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الالئحة المالية التي اعتمدھا مجلس تلخص ھذه الوثيقة، لعلم جميع الدول األعضاء في الوكالة، تعديالت   -١
  المحافظين خالل األشھر االثني عشر األخيرة.

من الالئحة المالية عن طريق  ١-٦تعديل القاعدة  اعتمد مجلس المحافظين ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩في و  -٢
ة  ي الوثيق واردة ف ات" ال ول التبرع ة بقب د المتعلق مينھا "القواع  ).INFCIRC/370/Rev.2 )GOV/2015/35تض

دة  من القاع دة  ١-٦وتتض اً القاع ة حالي ة المالي ن الالئح ى  ١-١-٦م ة عل ة المعروض ات النقدي ول التبرع ("قب
ةالھداي("قبول  ٢-١-٦الوكالة") والقاعدة  دات وتسھيالت ا المعروضة على الوكالة على ھيئ م  .")خدمات ومع ول

 .INFCIRC/370/Rev.2تطرأ أي تغييرات على الوثيقة 

ة  يالً وتسھ  -٣ للمقارنة والرجوع، يرد في الملحق األول النص الكامل للقواعد ذات الصلة من الالئحة المالي
د إدخال  ذات الصلة بشكلھا األصلي، متضمنة التعديالت دل، بع افظين، في شكلھا المع التي اعتمدھا مجلس المح

 جميع التغييرات المعتمدة المذكورة أعاله.

٤-   ً اني في الملحق ويرد مستنسخا لھا  الث دَّ دھا وع ي اعتم ة، بصيغتھا الت ة للوكال النص الكامل لالئحة المالي
  مجلس المحافظين.

  

  
  
  
  
  
  

16-26806



 ١الملحق 

 ١الصحفة 

  

 النص األصلي

 التعديالت المعتمدة
 )بالخط المائل والشطبوالمحذوفات مبينة  بالخط العريض المائلينة ب(التغييرات م

 GOV/2015/35الوثيقة 

 التبرعات والموارد األخرى الخارجة عن الميزانية - المادة السادسة

 قبول التبرعات

 ١-٦ القاعدة

ى  يجوز قبول التبرعات وفقاً للقواعد المتعلقة بقبول التبرعات النقدية المعروضة عل
 .الوكالة والتي أقّرھا المؤتمر العام

 والموارد األخرى الخارجة عن الميزانيةالتبرعات  - المادة السادسة

 قبول التبرعات

 ١-٦ القاعدة

 "للقواعد المتعلقة بقبول التبرعات النقدية المعروضة على الوكالة"يجوز قبول التبرعات وفقاً 
ام ؤتمر الع ا الم ي أقّرھ ة  والت ى ھيئ دايا المعروضة عل ول الھ ة لقب د الناظم اً "للقواع ووفق

ه في القاعدة  ١خدمات ومعدات وتسھيالت" ى النحو المنصوص علي والقاعدة  ١-١-٦عل
 .على التوالي ٢-١-٦

  قبول التبرعات النقدية المعروضة على الوكالة - ١-١-٦القاعدة 

وز أن  -١ ي تُ يج دول األعضاء ف ات ال ن حكوم ة م ات نقدي ة تبرع ى الوكال رض عل ع
االت المتخصصة؛ رتبط  الوكالة أو في األمم المتحدة أو في أي من الوك والمنظمات التي ت

ا األساسي؛  ادة السادسة عشرة من نظامھ رة ألف من الم ا للفق ات وفق معھا الوكالة بعالق
 والمنظمات الحكومية الدولية األخرى؛ والمصادر غير الحكومية.

 
ام  -٢ ي الصندوق الع ا ف ة ويودعھ ات النقدي ذه التبرع ل ھ ام أن يقب دير الع وز للم يج

 دون قيد على استخدامھا.شريطة أن تكون معروضة 
 

___________________________________________________________________________ 

  .INFCIRC/370/Rev.2انظر الوثيقة   ١



 ٢الصفحة 

 النص األصلي

 التعديالت المعتمدة
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  يجوز للمدير العام أن يقبل أيضا تبرعات نقدية أخرى إذا رأى: -٣
  

امج أو نشاط   (أ)   ا بسھولة في مشروع أو برن أن ھذه التبرعات يمكن دمجھ
 حصل المدير العام على إذن بتنفيذه من الجھاز المختص أو األجھزة المختصة في سبق أن
 الوكالة؛

قبول ھذه التبرعات لن يفرض على الوكالة نفقات ليست ھناك أموال  وأن  (ب)  
  متاحة لھا؛

روع أو   (ج)   ذ المش ة تنفي ل فعالي ن يعرق تخدامھا ل ى اس رط عل وأن أي ش
  المستفيد من التبرعات؛ البرنامج أو النشاط

  مع أحكام النظام األساسي. ال يتعارضاستخدامھا على وأن أي شرط   (د)  
  
دير -٤ ل الم ام  يحي ىالع ي  إل ة الت ات النقدي ي التبرع ت ف ر الب افظين أم مجلس المح

ل بموجب القاعدة من ھذه ١الفقرة  عرضت على الوكالة بموجب م تقب رتين، ول  ٣و ٢ الفق
  مع مراعاة أحكام النظام األساسي ومصالح الوكالة. منھا،

 
المجلس تقارير دورية عن التبرعات النقدية المعروضة التي  إلىيقدم المدير العام  -٥

  من ھذه القاعدة. ٣و  ٢ الفقرتينيقبلھا بموجب 
 
ا ينسجم مع الحاجة  -٦ ة استخدامھا بسھولة بم تقدم التبرعات بعملة تستطيع الوكال
ة،  إلىالكفاءة واالقتصاد في عملياتھا، أو بعملة يمكن تحويلھا،  إلى  ىإلأقصى درجة ممكن

ة استخدامھا بسھولة. ى أن  عملة تستطيع الوكال ذا الغرض، يجب حث الحكومات عل ولھ
ام أن  دير الع رى الم ة أو العمالت التي ي ا بالعمل توفر أكبر نسبة مئوية ممكنة من تبرعاتھ



 ٣الصفحة 

 النص األصلي
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ا. ذ برنامجھ ة تستطيع استخدامھا في تنفي ى نظر مجلس  الوكال ام عل دير الع ويعرض الم
ى المحافظين، حسب طلب ال ة بالتبرعات عل ود المقترن أثير القي را عن مدى ت مجلس، تقري

وينظر مجلس المحافظين في اإلجراء الذي قد  مرونة عمليات الوكالة وكفاءتھا واقتصادھا.
ك لتسھيل  يكون ضروريا بشأن العملة التي يتبين أنھا غير صالحة لالستخدام بسھولة، وذل

  عمليات الوكالة.
 

