل لعام   ، في حین تبلغ االســ

لعــام   لــة  المموَّ ملیون    20.8مــا مقــداره    2023غیر 
ل ھـذه المتطلبـات   یورو. واألمـل معقود على أن تُموَّ

ویعرض  من خالل مســـاھمات خارجة عن المیزانیة.
امین    12الجـدول   ة للـع ـل ات غیر المموَّ   2022المتطلـب

2023. 

 حة عامة عن كل برنامج رئیسيلم

ن   -33 ا للفترة  تضـــــمَّ ة ومیزانیتـھ اـل امج الوـك برـن
ــة    2022-2023 ــة  GC(65)/2(الوثیق ــام ع ــة  لمح  (

برنامجیة عن االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة التي  
ھي جزء من خطة االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة  

لمحــة   .2031-2023للفترة   ــالیــة  الت الفقرات  ــِدّم  وتق
ة ام    عـاـم ل لـع ات التموـی ار    2023عن متطلـب أســــــع ـب
ولم   كما تقِدّم معلومات مـستوفاة عن المـشاریع.  2023

ــة   ــارن مق ــل  التموی في  تغییرات  أي  ــامج  تُقتَرح  ببرن
، فیمـا عـدا  2023-2022الوكـالـة ومیزانیتھـا للفترة  

 .2023تسویة األسعار لعام  

الرئیســـــي   القوى النوویــة ودورة   —  1البرنــامج 
 النووي والعلوم النوویةالوقود  

 االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة

مجموعة من نظم    1یتعھَّد البرنامج الرئیـسي   -34
جمع   ألغراض  ــات  ــات المعلوم والمعلوم ــات  ــان البی

وموارد المعارف النوویة المتثبَّت من صـــحتھا وذات  
الحجـیة فیـما یتعلق ـباالســـــتـخداـمات الســـــلمـیة للـطاـقة  
ات وموارد   ات والمعلوـم اـن ذه البـی ة، ونشـــــر ـھ النووـی

بـید أنَّ ـھذه النظم ـقد   المـعارف في الوـقت المـناســـــب.
ــغیلي   بلغت في الوقت الراھن نھایة دورة عمرھا التش

زم تحدیثھا من أجل ضـــمان ســـالمة المعلومات،  ویل
ــول الدول   ــتمرار وصــ ــمان اســ ــافة إلى ضــ باإلضــ

تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل  
قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب  

 ،3البرنامج الرئیسي  - عصري 
 % 4ملیون یورو،  0.3

 محطة تصنیع وقود موكس في 
 ،4البرنامج الرئیسي  -الیابان  

 % 12ملیون یورو،  

الصندوق الرأسمالي لخدمات  
البرنامج   -إدارة المباني 

 ملیون یورو، 1.6، 5الرئیسي 
19% 

 2021المیزانیة العادیة الرأسمالیة لعام 

البنیة األساسیة والمرافق  
  -المشتركة في زایبرسدورف  

 ،5البرنامج الرئیسي 
 % 10ملیون یورو،  0.9

مخصصات البنیة األساسیة  
لتكنولوجیا المعلومات  

واالستثمار في أمن المعلومات  
 ،5البرنامج الرئیسي  -

 % 36ملیون یورو،  2.9

المرحلة الثانیة من مشروع تجدید  
مختبرات التطبیقات النوویة  

)ReNuAL 2 (-  2البرنامج الرئیسي، 
 % 19ملیون یورو،  1.6
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ویھدف ھذا المشــــروع إلى تحدیث   األعضــــاء إلیھا.
وضـــــمــان  وتــأمینھــا  المــذكورة  المعلومــات  نظم 

 استمراریة توافرھا.

ــام   -35 ع في  المشـــــروع  ــات  ــاج   2023واحتی
الـغة   اـجات غیر مموَّ   0.3والـب ـلة ملیون یورو ھي احتـی

  في الوقت الحالي.

 
ل حزم أیونیة في زایبرسدورف  إنشاء مرفق معِجّ

في  -36 ــة  النووی واألجھزة  العلوم  مختبر  ــدعم  ی
اء الـقدرات في اـلدول   ــا، بـن النمســـ ــدورف ـب زایبرســـ
ــتخدام والتطویر الفعَّالین   األعضــــاء من خالل االســ
النووي في  قیــاس الطیف  النوویــة وتقنیــات  لألجھزة 

ــ ــلمیة باســ تخدام  مجموعة متنوعة من التطبیقات الســ
ة   ة، واألنشــــــط ات التحلیلـی دـم ة، والـخ البحوث التكییفـی

ــیع قدرة   التدریبیة. ــروع إلى توســ ویھدف ھذا المشــ
ل الحزم األیونیة   المختبر من خالل إنشــاء مرفق معّجِ
ات   د من خطوط الُحزم لتقنـی ذي یحتوي على العـدـی اـل
تحلیل الُحزم األیونیة باإلضافة إلى خط حزم إشعاعیة  

س إلنتاج ا  لنیوترونات.مكرَّ

ــام   -37 ع في  المشـــــروع  ــات  ــاج   2023واحتی
الـغة   ـلة   0.8والـب اـجات غیر مموَّ ملیون یورو ھي احتـی

  في الوقت الحالي.