دة  ول   ٢-١-٦القاع دايقب ةالھ ى ھيئ ة عل ى الوكال ة عل دات  ا المعروض دمات ومع خ
  وتسھيالت

دات وتسھيالت من: حكومات   -١ يجوز أن ُتتاح للوكالة ھدايا على ھيئة خدمات ومع
ة؛  االت المتخصص ن الوك ي أي م دة أو ف م المتح ي األم ة أو ف ي الوكال اء ف دول األعض ال

 ً ا ات وفق ادة السادسة عشرة  والمنظمات التي ترتبط معھا الوكالة بعالق رة ألف من الم للفق
ة.  ر الحكومي ة األخرى؛ والمصادر غي ة الدولي ات الحكومي ا األساسي؛ والمنظم من نظامھ

دايا،  ذه الھ ول ھ ة في أمر قب ا لكي ووتبتُّ الوكال مة إم دايا مقدَّ ا أن تطلب أن تكون الھ لھ
  الوكالة. تستخدمھا الوكالة أو لكي يستخدمھا عضو أو مجموعة أعضاء تسميھم

 
  يجوز للمدير العام أن يقبل ھذه الھدايا إذا رأى: -٢
  

أن ھذه الخدمات والمعدات والتسھيالت يمكن دمجھا بسھولة في مشروع   (أ)  
از المختص أو أو برنامج ذه من الجھ ى إذن بتنفي ام عل دير الع  أو نشاط سبق أن حصل الم

 األجھزة المختصة في الوكالة؛
وال متاحة  وأن  (ب)   قبول الھدية لن يفرض على الوكالة نفقات ليست ھناك أم

  لھا؛



 ٤الصفحة 
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رط   (ج)   دايا الوأن أي ش ذه الھ ل ھ تخدام مث ارضس ام  ال يتع ام النظ ع أحك م
  األساسي.

  
دير  -٣ ى مستوى نائب الم ة عل للمدير العام أن يفوض إلى موظفين آخرين في الوكال

ي تخ ؤوليته الت لطته ومس ام س هالع ول ا ول ة قب ى ھيئ ة عل ى الوكال ة عل دايا المعروض لھ
  القاعدة.من ھذه  ١الفقرة خدمات ومعدات وتسھيالت بموجب 

 
ى  -٤ دايا التي ُعِرضت عل يحيل المدير العام إلى مجلس المحافظين أمر البت في الھ

ل  من ھذه  ١الفقرة  الوكالة على ھيئة خدمات ومعدات وتسھيالت بموجب القاعدة، ولم ُتقَب
  مع مراعاة أحكام النظام األساسي ومصالح الوكالة. منھا، ٢ الفقرةبموجب 

  
ة   -٥ ى ھيئ ا عل دايا التي يقبلھ ة عن الھ ارير دوري ى المجلس تق ام إل دير الع يقدم الم

 من ھذه القاعدة. ٢خدمات ومعدات وتسھيالت بموجب الفقرة 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ثانيالملحق ال

  

  

  الالئحة المالية

  

ه، اإلدارة  ة عن ام أو ُتصدر نياب دير الع د ُيصدرھا الم ات ق ة وأي إجراءات أو تعليم ع القواعد المالي ذه الالئحة، م م ھ نظِّ ت

ھا تقيدا المالية للوكالة، ويجب على جميع الموظفين الذين قد يكونون مسؤولين عن اإلدارة المالية أو معنيين بھا أن يتقيدوا ب

 .ويجوز لمجلس المحافظين تعديل ھذه الالئحة أو تعليقھا، رھناً بأحكام النظام األساسي تاما.
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  الالئحة المالية

 مجال االنطباق – المادة األولى

 ١-١القاعدة 

الئحة إدارة الشؤون المالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي تسمى فيما يلي "الوكالة") وتنطبق، دون المساس تنظم ھذا ال
 ، على جميع أنشطة الوكالة، بصرف النظر عن مصدر األموال والتصرف فيھا.٢-١بالقاعدة 

 ٢-١ القاعدة

اً بأ ي "المجلس")، رھن ا يل ذي يسمى فيم أ الحاجة، قواعد يضع مجلس المحافظين (ال دما تنش ام النظام األساسي، وعن حك
ادة التاسعة من  إضافية لتنظيم إدارة الشؤون المالية للعمليات التي تفوض الوكالة بتنفيذھا عمال بالفقرتين حاء وطاء من الم

من المادة الرابعة عشرة وھاء  ٢-باء النظام األساسي للوكالة (الذي يسمى فيما يلي "النظام األساسي") وفقا ألحكام الفقرتين
 .من النظام األساسي

 التعاريف - الثانيةالمادة 

 ١-٢ القاعدة

ذه الالئحة. ي ھ بة لمصطلحات محددة استخدمت ف ة بالنس اريف التالي ق الترتيب   تسري التع ذه المصطلحات وف رد ھ وت
 األبجدي لألحرف اإلنجليزية.

تي يقرھا المؤتمر العام ألغراض الميزانية العادية للوكالة بالنسبة "االعتمادات": تعني مجمل تفويضات اإلنفاق ال ‘١’
 .لسنة مالية، والتي يجوز الصرف منھا على األغراض التي يحددھا المؤتمر العام

ذي  ‘٢’ يِّن الغرض ال ام ويب ؤتمر الع ذي يصدره الم ادات ال تح االعتم رار ف "باب الميزانية": يعني التقسيم الفرعي لق
 .إليه المصروفات والمبلغ الذي أذن بإنفاقه على ذلك الغرضيجوز أن توجه 

 :"وثيقة الميزانية": تعني الوثيقة التي تتضمن بالنسبة للعام الثاني من برنامج السنتين ‘٣’

 التغييرات في برنامج الوكالة؛ (أ)  

ن ا (ب)   ول م ي تم طة الت ة األخرى لألنش ديرات المالي ة، والتق ة العادي ديرات الميزاني وارد تق ات والم لتبرع
 األخرى الخارجة عن الميزانية؛

 .المعلومات المتعلقة بالتغييرات في البرنامج وبالتقديرات المالية (ج)  

ة ‘٤’ ى مطالب دا ينطوي عل ي تعھ م يصدر  "االرتباط بالنسبة لسنوات مالية الحقة": يعن ة ل وارد سنوات الحق ى م عل
 باإلنفاق. بشأنه بعد إذن

لت لسنوات "األنشطة الب ‘٥’ دة والتي ُرحِّ ة المعتم ة العادي ي تمول من الميزاني ي األنشطة الت رنامجية المرحلة": تعن
 .الحقة في انتظار تلّقي المتأخرات من االشتراكات المقررة

 ."المبلغ المدفوع" يعني المبلغ الفعلي الذي تم سداده ‘٦’

 .نية ولكن يكون ھناك مبرر لدفعه على ضوء الظروف"الھبة": تعني المبلغ الذي يدفع دون أي مسؤولية قانو ‘٧’

 ."المصروفات": تعني جملة المبالغ المدفوعة وااللتزامات غير المصفاة ‘٨’

"الموارد الخارجة عن الميزانية": تعني ‘٩‘
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 تبرعات تقدم: (أ)  

 لبرنامج التعاون التقني الخارج عن الميزانية؛ ‘١’    

 العتمادات؛ولدعم البرامج الممولة من ا ‘٢’    

ة أحد المشاريع  (ب)   ذ الوكال ة أخرى تنف أموال يتيحھا للوكالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمات دولي
 .لحسابھا

 "العملة الوظيفية": تعني العملة المستخدمة ألغراض المحاسبة والميزنة وإعداد التقارير، وھي اليورو. ‘١٠’

 .مستقال أنشئ طبقا لھذه الالئحة لغرض محدد "الصندوق": يعني كيانا محاسبيا ‘١١’

 :"اإليرادات المتنوعة": تعني جميع اإليرادات فيما عدا ‘١٢’

ا) والسلف لحساب أي من الصناديق  (أ)   ررة أو تبرعات أو غيرھ االشتراكات (سواء كانت اشتراكات مق
 المشار إليھا في المادتين السابعة والثامنة؛

 يف البرنامجية المقررة االسترداد لمشاريع التعاون التقني؛اإليرادات من التكال (ب)  

 التسديدات المباشرة للمصروفات خالل السنة المالية الجارية؛ (ج)  

لف والودائع والمناقالت بين الصناديق (د)    .السُّ

 على مطالبة على موارد صدر بشأنه إذن باإلنفاق. "االلتزام": يعني تعھدا ينطوي ‘١٣’

 :البرنامج والميزانية": تعني الوثيقة التي تتضمن ما يلي "وثيقة ‘١٤’

 برنامج الوكالة لفترة السنتين؛ (أ)  

وارد  (ب)   تقديرات الميزانية العادية، والتقديرات المالية األخرى لألنشطة التي تمول من التبرعات ومن الم
 األخرى الخارجة عن الميزانية للسنة األولى من فترة السنتين؛

قديرات األولية للميزانية العادية، والتقديرات المالية األخرى لألنشطة التي تمول من التبرعات ومن الت (ج)  
 الموارد األخرى الخارجة عن الميزانية للعام الثاني من فترة السنتين؛

 .المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتقديرات المالية (د)  

د ‘١٥’ ة "تقديرات الميزانية العادية": تعني تق ي تمول من الميزاني رادات بالنسبة لألنشطة الت يرات المصروفات واإلي
 .العادية

وال  ‘١٦’ ين األم ة للفصل ب ة العادي ذي أنشئ كجزء من صندوق الميزاني ي الصندوق ال اطي": يعن "الصندوق االحتي
 .لغرض استخدامھا في المستقبل

تئماني "الصندوق الخاص": يعني الصندوق الذي أنشئ لصالح مشرو ‘١٧’ ع أو برنامج معيَّن، بخالف الصندوق االس
 .٢-٨و  ٤- ٧و ١-٧أو أي من الصناديق المشار إليھا في القواعد 

ن  ‘١٨’ ه م رر تمويل ي المق اون التقن ة للتع امج الوكال ن برن زء م ك الج ي ذل ي": يعن اون التقن امج األساسي للتع "البرن
 .صندوق التعاون التقني

ني الخارج عن الميزانية": يعني ذلك الجزء من برنامج الوكالة للتعاون التقني المقرر تمويله "برنامج التعاون التق ‘١٩’
 .من تبرعات بخالف التبرعات المقدمة لصندوق التعاون التقني

"الصندوق االستئماني": يعني صندوقا لألموال التي تديرھا الوكالة بالنيابة عن المساھم ولصالح أنشطة يحددھا  ‘٢٠’
.م، وھذه األنشطة يجب أن تكون متسقة مع أھداف وسياسات الوكالةالمساھ
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 ."االلتزام غير المصفَّى": يعني التزاما أو جزءا من التزام لم يسدد بعد ‘٢١’

 البرنامج والميزانية - المادة الثالثة

 فترات البرنامج والميزانية

 ١٢-٣ القاعدة

 اليتين، تبدآن بالسنة التقويمية الزوجية (برنامج السنتين).يوضع برنامج أنشطة الوكالة لسنتين تقويميتين متت

 ٢-٣ القاعدة

  .تكون السنة المالية سنة تقويمية واحدة

 إعداد البرنامج والميزانية

 ٣-٣ القاعدة

ة لفت (أ) امج والميزاني ة البرن نتين مشروع وثيق امج الس م إلى المجلس في العام الثاني من برن رة يعّد المدير العام ويقدِّ
 .السنتين التالية

اني من  (ب) ام الث ة للع ة الميزاني نتين مشروع وثيق امج الس م إلى المجلس في العام األول من برن يعّد المدير العام ويقدِّ
 .فترة السنتين

م أيضا مشاريع القرارات التي يراھا ضرورية أو التي يطلبھا المجلس أو المؤتمر العام (ج)  .يعّد المدير العام ويقدِّ

 ٤-٣ لقاعدةا

ا في القاعدة  ائق المشار اليھ اع  ٣-٣يقدم المدير العام إلى المجلس الوث ل اجتم ّدھا، قب رارات أع ى جانب أي مشاريع ق إل
 .المجلس الذي سُتنظر فيه الوثيقة المعنيَّة بما ال يقل عن خمسة وأربعين يوما

 ٥-٣ القاعدة

اني ينظر المجلس في مقترحات المدير العام ويعتمد بر (أ) ام الث امج للع رات البرن نتين أو تغيي رة الس ة لفت نامج الوكال
 من فترة السنتين مع إدخال التعديالت التي يراھا ضرورية.

ة،  (ب) نتين التالي رة الس ة لفت امج والميزاني ة البرن يقدم المجلس إلى المؤتمر العام في العام الثاني من فترة السنتين وثيق
 .المجلس، إلى جانب تقديراته للميزانية العادية والتقديرات المالية األخرى وتتضمن البرنامج الذي اعتمده

رات  (ج) الي، وتتضمن تغيي ام الت ة للع ة الميزاني نتين وثيق يقدم المجلس إلى المؤتمر العام في العام األول من فترة الس
 .ات المالية األخرىالبرنامج التي اعتمدھا المجلس، إلى جانب تقديراته للميزانية العادية والتقدير

 يقدم المجلس أيضا مشاريع القرارات التي يوصي بأن يعتمدھا المؤتمر العام. (د)

ل ستة  (ھ) دول األعضاء قب ع ال ى جمي تحال الوثائق ومشاريع القرارات المشار اليھا في الفقرات (ب) و(ج) و(د) إل
 .تناقش فيه الوثيقة المعنيَّة وُتنظر فيه مشاريع القرارات أسابيع على األقل من افتتاح الدورة العادية للمؤتمر العام الذي

___________________ 
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 التقديرات المنقحة للميزانية العادية للسنة المالية التالية

 ٦-٣ القاعدة

ة. ى  يعّد المدير العام ويقّدم إلى المجلس ما قد يلزم من تقديرات منقحة للميزانية العادية للسنة المالية التالي دم المجلس إل ويق
 :العام التقديرات المنقحة للميزانية العادية إلقرارھا المؤتمر