 

ــي   التقنیات النوویة من أجل  — 2البرنامج الرئیســ
  التنمیة وحمایة البیئة

 )ReNuAL 2النوویة (تجدید مختبرات التطبیقات  

، +ReNuAL/ReNuALفي متابعة لمشـروع  -38
من المشـروع   ReNuAL 2سـتسـتكمل المرحلة الثانیة  

ي  ـف نـوویـــة  اـل تـطـبـیـقـــات  اـل مـخـتـبـرات  حـــدیـــث  ـت
مرافق  توفیر  رؤیــة  وســـــتحقق  زایبرســــــدورف، 

والطــارئــة.مختبرات   ــة  الراھن ــاجــات  االحتی ــة   لتلبی
والعـناصـــــر الثالـثة الرئیســــــیة في ـھذه المرحـلة ھي 

ى مؤقتاً المختبر   )1( تشـــیید مبنى مختبر جدید (یُســـمَّ
) لیكون بمثابة مقّرٍ لمختبر  FMLالمرن القابل للتعدیل  

العلوم واألجھزة النووـیة، ومختبر البیـئة األرضــــــیة،  
اتیة وصـفاتھا الوراثیة؛  ومختبر تحسـین السـالالت النب

) وتـجدید مختبر قـیاس الجرعات في موقـعھ الـحالي  2(
) ـخـطي؛  اـل ـعجـــل  ـم اـل ـمرـفق  ـل ـمجـــاور  وإـحالل  3اـل  (

ــبة   ــیما بالنس الدفیئات المتقادمة في المختبرات، وال س
درة على التكیف مع  ــأن الـق ة المھم بشـــ اـل ل الوـك لعـم

 المناخ وإدارة الموارد البیئیة.

 

   
    

  

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   0.3، 2023

 % 9یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
 ملیون یورو، 3.1، 2031- 2024

91 % 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   3.9، 2027- 2024

 % 84یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   0.8، 2023

 % 16یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   41.6، 2031- 2024

 % 82یورو، 
لة في  المتطلبات غیر الممو

ملیون   7.8، 2023
 % 15یورو، 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة  
ملیون   1.6، 2023لعام 

 % 3یورو، 
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بمبلغ    2023وتُقدَّر احتیاجات المشروع لعام  -39
ل منھــا مبلغ    9.3 یموَّ   1.6مالیین یورو، وســـــوف 

  ملیون یورو من المیزانیة العادیة الرأسمالیة.

 األمان واألمن النوویان — 3البرنامج الرئیسي  

تعزیز األـمان اإلشــــــعاعي من خالل قـیاس الجرـعات  
 بكفاءة وبأسلوب عصري

یھدف ھذا المشــــروع إلى تنفیذ تكنولوجیات   -40
ــمان تقدیم   ونُھج متقدمة لتقییم الجرعات من أجل ضــ

ات   دـم اعي على الـخ ان اإلشــــــع ال األـم ة في مـج التقنـی
 أعلى مستوى یمكن تحقیقھ على نحو معقول.

ـما   2023وتبلغ احتـیاـجات المشـــــروع لـعام   -41
دره   ا مبلغ    0.4ـق ملیون یورو   0.3ملیون یورو، منـھ

ل من المیزانیة العادیة الرأسمالیة.   سیُموَّ

 

 الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي

ــعبة  3في إطار البرنامج الرئیســـي   -42 م شـ ، تقّدِ
األـمان اإلشــــــعاعي وأـمان النـقل وأـمان النـفاـیات دعـماً 
ــؤولي الوقایة من  ــراً إلى مدیري الوكالة ومســ مباشــ
اإلشــــــعاـعات لتمكینھم من الوـفاء ـبالتزاـماتھم الرـقابـیة  
ــاھــا   یتلق التي  الجرعــات  وتقییم  ــد  من حیــث رصــــ

ض لھ ا المشــــاركون الموظفون والجرعات التي یتعرَّ
اء   ة في جمیع أنـح اـل ا الوـك اـھ في األنشــــــطة التي ترـع

ــة   العــالم. روتینی بصـــــورة  ــد  الرصــــ إجراء  ویلزم 
ویھدف ھذا المـشروع   وألغراض التصـدي للطوارئ.

ین عملیة التخطیط إلحالل المعدات الخاصـة   إلى تحـس
بخدمات الرصـد اإلشـعاعي والوقایة من اإلشـعاعات،  

ات ال اذ الترتیـب الزـمة إلحالل المـعدات  عن طریق اتـخ
األســاســیة ذات القیمة العالیة في الوقت المناســب قبل  
وبھا عطل أو تتوقف   غیلي فیـش أن تتجاوز عمرھا التـش

اً. ویوفر المشـــــروع أیضـــــاً برـنامـجاً  عن العـمل كلـی
للمعدات االحتیاطیة وفق ما یقتضــــیھ معیار االعتماد  

ISO/IEC17025. 

  لـعامجـمالـیة  وتـُقدَّر احتـیاـجات المشـــــروع اإل -43
ل في   0.3بمبلغ    2023 ملیون یورو وھي دون تموـی

  الوقت الراھن.

 

  التحقق النووي — 4البرنامج الرئیسي  

ــنیع وقود  ــمانات لمحطة تصـ ــوغ وتنفیذ نھج ضـ صـ
  موكس في الیابان

ة المحـدودة للوقود   -44 انـی اـب ة الـی تعمـل الشـــــرـك
النووي على تشــیید محطة ضــخمة إلنتاج وقود خلیط  
أكســید الیورانیوم وأكســید البلوتونیوم الســتخدامھ في 

اشـــــو ا في روـك اء الخفیف في موقعـھ اعالت الـم -مـف
، ووفـقاً آلخر  2010وـقد ـبدأ التشـــــیـید في ـعام   مورا.