 إذا أعاد المؤتمر العام التقديرات التي قدمھا المجلس في بادئ األمر؛ (أ)

 .أو إذا رأى المجلس أن من الضروري تنقيح التقديرات التي قدمھا في بادئ األمر (ب)

 يم التقديرات المنقحة للميزانية العادية.وال تسري المواعيد الزمنية الخاصة بتقديم الوثائق على تقد

 التقديرات التكميلية للميزانية العادية للسنة المالية الجارية

 ٧-٣ القاعدة

ى  يعّد المدير العام ويقّدم إلى المجلس ما قد يلزم من تقديرات تكميلية للميزانية العادية للسنة المالية التالية. ويقدم المجلس إل
ى  يراه المجلس ضروريا من تقديرات تكميلية للميزانية العادية للموافقة عليھا.المؤتمر العام ما قد  ويجوز للمجلس أن يتخل

 .عن المواعيد الزمنية السارية بالنسبة لتقديم الوثائق فيما يتعلق بتقديم التقديرات التكميلية للميزانية العادية

 شكل الميزانية

 ٨-٣ القاعدة

ة الوك (أ) داد ميزاني تم إع ة.ي ة برنامجي كل ميزاني ى ش ة عل ا  ال ة وفق رادات التقديري ع المصروفات واإلي تم تجمي وي
 .للبرنامج الذي تتصل به

 :تظھر اإليرادات أيضا على النحو التالي (ب)

 الميزانية العادية؛ -١  

 وصندوق التعاون التقني؛  -٢  

 والموارد الخارجة عن الميزانية. -٣  

 ة الوظيفية.تظھر جميع األرقام بالعمل ج)(

 برنامج التعاون التقني

 ٩-٣ القاعدة

ة  (أ) ي للوكال اون التقن يعّد المدير العام ويقّدم إلى المجلس في العام الثاني من فترة سنتين مقترحاته بشأن برنامج التع

نتين. رة الس ة لفت وارد المتوقع ى جانب الم ة إل الغ  لفترة السنتين التالي ام أيضا المب دير الع رح الم ة من صندوق ويقت الالزم

وارد  ار الواجب للم التعاون التقني والموارد األخرى لتمويل ھذا البرنامج في العام األول من فترة السنتين، مع إيالء االعتب

 .المتوقع أن تتاح لتلك السنة

ديالت ا (ب) ه بشأن التع نتين مقترحات امج يعّد المدير العام ويقدم إلى المجلس في العام األول من فترة الس لخاصة ببرن

اون  التعاون التقني التي تنفذ في العام الثاني من فترة السنتين. ة من صندوق التع الغ الالزم ام أيضا المب دير الع ويقترح الم

وارد  ار الواجب للم الء االعتب ل في العام الثاني من فترة السنتين، مع إي التقني ومن الموارد األخرى لتمويل البرنامج المعدَّ

 .ن تتاح لتلك السنةالمتوقع أ
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ا ال  (ج) يقدم المدير العام الوثائق التي تتضمن مقترحاته قبل انعقاد اجتماع المجلس الذي سُتنظر فيه الوثيقة المعنية بم

 .يقل عن خمسة أسابيع

 ١٠-٣ القاعدة

ديالت ال نتين أو تع رة الس ي لفت اون التقن اني من ينظر المجلس في مقترحات المدير العام ويقر برنامج التع ام الث امج للع برن

ا ضرورية. وال  فترة السنتين مع إدخال التعديالت التي يرى المجلس أنھ ى استخدام أم ام عل ويوافق المجلس أيضا كل ع

اح  ع أن تت ي يتوق وارد الت لتمويل البرنامج في العام التالي، رھنا بأية شروط يطلبھا المجلس، مع إيالء االعتبار الواجب للم

 .لتلك السنة

 سلطة اإلنفاق - لمادة الرابعةا

 السلطة واعتمادات الميزانية العادية

 ١-٤ القاعدة

دفوعات لألغراض الموضحة في  د التزامات وأداء م ام بعق تشكل االعتمادات التي يقرھا المؤتمر العام تفويضا للمدير الع

 كل باب من أبواب الميزانية وفي حدود المبالغ المبينة في تلك األبواب 

 قالت بين أبواب الميزانيةالمنا

 ٢-٤ القاعدة

   .يجوز للمدير العام إجراء مناقالت بين أبواب الميزانية بموافقة مسبقة من المجلس على النحو الذي يأذن به المؤتمر العام

 إتاحة االعتمادات

 ٣٣-٤ القاعدة

ولكن يرّحل  ة المالية التي أقرت من أجلھا.تكون االعتمادات، بعد إقرار المؤتمر العام لھا، متاحة لعقد التزامات تخص السن
ة السنة  ى نھاي د التزامات حت اح لعق نتين ويت امج الس ى لبرن ة األول أي رصيد خالص من األعباء من اعتمادات السنة المالي

 .المالية الثانية من برنامج السنتين

 ٤٤-٤ القاعدة

ا، فتظل  تظل االعتمادات متاحة لمدة اثني عشر شھراً، أما إذا كانت (أ) مطلوبة لعقود بحثية أو عقود تقنية متعلقة بھ
ل عمال بالقاعدة  ، ٣-٤متاحة لمدة أربعة وعشرين شھراً، بعد انتھاء السنة المالية التي أُقرت من أجلھا، أو في حالة الترحي

ه لل ة ب ذي تكون مطلوب در ال ك بالق ادات، وذل ل االعتم ا ترحي م إليھ ي ت ة الت ر بعد نھاية السنة المالي أي التزامات غي اء ب وف
 مصفاة لتلك السنة المالية.

د  (ب) ي عشر شھراً بع دة اثن د التزامات لم ة متاحة لعق ل ة المرحَّ ذ األنشطة البرنامجي تظل االعتمادات المطلوبة لتنفي
ه لل ة ب اء بالتزامات انتھاء السنة المالية التي أقرت من أجلھا ولمدة اثني عشر شھراً إضافية، ، بالقدر الذي تكون مطلوب وف

رات. غير مصفاة تم عقدھا في االثني عشر شھرا السابقة. ذه الفت د ھ ادات إال  ويجوز للمجلس تمدي ك االعتم وال تستخدم تل

___________________ 

  .١٩٩٩حزيران/يونيه  ٨. واعتمدھا مجلس المحافظين في ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١دخلت حيز النفاذ في   ٣

  .١٩٩٩حزيران/يونيه  ٨مجلس المحافظين في . واعتمدھا ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١دخلت حيز النفاذ في   ٤



 

٦ 

ر المصفاة  ة غي ادات مناسبة لاللتزامات الحالي وفير اعتم ة، وت الغ كافي ررة بمب أخرات من االشتراكات المق بعد استالم مت
 .بالنسبة لسنوات سابقة