ــمی�ا، من المتوقع أ ن تبدأ عملیات  معلومات مقدَّمة رسـ
ورغم أنَّ الموعد   .2022التشــــغیل بحلول نھایة عام 

أوـجھ ـعدم الیقین،   اً ـب ذكور ال یزال محفوـف ائي الـم النـھ
ــنعھا واختبارھا   فإنَّ إعداد المعدات والبرمجیات وصـ
نظم   تكون جمیع  لكي  ــة  أمور ضـــــروری ــا  وتركیبھ

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   0.1، 2023

 % 5یورو، 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة  
ملیون   0.3، 2023لعام 

 % 27یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   0.8، 2024- 2025

 % 68یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   0.3، 2023

 % 47یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   0.3، 2026- 2024

 % 53یورو، 



GC(66)/6 
 19  الصفحة

 

تھَدف   غیل المـس تخدامھا في التـش الضـمانات متاحة الـس
ــ للمرفق. ــلة توفیر التمویل  وتشـ مل الخطط ذات الصـ

من صـــندوق االســـتثمارات الرأســـمالیة الرئیســـیة  
ــاع   للمعدات والبرمجیات الرئیســــیة الالزمة إلخضــ

 المحطة للضمانات.

وتـُقدَّر احتـیاـجات المشـــــروع اإلجـمالـیة لـعام   -45
ـمـبـلغ    3.1ـبـمـبـلغ    2023 ـمـنھـــا  ـیورو،    1.0ـمالـیـین 

ل من المیزانیة ال   عادیة الرأسمالیة.ملیون یورو سیُموَّ

 

المتكــاملــة ألصـــــول   إدارة دورة العمر التشـــــغیلي 
 الضمانات

النظــام   -46 إلى تعزیز  المشـــــروع  ھــذا  یھــدف 
الحالي إلدارة األصـول الخاصـة بالضـمانات، بما في 
ــتراتیجیات   ــات والحوكمة واالسـ ــیاسـ ذلك تحدید السـ
ل   ة (مـث ل التمكینـی ــات والعواـم ارســـ ات والمـم والعملـی
ات، والمواد، والمعـدات،   اـن ا، والبـی أدوات التكنولوجـی

ــریة) التي یتم  تطبیقھا إلدارة األصــول    والموارد البش
المشـــــروع نَْھج إدارة   طوال دورة حیـاتھـا، ویحـِدّد 

ــمانات ــاء نظام إدارة    الضـ ــمانات إلنشـ ــول الضـ   أصـ
فوجود نظام متین   وصـــیانتھ وتحســـینھ باســـتمرار.

یھیئ الظروف إلجراء    أصـــــول الضــــــماناتإلدارة  
ــول   ــم بالكفاءة لجمیع األصـ ــامل یتسـ ــتعراض شـ اسـ

دوره بتخطیط وتحدید  الخاصــة بالضــمانات، یســمح ب
 أولویات احتیاجات أصول الضمانات.

ـما   2023وتبلغ احتـیاـجات المشـــــروع لـعام   -47
دره   ت    3.0ـق ة في الوـق ـل مالیین یورو وھي غیر مموَّ

 الراھن.

 

 

الرئیســـــي   ــة    —  5البرنــامج  الخــاصــــ الخــدمــات 
  بالسیاسات والتنظیم واإلدارة

مخصــصــات البنیة األســاســیة لتكنولوجیا المعلومات  
  واالستثمار في أمن المعلومات

یغطي ھـذا المشـــــروع التكـالیف المرتبطـة   -48
ا   ة لتكنولوجـی ــاســــــی اظ على أـحدث البنى األســـ الحـف ـب

ــراء  المعلومات  ــاالت وخدماتھا من خالل شـ واالتصـ
والبرامج الحاســوبیة والخدمات الســحابیة أو    األجھزة 

وتشمل مكونات ھذا المشروع   القائمة على اشتراكات.
إحالل البنیة األسـاسـیة المتعلقة بالشـبكة واالتصـاالت  
لكیة ومعالجة البیانات ومركز البیانات   لكیة والالـس الـس

ــی ــاس ة للتعافي من الكوارث؛  والتطبیقات؛ والبنیة األس
ة؛   دعم المشـــــترـك ة بنظم اـل اء المقبـل ات االرتـق وعملـی

 وإطاراً جدیداً لدمج البیانات.

ـما   2023وتبلغ احتـیاـجات المشـــــروع لـعام   -49
ل منھا مبلغ  7.1قدره   ملیون   0.9مالیین یورو، ویُموَّ

ة ومبلغ   الـی ة الرأســــــم ادـی ة الـع   2.1یورو من المیزانـی
ل، في حین    ملیون یورو من المبلغ ــمالي المرحَّ الرأسـ

ل. 4.1یظلُّ مبلغ    ملیون یورو غیر مموَّ

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   4.0، 2025- 2024

 % 57یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   2.1، 2023

 % 29یورو، 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة  
ملیون   1.0، 2023لعام 

 % 14یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   54.5، 2031- 2024

 % 95یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   3.0، 2023

 % 5یورو، 
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في   المشـــــتركــة  والمرافق  ــة  ــاســـــی األســــ ــة  البنی
 زایبرسدورف

یھدف ھذا المشروع إلى ضمان قدرة الوكالة   -50
على الحـفاظ على االســـــتثـمارات الـجارـیة والمخطـطة 
في المختبرات والممتلكات الكائنة في زایبرسـدورف،  

ونجمت ھذه   وبالتالي دعم إنجاز البرامج ذات الصـلة.
لبنیة األســـاســـیة في الحاجة عن االســـتثمارات في ا

ك توســـــیع المختبرات،   ا في ذـل ــدورف، بـم زایبرســـ
  وزیادة تعقُّد البنیة األساسیة للموقع.

ویغطي المشــروع االســتثمارات الرأســمالیة   -51
ــیة والتكالیف المتعلقة بإخراج البنى   ــاس في البنیة األس
األســاســیة القدیمة والمباني واإلنشــاءات المتقادمة أو  

المــأمونــة من ا المعــدات غیر  غیر  لخــدمــة، وإحالل 
ــتثمارات   المختبریة المحددة. ــا االسـ وھو یغطي أیضـ

المســتمرة في البنیة األســاســیة لألمن المادي، بما في 
  ذلك تحدیث وتجدید ودمج نظم األمن المادي الحالیة.

 

  2023وتبلغ متطلبات تمویل المشــروع لعام   -52
المبلغ    1.8مــا مقــداره     0.9ملیون یورو، ومن ھــذا 

ل من المیزانیة العادیة الرأسمالیة.  ملیون یورو سیُموَّ

 

 الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

یمـثل ـھذا المشـــــروع مســـــاھـمة الوـكاـلة في  -53
صـندوق عملیات اإلصـالح واإلحالل الرئیسـیة، الذي  
أنشئ كصندوق مشترك لتمویل التكالیف المتفق علیھا  
للمبــاني   لعملیــات اإلصـــــالح واإلحالل الرئیســـــیــة 

 لي.والمرافق والمنشـــــآت التقنیة في مركز فیینا الدو
مھا   رة للصـندوق یتمُّ تقاـس نویة المقرَّ تراكات الـس واالـش
بـشكل متـساٍو بین جمھوریة النمـسا والمنظمات الكائنة  

 في مركز فیینا الدولي.

وُحِدّد ســقف متطلبات تمویل المشــروع لعام   -54
ل من المیزانیة   1.6بمبلغ    2023 ملیون یورو وسـیُموَّ

 العادیة الرأسمالیة.

 

الرئیســـــي   ــامج  التقني    —  6البرن ــاون  التع إدارة 
 ألغراض التنمیة

اون   ة للتـع اـل امج الوـك إـطار إدارة دورة برـن اء ـب االرتـق
 التقني

امج  یجري   -55 ة التخطیط لبرـن ل مع عملـی اـم التـع
التعاون التقني وتصمیمھ واستعراضھ من خالل إطار  

ج. رنـــاـم ـب اـل دورة  ور  إدارة  مـــذـك اـل اإلطـــار  ن  كـّ ـم وـی
المســـتخدمین من إعداد وإدارة برنامج التعاون التقني  
من صــــوغ األطر البرنامجیة القُطریة وتقدیم مفاھیم  

على   وتصـــامیم المشـــاریع، ووصـــوالً إلى الموافقة
  المشروع والبرنامج ورصدھما.

ویســـــتـخدم ـھذا اإلـطار منصـــــة ـقائـمة على  -56
 تكنولوجیا متقادمة وتتطلب إصالحا شامال.

 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   48.3، 2031- 2024

 % 87یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   4.1، 2023

 % 8یورو، 

صندوق االستثمارات  
  الرأسمالیة الرئیسیة في

ملیون   2.9، 2023
 % 5یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   9.4، 2031- 2024

 % 83یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   1.0، 2023

 % 9یورو، 

الرأسمالیة  المیزانیة العادیة 
ملیون   0.9، 2023لعام 

 % 8یورو، 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
ملیون   14.8، 2031- 2024

 % 90یورو، 

المیزانیة العادیة الرأسمالیة  
ملیون   1.6، 2023لعام 

 % 10یورو، 
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ــاـمل لـھذا   -57 ومن المقرر إجراء إصـــــالح شـــ
ل، خالل الفترة   اً بتوافر التموـی - 2022اإلطـار، رھـن

دورة  2025 ــب ـل اســـ ت المـن اھزاً في الوـق ، لیكون ـج
وســـتتواصـــل أنشـــطة   .2027-2026التقني  التعاون  

ــروع في عام   ــكل   2025المشــ من أجل االنتھاء بشــ
 كامل من المشروع المخطَّط لھ.

وتـُقدَّر احتـیاـجات المشـــــروع اإلجـمالـیة لـعام   -58
ل في   1.4بمبلغ    2023 مالیین یورو وھي دون تموـی

 الوقت الراھن.