 ٥-٤ لقاعدةا

تبقاة. ٤-٤بعد انتھاء فترتي اإلتاحة المنصوص عليھما في القاعدة  ادات مس  يسقط الحق في الرصيد المتبقي من أي اعتم

ل  وفي ذلك الوقت يتم إلغاء أي التزامات غير مصفاة في تلك السنة المالية، إال إذا ظل االلتزام ساريا، وفي تلك الحالة يرحَّ
 .مادات السنة المالية الجاريةااللتزام ويصرف من اعت

 الصناديق االحتياطية

 ٦-٤ القاعدة

ة المجلس. ذه الصناديق بموافق ام إنشاء ھ دير الع وتعّرف بوضوح  يجوز للمجلس إنشاء صناديق احتياطية، كما يجوز للم
اق. لطة اإلنف اطي وس ل صندوق احتي دود ك دتان  أغراض وح ق القاع ى ا ٥-٤و  ٤-٤وال تنطب ة عل ن الالئح لصناديق م

 االحتياطية، ويجوز ترحيل األرصدة المتبقية في نھاية السنة المالية إلى سنوات مالية الحقة.

 برنامج التعاون التقني

 ٧-٤ القاعدة

وال لصالح  ى استخدام األم ة المجلس عل ي وموافق اون التقن امج التع يشكل تخصيص األموال من جانب المؤتمر العام لبرن
ا المجلس. البرنامج تفويضا للمدير ي أقرھ دفوعات لألغراض الت د التزامات وأداء م ام بعق ام، في  الع دير الع ويراعي الم

ودة أو  ات المعق اح، والتبرع د المت اره النق ي اعتب ذ ف س، ويأخ عھا المجل دود يض روط وح ة ش ويض، أي ذا التف ة ھ ممارس
رادات المتنوعة التبرعات المتوقع أن تعقد، اعتمادا على التجارب السابقة، والتكاليف الب ررة االسترداد، واإلي ة المق رنامجي

 .التقديرية

 األموال التي تتاح من موارد خارجة عن الميزانية

 ٨-٤ القاعدة

وال،  ك األم دفوعات من تل ة وأداء م وارد خارجة عن الميزاني ة من م يجوز للمدير العام عقد التزامات من األموال المتأتي
ه في القاعدة التي ال تكون موارد خارجة عن الم وع المشار إلي ذه ٩-٤يزانية من الن ا ھ دمت من أجلھ ي قُ ، لألغراض الت

 .المساھمات وبالقدر الذي تِرد به ھذه األموال بالفعل أو تتاح بصورة أخرى

 ٩-٤ القاعدة

م المتح امج األم ة لحساب برن ذھا الوكال ي تنف ائييجوز للمدير العام عقد التزامات وأداء مدفوعات للمشاريع الت أو  دة اإلنم
 .منظمات دولية أخرى وفقا لشروط االتفاق المعقود بين الوكالة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو المنظمة المعنية

 الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة

 ١٠-٤ القاعدة

ن ي ت ا لألغراض والحدود والقواعد الت دفوعات وفق تئماني أو يجوز للمدير العام عقد التزامات وأداء م ظم كل صندوق اس
 صندوق خاص وبالقدر الذي ترد به تلك األموال بالفعل أو تتاح بصورة أخرى.



 

٧ 

 الدخول في ارتباطات لسنوات الحقة

 ١١-٤ القاعدة

 :يجوز للمدير العام الدخول في ارتباطات لسنوات مالية الحقة بشرط أن تكون ھذه االرتباطات

ة من ا (أ) البرامج الممول ود لھا صلة ب ة المستمرة، أو العق ة ذات الطبيع ات اإلداري ق بالمتطلب ة وتتعل ة العادي لميزاني
 التي تتطلب فترات تنفيذ أطول، أو المشتريات التي تسمح بالسداد على عدة سنوات؛

 أو أذن بھا المجلس بموجب قرار خاص؛ (ب)

ي أو لمشاريع التعاون التقني التي أقرھا المجلس لكي تنفَّذ على مدى  (ج) رة تستغرق عدة سنوات وفي الحدود الت فت
 .أقرھا المجلس

 القرارات التي تنطوي على مصروفات

 ١٢-٤ القاعدة

ا  إذا اتخذ المجلس أو المؤتمر العام قرارا أو تقدمت أي من لجانھما أو أجھزتھما الفرعية بتوصية يحتمل أن يؤدي أي منھم
ه، أع ادرة من ام، بمب دير الع ى مصروفات، يجوز للم ار إل ك، عن اآلث ه ذل ر، إذا ُطلب من داد تقري وم بإع ر، أو يق داد تقري

رار أو التوصية. ة للق ة والمالي ن  اإلداري ى مصروفات ال يمك ان عل رار أو التوصية ينطوي ام أن الق دير الع وإذا رأى الم
ات رار أو التوصية الترتيب ة أو في إطار أي سلطة أخرى، يحدد الق ادات الحالي ذه  تغطيتھا من االعتم ل ھ الخاصة بتموي

 .المصروفات

 توفير األموال للميزانية العادية - المادة الخامسة

 األنصبة المقررة

 ١-٥ القاعدة

 .تغطى المصروفات التي تمولھا الميزانية العادية من اعتمادات يوافق عليھا المؤتمر العام

 :وتمول االعتمادات عن طريق ما يلي

 الدول األعضاء وفقا لجدول أنصبة مقررة يحدده المؤتمر العام؛ االشتراكات المقررة على جميع (أ)

عة. (ب)  واإليرادات المتنوِّ

لف رة والسُّ  عملة االشتراكات المقرَّ

 ٢٥-٥ القاعدة

اليورو. ات المتحدة وآخر يحتسب ب دوالرات الوالي ويتناسب  يتكون النصيب المقرر على كل عضو من عنصر يحتسب ب
ام وتكون ھذان العنصران تناسباً  طرديا مع نصيب ھاتين العملتين في مصروفات الميزانية العادية كما يقررھا المؤتمر الع
 متصلة بھاتين العملتين.