 

 

 

 

 

االحتیاجات الرأسمالیة للفترة  
لیون  م 2.3، 2025- 2024

 % 62یورو، 

المتطلبات غیر الممولة في  
ملیون   1.4، 2023

 % 38یورو، 
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  2031-2023خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة للفترة   -10الجدول  

 

 2023تفاصیل المیزانیة العادیة الرأسمالیة لعام   - 11الجدول  

 

 

 

  

�ع202320242025202620272028202920302031 المجم

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة1-
 525 454 3 486 165  030 393  974 692  147 241 1 602 651    -   -   - 287 310 االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة

ل حزم أیونیة في زایبرسدورف  358 716 4   -   -   -   - 858 206  487 527  920 716 1 376 489 1 717 775 إنشاء مرفق معِجّ
 883 170 8 486 165  030 393  974 692  147 241 1 460 858  487 527  920 716 1 376 489 1 003 086 1البرنامج الرئیسي 1

-2
(ReNuAL 2) 765 966 50 445 171 5 445 171 5 445 171 5 445 171 5 445 171 5 445 171 5 445 171 5 017 430 5 633 336 9المرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة 
 442 085 4   - 858 206  867 102 3 287 310  572 258    -   - 858 206    -خدمات المعایرة والمراجعة الخاصة بمختبر قیاس الجرعات (زایبرسدورف)

 206 052 55 445 171 5 303 378 5 312 274 8 732 481 5 017 430 5 445 171 5 445 171 5 875 636 5 633 336 9البرنامج الرئیسي 2
األمان واألمن النوویان3-

 910 142 1   -   -   -   -   -   - 076 379  871 394  963 368 تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري
 133 577    -   -   -   -   - 218 308    -   - 915 268 الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي

 043 720 1   -   -   -   -   - 218 308  076 379  871 394  878 637 البرنامج الرئیسي 3
التحقق النووي4-

 594 136 7   -   -   -   -   -   - 149 965 1 578 068 2 867 102 3صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان
صیاغة وتنفیذ نُُھج ضمانات ألغراض محطة للتغلیف ومستودع جیولوجي لخزن 

 110 036 5   -   -   - 288 207 1 547 556 1 547 556 1 173 548  555 167    -الوقود المستھلك

 691 422 57 714 388 12 494 881 9 382 451 8 272 647 6 575 395 5 236 263 4 395 147 4 693 293 3 929 953 2إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول الضمانات
 395 595 69 714 388 12 494 881 9 382 451 8 560 854 7 122 952 6 783 819 5 718 660 6 826 529 5 796 056 6البرنامج الرئیسي 4

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة5-
 833 375 55 075 492 5 079 940 6 364 526 6 218 647 5 646 388 5 072 768 4 799 801 8 358 716 4 223 095 7مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات

 178 196 11 718 137 1 718 137 1 718 137 1 718 137 1 718 137 1 718 137 1 432 189 1 576 344 1 863 835 1البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف
 415 421 16 952 097 2 861 023 2 386 952 1 435 883 1 920 816 1 753 752 1 853 690 1 137 631 1 119 572 1الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني

 426 993 82 744 727 8 658 101 10 467 616 9 371 668 8 284 343 8 543 658 7 084 682 11 070 692 7 205 503 10البرنامج الرئیسي 5
إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة6-

 562 705 3   -   -   -   -   -   - 791 600  186 692 1 585 412 1االرتقاء بإطار إدارة دورة برنامج الوكالة للتعاون التقني
 562 705 3   -   -   -   -   -   - 791 600  186 692 1 585 412 1البرنامج الرئیسي 6

 516 237 221 389 453 26 484 754 25 135 035 27 810 245 23 883 583 21 476 485 19 034 211 26 204 435 22 101 033 29مجموع خطة االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة

البرنامج الرئیسي / البند الرأسمالي الرئیسي

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة2-
(ReNuAL 2) ات التطب�قات النوو�ة �� وع تجد�د مخت رحلة الثان�ة من م��  433 551 1 500 525 1 500 525 1الم

 433 551 1 500 525 1 500 525 1البرنامج الرئیسي 2
األمان واألمن النوویان3-

�ي رعات �كفاءة و�أسلوب ع  287 310  100 305  100 305 تع��ز األمان اإلشعا�� من خالل ق�اس الج
 287 310  100 305  100 305 البرنامج الرئیسي 3

التحقق النووي4-
� ال�ا�ان

وكس �� �غ وتنف�ذ نهج ضمانات لمحطة تص�يع وقود م  289 034 1 000 017 1 000 017 1ص
 289 034 1 000 017 1 000 017 1البرنامج الرئیسي 4

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة5-
� أمن المعلومات

ر ��  724 947 2 450 898 2 470 959 2مخصصات الب��ة األساس�ة لتكنولوج�ا المعلومات واالس�ثما
سدورف �� زاي  �

كة �� �� رافق المش  460 858  110 844  110 844 الب��ة األساس�ة والم
�
رة الم�ا�� رأسما�� لخدمات إدا  119 572 1 840 545 1 820 484 1الصندوق ال

 303 378 5 400 288 5 400 288 5البرنامج الرئیسي 5
 312 274 8 000 136 8 000 136 8صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة

ل (578 068 2)(000 034 2)(000 034 2)المبلغ الرأسمالي المرحَّ
 734 205 6 000 102 6 000 102 6المیزانیة العادیة الرأسمالیة

تقدیرات 2023 البرنامج الرئیسي/البند الرأسمالي الرئیسي
بأسعار 2023 تقدیرات 2023 میزانیة 2022

بأسعار 2022
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ة للعـامین    12یعرض الجـدول   -59 اجـات الرأســـــمـالـی دوق    2023و  2022االحتـی ل من صــــــن التي لن تُموَّ
األعضـاء بتقدیم  ومن المتوقَّع أن تسـتقطب ھذه االحتیاجات تعھُّدات من الدول   االسـتثمارات الرأسـمالیة الرئیسـیة.

 تبرعات خارجة عن المیزانیة.

لة للفترة   - 12الجدول    2023-2022االحتیاجات الرأسمالیة غیر المموَّ

 

 

القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة1-
 287 310  450 864 االرتقاء بنظم المعلومات اإلداریة المتكاملة

ل حزم أیونیة في زایبرسدورف  717 775  850 50 إنشاء مرفق معِجّ
 003 086 1 300 915 البرنامج الرئیسي 1

التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة2-
(ReNuAL 2) 199 785 7 063 655 7المرحلة الثانیة من مشروع تجدید مختبرات التطبیقات النوویة 

 199 785 7 063 655 7البرنامج الرئیسي 2
األمان واألمن النوویان3-

 676 58  880 150 تعزیز األمان اإلشعاعي من خالل قیاس الجرعات بكفاءة وبأسلوب عصري
 915 268    -الخدمات التقنیة في مجال األمان اإلشعاعي

 591 327  880 150 البرنامج الرئیسي 3
التحقق النووي4-

 578 068 2 000 034 2صوغ وتنفیذ نھج ضمانات لمحطة تصنیع وقود موكس في الیابان
 929 953 2 315 255 3إدارة دورة العمر التشغیلي المتكاملة ألصول الضمانات

 507 022 5 315 289 5البرنامج الرئیسي 4
الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة5-

 499 147 4 750 847 5مخصصات البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالستثمار في أمن المعلومات
 403 977  200 627 1البنیة األساسیة والمرافق المشتركة في زایبرسدورف

   - 769 3 الصندوق الرأسمالي لخدمات إدارة المباني
 902 124 5 719 478 7البرنامج الرئیسي 5

إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة6-
 585 412 1 724 907 االرتقاء بإطار إدارة دورة برنامج الوكالة للتعاون التقني

 585 412 1 724 907 البرنامج الرئیسي 6
لة  789 758 20 001 397 22إجمالي االحتیاجات الرأسمالیة غیر المموَّ

20222023 البرنامج الرئیسي/البند الرأسمالي الرئیسي





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023مشاریع القرارات لعام  -المرفق
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صــة للمیزانیة العادیة  2023یعرض ھذا القســم مشــاریع القرارات لعام  -60 ، بما في ذلك االعتمادات المخصــَّ
عام  ، وصــندوق رأس المال العامل في 2023، وتخصــیص الموارد لصــندوق التعاون التقني في عام  2023لعام  

2023. 

 المیزانیة العادیة  -ألف

في جزأین: أحدھما یخصُّ المیزانیة العادیة    2023تُعَرض االعتمادات المخصـصـة للمیزانیة العادیة لعام   -61
ــغیلـیة (الفقرـتان   ـــمالـیة (الفقرات    2و   1التشــ من    5- 3من القرار ألف)؛ في حین یخصُّ الجزء اآلخر المیزانـیة الـعادـیة الرأســ

ل النفقات مقابل تلك االعتمادات بـصورة منفـصلة، بحیث ال تـُستَخدم األموال المخـصـصة   .القرار ألف)  وـسوف تـُسجَّ
ــیة والعكس بالعكس. ــمالیة الرئیس ــتثمارات الرأس ــغیلیة ألغراض االس ل المبلغ   للمیزانیة العادیة التش ــوف یُحوَّ وس

 مارات الرأسمالیة الرئیسیة.اإلجمالي العتمادات المیزانیة العادیة الرأسمالیة إلى صندوق االستث

ــعار   -62 ــویة من أجل مراعاة تغیُّرات أسـ ــیغة تسـ ن القرار الخاص باعتمادات المیزانیة العادیة صـ ــمَّ ویتضـ
وســوف تســتند مســاھمات الدول األعضــاء إلى الجدول النســبي ألنصــبة االشــتراكات الذي   الصــرف أثناء العام.

ده المؤتمر العام في أیلول/سبتمبر    .2022سیحّدِ

 برنامج التعاون التقني  -باء

ل أنـشطة التعاون التقني التي تـضطلع بھا الوكالة من ـصندوق التعاون التقني ومـساھمات خارجة عن  -63 تُموَّ
ن صـندوق التعاون التقني بصـورة أسـاسـیة من مسـاھمات طوعیة، یوصـي مجلس المحافظین كل  المیزانیة. ویتكوَّ

ویبلغ الرقم   المشـــــارـكة الوطنـیة التي ـتدفعـھا اـلدول األعضـــــاء المتلقـیة.ـعام برقم مســـــتـھدف لـھا، ومن تـكالیف  
ما   2023المســـتھدف للمســـاھمات الطوعیة في صـــندوق التعاون التقني الذي أوصـــى بھ مجلس المحافظین لعام 

 یورو. 92  600 000قیمتھ 

ام   -64 اون التقني لـع امج التـع ــأن موارد برـن ات بشـــ داره    2023وتبلغ التوقُّـع ا مـق یورو،    118 044 000ـم
یورو لتكالیف    1 000  000یورو للتمویل التقدیري للمشــاریع األســاســیة، ومبلغ  87 044 000وتتألف من مبلغ  

یورو لمســتویات   30  000 000المشــاركة الوطنیة (على أن یُضــاف إلى التمویل التقدیري األســاســي)، ومبلغ 
 التنفیذ التقدیریة لألنشطة الخارجة عن المیزانیة.

ل ھذه المبالغ رقماً مستھدفاً أل -65 أو قیداً موضوعاً على تلك   2023موال برنامج التعاون التقني لعام وال تشّكِ
 األموال وال استباقاً لحجمھا على أي نحو كان.