 ٣-٥ القاعدة

 رأس المال العامل تحسب وتدفع بالعملة الوظيفية.السلف المقدمة إلى صندوق 

___________________ 

  .٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣. واعتمدھا مجلس المحافظين في ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١دخلت حيز النفاذ في   ٥



 

٨ 

 إرسال الوثائق

 ٤-٥ القاعدة

غ وأغراض صندوق رأس بعد أن يقر المؤتمر العام تقديرات ال ر مبل ررة، ويق ميزانية العادية، ويضع جدول األنصبة المق
 :المال العامل، يقوم المدير العام بما يلي

 إرسال الوثائق ذات الصلة إلى الدول األعضاء؛ (أ)

ا  (ب) ي عليھ ررة والسلف الت دمھا وإبالغ الدول األعضاء بما عليھا من التزامات بصدد اشتراكاتھا السنوية المق أن تق
 إلى صندوق رأس المال العامل؛

 .ومطالبتھا بسداد اشتراكاتھا وسلفھا (ج)

 لمدفوعاتلموعد االستحقاق 

 ٥-٥ القاعدة

ين  دفع بالكامل خالل ثالث ة ال م إلى صندوق رأس المال العامل مستحقة وواجب تـُعتبر االشتراكات المقّررة والسلف التي تقدَّ
دير  ه في القاعدة يوماً من استالم بالغ الم ام المشار إلي ة ذات الصلة، ٤-٥الع وم األول من السنة المالي داء من الي ، أو ابت

ذه االشتراكات أو  أيھما أبعد. دفع من ھ م ت ي ل الغ الت ة تسجل المب وابتداء من أول كانون الثاني/يناير من السنة المالية التالي
 .السلف على أنھا متأخرات عن سنة واحدة

 ت المقررةسداد االشتراكا

  ٦٦-٥ القاعدة

 .٢-٥تسدد االشتراكات المقررة بدوالرات الواليات المتحدة واليورو بالنسبة التي حددت وفقا للقاعدة 

 ٧-٥ القاعدة

دفع النصيب  م ل ل، ث ال العام ا لصندوق رأس الم رر عليھ المبالغ التي تدفعھا الدولة العضو تستخدم أوال لدفع النصيب المق
ذه  د ھ ه تحدي م ب ذي ت ب ال ا للترتي ا وفق تحقة عليھ نوية المس تراكات الس ق باالش ا يتعل ة العضو فيم ك الدول ى تل رر عل المق

 األنصبة المقررة.

 اكاتتقرير عن تحصيل االشتر

 ٨-٥ القاعدة

يقدم المدير العام إلى كل دورة عادية للمؤتمر العام تقريرا عن تحصيل االشتراكات وعن تحصيل السلف لصالح صندوق 
د المجلس بمثل ھذا التقرير على فترات منتظمة  .رأس المال العامل، ويزوِّ

 اشتراكات الدول األعضاء الجديدة

 ٩-٥ القاعدة

دة أ ة عضو جدي ل دول ى ك ال عل لفة لصندوق رأس الم دفع س ا عضوا، وأن ت ي تصبح فيھ نة الت تراكا عن الس دفع اش ن ت
 .المؤتمر العاماالشتراك والسلفة  يحددوالعامل، 

___________________ 

  .٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣. واعتمدھا مجلس المحافظين في ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١دخلت حيز النفاذ في   ٦



 

٩ 

 التبرعات والموارد األخرى الخارجة عن الميزانية - المادة السادسة

 قبول التبرعات

 ١-٦ القاعدة

 ً  والتي أقّرھا المؤتمر العام "بول التبرعات النقدية المعروضة على الوكالةللقواعد المتعلقة بق"يجوز قبول التبرعات وفقا
ً "للقواعد الناظمة لقبول الھدايا المعروضة على ھيئة خدمات ومعدات وتسھيالت" على النحو المنصوص  ٧ووفقا

 .على التوالي ٢- ١-٦والقاعدة  ١-١-٦عليه في القاعدة 

  لمعروضة على الوكالةقبول التبرعات النقدية ا -١-١-٦القاعدة 

م تُ يجوز أن  -١ ي األم ة أو ف ي الوكال دول األعضاء ف ات ال ن حكوم ة م ة تبرعات نقدي ى الوكال عرض عل
رة ألف من  ا للفق ات وفق ة بعالق المتحدة أو في أي من الوكاالت المتخصصة؛ والمنظمات التي ترتبط معھا الوكال

 ت الحكومية الدولية األخرى؛ والمصادر غير الحكومية.المادة السادسة عشرة من نظامھا األساسي؛ والمنظما

يجوز للمدير العام أن يقبل ھذه التبرعات النقدية ويودعھا في الصندوق العام شريطة أن تكون معروضة  -٢
 دون قيد على استخدامھا.

  يجوز للمدير العام أن يقبل أيضا تبرعات نقدية أخرى إذا رأى: -٣

امج أو نشاط سبق أنأن ھذه التبرعات يمكن   (أ)   دير  دمجھا بسھولة في مشروع أو برن حصل الم
 الوكالة؛ العام على إذن بتنفيذه من الجھاز المختص أو األجھزة المختصة في

  وأن قبول ھذه التبرعات لن يفرض على الوكالة نفقات ليست ھناك أموال متاحة لھا؛  (ب)  
امج أو النشاطوأن أي شرط على استخدامھا لن يعرقل فعالية تن  (ج)   ذ المشروع أو البرن تفيد  في المس

  من التبرعات؛
  مع أحكام النظام األساسي. ال يتعارضاستخدامھا على وأن أي شرط   (د)  

ام  -٤ دير الع ل الم ىيحي ة  إل ى الوكال ي عرضت عل ة الت ي التبرعات النقدي ر البت ف افظين أم مجلس المح
رة بموجب  ذه  ١الفق دةمن ھ ل بموجالقاع م تقب رتينب ، ول امن ٣و ٢ الفق ام األساسي  ،ھ ام النظ اة أحك ع مراع م

 ومصالح الوكالة.

ام  -٥ دير الع دم الم ىيق ب  إل ا بموج ي يقبلھ ة المعروضة الت ات النقدي ن التبرع ة ع ارير دوري س تق المجل
 .من ھذه القاعدة ٣و  ٢ الفقرتين

الكفاءة واالقتصاد في  إلىمع الحاجة  تقدم التبرعات بعملة تستطيع الوكالة استخدامھا بسھولة بما ينسجم -٦
ة استخدامھا بسھولة. إلىأقصى درجة ممكنة،  إلىعملياتھا، أو بعملة يمكن تحويلھا،  ة تستطيع الوكال ذا  عمل ولھ

رى  ي ي الغرض، يجب حث الحكومات على أن توفر أكبر نسبة مئوية ممكنة من تبرعاتھا بالعملة أو العمالت الت
ويعرض المدير العام على نظر مجلس المحافظين،  لة تستطيع استخدامھا في تنفيذ برنامجھا.المدير العام أن الوكا

ا  ة وكفاءتھ ات الوكال ة عملي ى مرون ة بالتبرعات عل ود المقترن أثير القي را عن مدى ت س، تقري حسب طلب المجل
ة الت واقتصادھا. د يكون ضروريا بشأن العمل ذي ق افظين في اإلجراء ال ر وينظر مجلس المح ا غي ين أنھ ي يتب

 صالحة لالستخدام بسھولة، وذلك لتسھيل عمليات الوكالة.

___________________ 
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١٠ 

  خدمات ومعدات وتسھيالت ا المعروضة على الوكالة على ھيئةقبول الھداي  ٢-١-٦القاعدة 

دول األعضاء في   -١ دات وتسھيالت من: حكومات ال ة خدمات ومع ى ھيئ يجوز أن ُتتاح للوكالة ھدايا عل
ات الوكالة أو في األ ة بعالق ا الوكال رتبط معھ ي ت مم المتحدة أو في أي من الوكاالت المتخصصة؛ والمنظمات الت

وفقاً للفقرة ألف من المادة السادسة عشرة من نظامھا األساسي؛ والمنظمات الحكومية الدولية األخرى؛ والمصادر 
ا لكي تستخدمھا  لھا أن تطلب أنوغير الحكومية. وتبتُّ الوكالة في أمر قبول ھذه الھدايا،  ة إم م تكون الھدايا مقدَّ

 الوكالة أو لكي يستخدمھا عضو أو مجموعة أعضاء تسميھم الوكالة.