 رأس المال العامل  صندوق    -جیم

وافق المؤتمر العام، في دورتھ العادیة الخامـسة والـستین، على اـستمرار صـندوق رأس المال العامل عند   -66
ــتوى   ــتوى فیما یتعلق بعام  .2022یورو لعام   15 210 000مس ،  2023وال یُقتَرح إجراء أي تغییر في ھذا المس

میزانیة العادیة یتجاوز مسـتوى صـندوق  وإن كان ینبغي أن یُوضـع في االعتبار أنَّ متوسـط المتطلبات الشـھریة لل
ل مجازفة كبیرة تتحملھا الوكالة.  رأس المال العامل، وھو ما یشّكِ
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 2023اعتمادات المیزانیة العادیة لعام    -ألف

 ، إنَّ المؤتمر العام

 1  ،2023توصیات مجلس المحافظین بشأن المیزانیة العادیة للوكالة لعام    إذ یقبل 

ــعر صــرف قدره دوالر واحد للیورو الواحد،یعتمد -1 ــاس س یورو   400 009 616مبلغاً مقداره   ، على أس
عاً على النحو التالي:  2023للجزء التشغیلي من نفقات المیزانیة العادیة للوكالة في عام   2موزَّ

 یورو     

  019 518 43 القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  1-

  066 255 44 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة 2-

  708 974 38 األمان واألمن النوویان  3-

  439 269 156 التحقق النووي  4-

  457 720 85 واإلدارة الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم  5-

  375 090 28 إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  6-

  064 828 396 المجموع الفرعي للبرامج الرئیسیة   

  552 181 3 التكالیف القابلة لالسترداد نظیر األعمال المنفَّذة لحساب آخرین 7-

  616 009 400 المجموع   

 
 ، 1- وفقاً لصــیغة التســویة الواردة في الملحق ألف على أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب المیزانیة موضــع تســویة،  

 من أجل مراعاة تغیُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛

ر -2 ل االعتماد السابق الذكر، بعد خصم ما یلي:  یُقّرِ  أن یَموَّ
  )؛7القابلة لالسترداد (باب المیزانیة  إیرادات األعمال المنفـَّذة لجھات أخرى   •
 یورو؛ 235 000  إیرادات متنوعة أخرى بمبلغ •

عر صـرف قدره   اس ـس وبة على أـس تراكات الدول األعضـاء، المحـس   للیورو الواحد، بمبلغ قدره  دوالر واحدمن اـش
ــاـفة إلى    340 984 693یورو (  396 593 064 اً للـجدول ا  55 608 371یورو ـباإلضـــ لنســـــبي  دوالراً)، وفـق

  ؛/GC(66)/RES      ألنصبة االشتراكات الذي حدَّده المؤتمر العام في القرار

 

 

 . /GC(66)الوثیقة     11
 برامج الوكالة الرئیسیة.  6-1تمثـِّل أبواب المیزانیة  12
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یورو  6 205  734، على أساس سعر صرف قدره دوالر أمریكي واحد للیورو الواحد، مبلغاً قدره  یعتمد -3
عاً على النحو التالي2023للجزء الرأسمالي من نفقات المیزانیة العادیة للوكالة في عام    3:، موزَّ

 یورو     

    - القوى النوویة ودورة الوقود النووي والعلوم النوویة  1-

  433 551 1 التقنیات النوویة من أجل التنمیة وحمایة البیئة 2-

  287 310  النوویان األمان واألمن  3-

  289 034 1 التحقق النووي  4-

  725 309 3 الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم واإلدارة  5-

    - إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  6-

  734 205 6 المجموع   

      

 
، من أجل 2- لـصیغة التـسویة الواردة في الملحق ألف على أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب المیزانیة موـضع تـسویة، وفقاً  

 مراعاة تغیُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛

ر -4 ل االعتمادات المذكورة سـابقاً من اشـتراكات الدول األعضـاء، المحسـوبة على أسـاس سـعر   یقِرّ أن تموَّ
یورو باإلضــافة   6 138 815یورو ( 6  205 734صــرف قدره دوالر أمریكي واحد للیورو الواحد، بمبلغ قدره  

ــتراكات الذي حدَّده   66  919  إلى ــبة االشـ ــبي ألنصـ المؤتمر العام في القرار    دوالر أمریكي)، وفقاً للجدول النسـ
GC(66)/RES/    ؛ 

  بتحویل الجزء الرأسمالي من المیزانیة العادیة إلى صندوق االستثمارات الرأسمالیة الرئیسیة؛  یأذن -5

 للمدیر العام:  یأذن -6
،  2023أن یرتبط بمصــروفات باإلضــافة إلى المصــروفات المعتمدة في المیزانیة العادیة لعام  -أ

ل المخـصصات ذات الصلة ألّيٍ من الموظَّفین المعنیِّین وجمیع التكالیف األخرى  ـشریطة أن تُ  موَّ
بصـــورة كلِّیة من إیرادات المبیعات أو األعمال الُمضـــطلَع بھا لحســـاب الدول األعضـــاء أو  
المنظَّمات الدولیة، أو من الھبات المقدَّمة للبحوث، أو من المسـاھمات الخاصـة، أو من مصـادر  

  ؛2023عن المیزانیة العادیة لعام   أخرى خارجة
وأن یُجري، بعـد الحصـــــول على موافقـة مجلس المحـافظین، تحویالت بین مختلف األبواب   -ب

 أعاله. 3و 1المدَرجة في الفقرتین  

 
  . 2انظر الحاشیة  3
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 الملحق 
 االعتمادات المخصصة للجزء التشغیلي من   -1-ألف

 2023المیزانیة العادیة في عام 

 معادلة التسویة بالیورو

 

   دوالر أمریكي    یورو       

القوى النوویة ودورة الوقود النووي  1-
 والعلوم النوویة

 /س )  582 509 6 +(   437 008 37  

التقنیات النوویة من أجل التنمیة  2-
 وحمایة البیئة 

 /س )  436 927 4 +(   630 327 39  

 /س )  377 068 7 +(   331 906 31   األمان واألمن النوویان  3-

 /س )  335 159 24 +(   104 110 132   التحقق النووي 4-

الخدمات الخاصة بالسیاسات والتنظیم   5-
 واإلدارة

 /س )  979 853 8 +(   478 866 76  

 /س )  662 089 4 +(   713 000 24   إدارة التعاون التقني ألغراض التنمیة  6-

 /س )  371 608 55 +(   693 219 341   للبرامج الرئیسیة المجموع الفرعي   

التكالیف القابلة لالسترداد نظیر  7-
 األعمال المنفَّذة لحساب آخرین 

 /س )    - +(   552 181 3  

 /س )  371 608 55 +(   245 401 344   المجموع  

 

سـیُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل  س = متوسـط سـعر صـرف الدوالر مقابل الیورو الذي   ملحوظة:
 .2023عام  
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 الملحق 
 االعتمادات المخصصة للجزء الرأسمالي من   -2-ألف

 2023المیزانیة العادیة في عام 

 معادلة التسویة بالیورو 

 

   دوالر أمریكي  یورو      

القوى النوویة ودورة الوقود النووي  1-
 والعلوم النوویة

 /س )    - +(     -  

التقنیات النوویة من أجل التنمیة  2-
 وحمایة البیئة 

 /س )  919 66  +(   514 484 1  

 /س )    - +(   287 310    األمان واألمن النوویان  3-

 /س )    - +(   289 034 1   الصفحات   4-

الخدمات الخاصة بالسیاسات   5-
 والتنظیم واإلدارة

 /س )    - +(   725 309 3  

 /س )    - +(     -   التعاون التقني ألغراض التنمیة إدارة  6-

  
 المجموع

  
 /س )  919 66  +(   815 138 6

 

 

س = متوسـط سـعر صـرف الدوالر مقابل الیورو الذي سـیُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل   ملحوظة:
 .2023عام  
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 2023تخصیص الموارد لصندوق التعاون التقني لعام    -باء

 
 ،المؤتمر العام إنَّ  

 
ر مجلس المحافظین في حزیران/یونیھ    إذ یشــیر (أ) بأن یوصــي بالمبلغ المســتھدف   2021إلى مقرَّ

یورو للمســاھمات الطوعیة في صــندوق الوكالة   92 600 000لصــندوق التعاون التقني وقدره  
 ؛2023للتعاون التقني لعام  

 
 توصیة المجلس السابقة الذكر،  وإذ یقبل (ب)

 
ر -1 تھدف فیما یخص عام    یقّرِ اھمات الطوعیة في صـندوق التعاون التقني    2023أن یكون المبلغ المـس للمـس

 یورو؛ 92 600 000ھو 
 

صویُ  -2 یورو من أجل برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام   92 600 000مسـاھمات بالیورو مقدارھا    خصـِّ
 ؛2023

 
طبـقاً للفقرة واو من الـمادة    2023ت طوعـیة لـعام  جمیع الدول األعضـــــاء على أن تـقِدّم مســـــاھـما  یـحثُّ و -3

ــي، أو طبقاً للفقرة  ــاسـ ــرة من النظام األسـ ــیغتھ المعدَّلة    GC(V)/RES/100من قراره    2 الرابعة عشـ بصـ
 من القرار السابق، حسب االقتضاء. 3 أو طبقاً للفقرة  GC(XV)/RES/286بالقرار  

 
 2023صندوق رأس المال العامل لعام   -جیم

 ،إنَّ المؤتمر العام 
 

 ،2023توصیات مجلس المحافظین بشأن صندوق رأس المال العامل للوكالة لعام   إذ یقبل
 

 یورو؛  15 210 000بمبلغ   2023على أن یكون مستوى صندوق رأس المال العامل للوكالة لعام  یوافق -1
 

رو -2 طبقاً لما یتصــل بذلك من أحكام   2023أن یجري تمویل الصــندوق وإدارتھ واســتخدامھ في عام    یقّرِ
 4لالئحة المالیة للوكالة؛ا
 

لفاً ال تتجاوز    یأذنو -3 م من أموال الصــندوق ســُ یورو في أي وقت من أجل   500  000للمدیر العام بأن یقّدِ
 التمویل المؤقَّت لمشاریع أو أنشطة وافق علیھا مجلس المحافظین ولم تُرَصد لھا أموال في المیزانیة العادیة؛

 
لف المقدَّمة من الـصندوق طبقاً للتخویل  إلى المدیر العام أن ی  یطلب -4 م إلى مجلس المحافظین بیانات بالسـُ قّدِ

 أعاله. 3 الممنوح لھ في الفقرة 
 
 .INFCIRC/8/Rev.4الوثیقة  4
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