  يجوز للمدير العام أن يقبل ھذه الھدايا إذا رأى: -٢

امج  (أ)   ا بسھولة في مشروع أو برن أو نشاط  أن ھذه الخدمات والمعدات والتسھيالت يمكن دمجھ
ا دير الع از المختص أوسبق أن حصل الم ذه من الجھ ى إذن بتنفي ي  م عل زة المختصة ف األجھ

 الوكالة؛

  وأن قبول الھدية لن يفرض على الوكالة نفقات ليست ھناك أموال متاحة لھا؛  (ب)  

  مع أحكام النظام األساسي. ال يتعارضستخدام مثل ھذه الھدايا الوأن أي شرط   (ج)  

في الوكالة على مستوى نائب المدير العام سلطته ومسؤوليته  للمدير العام أن يفوض إلى موظفين آخرين -٣
ذه  ١الفقرة قبول الھدايا المعروضة على الوكالة على ھيئة خدمات ومعدات وتسھيالت بموجب  ولهالتي تخ من ھ
 القاعدة.

ة  -٤ ى ھيئ ة عل ى الوكال ي ُعِرضت عل دايا الت افظين أمر البت في الھ ى مجلس المح ام إل دير الع ل الم يحي
مع مراعاة أحكام  منھا، ٢ الفقرةالقاعدة، ولم ُتقَبل بموجب  من ھذه  ١الفقرة  خدمات ومعدات وتسھيالت بموجب

  النظام األساسي ومصالح الوكالة.

يقدم المدير العام إلى المجلس تقارير دورية عن الھدايا التي يقبلھا على ھيئة خدمات ومعدات وتسھيالت   -٥
 قاعدة.من ھذه ال ٢بموجب الفقرة 

 التبرعات لصندوق التعاون التقني

 ٢-٦ القاعدة

ذي  نوي ال رار الس ا للق م وفق دَّ ي تق دول األعضاء الت ن تبرعات ال ي م اون التقن امج األساسي للتع تغطى مصروفات البرن
رادات األخر ا تغطى من اإلي ي، كم ذلك يصدره المؤتمر العام لتحديد الرقم المستھدف للتبرعات لصندوق التعاون التقن ى ل

 .٢-٨الصندوق عمال بالقاعدة 

  ٣-٦القاعدة 

  يوصي المجلس المؤتمر العام بأن يقر في كل دورة عادية الرقم المستھدف للتبرعات لصندوق التعاون التقني للسنة التالية.

  ٤-٦القاعدة 

ي تستعد ل اون تدعى الدول األعضاء في كل دورة عادية للمؤتمر العام إلى االعالن عن التبرعات الت ديمھا لصندوق التع تق
  التقني في السنة المالية التالية وفقا لقرار المؤتمر العام الذي يحدد الرقم المستھدف للتبرعات للصندوق في ذلك العام.



 

١١ 

  الخارجة عن الميزانية الموارد

  ٥-٦القاعدة 

دم لمشاريموّ   (أ) ي تق اون ل برنامج التعاون التقني الخارج عن الميزانية من التبرعات الت يع محددة من مشاريع التع
  التقني؛

  ل المصروفات التي تقدم دعما لبرامج ممولة من اعتمادات، من تبرعات تقدم لھذه البرامج؛تموّ   (ب)

ائي أو لصالح منظمات تموّ   (ج) م المتحدة االنم امج األم ة لصالح برن ذھا الوكال ل المصروفات التي تقدم لمشاريع تنف
  يتيحھا برنامج األمم المتحدة االنمائي أو المنظمة المعنية. دولية أخرى من األموال التي

  الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل صندوق - المادة السابعة

  الميزانية العادية دوقنص

  ١-٧القاعدة 

  :نشأ صندوق الميزانية العادية ألغراض حساب المصروفات من االعتمادات. ويقيد لحساب ھذا الصندوق ما يلييُ 

  ؛٩-٥و  ١-٥االشتراكات المقررة الواردة من الدول األعضاء عمال بالقاعدتين   (أ)

  وجميع االيرادات المتنوعة، ما لم تنص ھذه الالئحة على خالف ذلك؛  (ب)

  وأي دفعات مقدمة ترد من صندوق رأس المال العامل.  (ج)

  المؤقت أو العجز المؤقت الفائض

  ٢٨-٧القاعدة 

ية يتقرر الفائض المؤقت أو العجز المؤقت للسنة عن طريق تحديد الفرق بين ما يلي من أرصدة دائنة في نھاية كل سنة مال
  وأرصدة مدينة في صندوق الميزانية العادية:

  األرصدة الدائنة:  (أ)

  االشتراكات المقررة الواردة من الدول األعضاء عن تلك السنة؛  -١  

  السنة. خالل تلكالمتلقاة وااليرادات المتنوعة   -٢  

  األرصدة المدينة:  (ب)

  جميع المبالغ المدفوعة خصما من اعتمادات تلك السنة؛  -١  

  تخصم من اعتمادات تلك السنة؛التي سومبالغ لاللتزامات غير المصفاة   -٢  

ة مرحَّ   -٣   طة برنامجي ذ أنش اء المخصصة لتنفي ن األعب الغ لألرصدة الخالصة م ة ومب يل ة  ف نة المالي الس
  التالية؛

ومناقالت إلى الصناديق االحتياطية على النحو الذي يأذن به المجلس.  -٤  

___________________ 

  .١٩٩٩حزيران/يونيه  ٨. واعتمدھا مجلس المحافظين في ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١دخلت حيز النفاذ في   ٨



 

١٢ 

ة من   -٥ ة الثاني ى السنة المالي ى إل ة األول ة من السنة المالي ل اء المرحَّ ومبالغ األرصدة الخالصة من األعب
  .٣-٤برنامج السنتين وفقاً للقاعدة 

  العادية لمدة االثني عشر شھرا التالية.ويستبقى الفائض المؤقت أو العجز المؤقت في صندوق الميزانية 

  الفائض النقدي أو العجز النقدي

  ٣٩-٧القاعدة 

ا في القاعدة   (أ) دي للسنة ٢-٧بعد انتھاء مدة االثني عشر شھرا المشار اليھ دي أو العجز النق ائض النق رر الف ، يتق
  المالية على النحو التالي:

  ؤقت ما يلي:يقيد في حساب الفائض المؤقت أو العجز الم  -١  

  أثناء تلك المدة؛ دأي متأخرات من االشتراكات المقررة عن سنوات سابقة تر  ‘١’    

  )؛٢(ب)(٢-٧وأي وفورات من المبالغ التي أتيحت لاللتزامات غير المصفاة عمال بالقاعدة   ‘٢’    

طة   ‘٣’     ة لألنش اء المخصص ن األعب ة م دة الخالص وفرة لألرص الغ المت ن المب ورات م وأي وف
  )؛٣(ب)(٢-٧برنامجية المرحلة عمال بالقاعدة ال

-٧وأي وفــورات من المبالـغ المتوفرة لألرصدة الخالصة من األعباء المرّحلة عمال بالقاعدة   ‘٤’    
  .)٥(ب)(٢

  يخصم من الفائض المؤقت أو العجز المؤقت ما يلي:  -٢  

ي تسبق السنة ال  ‘١’     ة الت ائض العجز النقدي، ان وجد، في السنة المالي ا الف رر فيھ ي يتق ة الت مالي
  النقدي أو العجز النقدي.

ا في القاعدة   (ب) بعد استكمال المراجعة التي يجريھا المراجع الخارجي للحسابات عن االثني عشر شھرا المشار إليھ
ذا الفائض. للسنة المالية التي يعزى إليھا ھنصبة المقررة ، يوزع الفائض النقدي على الدول األعضاء حسب جدول األ٢-٧

ي صندوق  دي المؤقت ف نقص النق ل ال ا لتموي ائض مطلوب ذا الف ان ھ دي اذا ك ائض النق ع الف اء توزي ويجوز للمجلس ارج
  الميزانية العادية.

ي   (ج) نة الت ك الس ررة عن تل تراكاتھا المق ي دفعت كامل اش دول األعضاء الت ك ال ة لتل تستخدم المخصصات الفردي
  ية ما يلي بالترتيب التالي:يعزى اليھا ھذا الفائض لتصف

  أي سلف مستحقة األداء لصندوق رأس المال العامل؛  -١  

  متأخرات من االشتراكات المقررة؛ يأ  -٢  

  االشتراكات المقررة للسنة المالية الجارية.  -٣  

ن اشتراكاتھا أما مخصصات الدول األعضاء األخرى فتستخدم على النحو ذاته، بعد أن تكون قد دفعت متأخراتھا بالكامل م
المقررة عن السنة المالية التي يعزى اليھا ھذا الفائض.

___________________ 

  .١٩٩٩حزيران/يونيه  ٨. واعتمدھا مجلس المحافظين في ٢٠٠٢كانون الثاني/يناير  ١دخلت حيز النفاذ في   ٩



 

١٣ 

  صندوق رأس المال العامل

  ٤-٧القاعدة 

ن المجلس.  ى توصية م اء عل ى آخر بن ين إل ن ح ه م ى حجم ام عل ؤتمر الع ق الم ل يواف ال العام رأس الم أ صندوق ل ينش
ة، دوق الميزنفي تقديم سلف لص لويستخدم صندوق رأس المال العام ادات بصورة مؤقت ل اعتم ة من أجل تموي ة العادي اني

ال العام وال صندوق رأس الم  لوألغراض أخرى يأذن بھا المؤتمر العام بناء على توصية من المجلس. ويكون مصدر أم
ا للمعدالت األساسية أل ؤتمر ال نصبتھامن الدفعات المقدمة التي ترد من الدول األعضاء وفق ا يحددھا الم ررة كم ام. المق ع

  وتقيد كل دفعة مقدمة لحساب الدولة العضو التي تكون قد دفعتھا.

  ٥-٧القاعدة 

وال السلف التي تقدم من صندوق  وفر األم ة تسدد للصندوق بمجرد أن تت ة العادي ى صندوق الميزاني رأس المال العامل إل
  الالزمة لھذا الغرض في صندوق الميزانية العادية وبقدر توافرھا.

  ٦-٧القاعدة 

تم استرداد السلف الم ال العامسي ك من  لحوبة من صندوق رأس الم ر ذل تثنائية أو لغي ة واس ر متوقع ات غي ة نفق لمواجھ
ذه السلف من مصدر  األغراض المسموح بھا، عن طريق تقديم تقديرات تكميلية للميزانية العادية، إال إذا أمكن استرداد ھ

  آخر.

  ارد األخرى الخارجة عن الميزانيةالتبرعات والمو صناديق - المادة الثامنة
  والصناديق الخاصة االستئمانيةوالصناديق 

  الصندوق العام

  ١-٨القاعدة 

  الة على األوجه التالية:كينشأ صندوق عام لغرض حساب مصروفات الو

  البرنامج األساسي للتعاون التقني؛  (أ)

  برنامج التعاون التقني الخارج عن الميزانية؛  (ب)

  ممولة من الميزانية العادية بقدر دعمھا من التبرعات والمساھمات األخرى الخارجة عن الميزانية؛البرامج ال  (ج)

  البرامج التي تنفذھا الوكالة لصالح برنامج األمم المتحدة االنمائي أو لصالح منظمات دولية أخرى.  (د)

ندوق  ة وص ن الميزاني ارج ع ي الخ اون التقن ندوق التع ي وص اون التقن ندوق التع ن ص ة ع رامج الخارج الب
  الميزانية

  ٢-٨القاعدة 

  يتكون الصندوق العام من الصناديق الثالثة التالية:

  مول من:يصندوق التعاون التقني، الذي   (أ)

رقم   -١   د ال ام لتحدي ؤتمر الع ذي يصدره الم رار السنوي ال ا للق دول األعضاء وفق دمھا ال ي تق التبرعات الت
؛المستھدف للتبرعات لذلك الصندوق



 

١٤ 

  والتكاليف البرنامجية المقررة االسترداد؛  -٢

  وااليرادات المتنوعة لذلك الصندوق.  -٣  

ي الخارج عن  ،صندوق موارد التعاون التقني الخارج عن الميزانية  (ب) اون التقن امج التع ويمول من التبرعات لبرن
تي تنفذھا الوكالة لصالح برنامج األمم المتحدة الميزانية، ومن موارد أخرى خارجة عن الميزانية لمشاريع التعاون التقني ال

  االنمائي أو منظمات دولية أخرى.

ة   (ج) ة من الميزاني رامج الممول دعم الب دم ل ي تق ول من التبرعات الت ة، ويم رامج الخارجة عن الميزاني صندوق الب
ات امج ا العادية، ومن موارد أخرى خارجة عن الميزانية لمشاريع تنفذھا الوكالة لصالح منظم ر برن ة أخرى غي م ألدولي م

  المتحدة االنمائي.

  الصناديق الفرعية

  ٣-٨القاعدة 

ا في القاعدة  ة المشار إليھ وارد الخارجة عن الميزاني يم صناديق الم ا ٢-٨يجوز تقس ة وفق ى صناديق فرعي (ب) و(ج) إل
  لمصدر المساھمات أو لطبيعة المشروع أو البرنامج.

  ترحيل األرصدة

  ٤-٨القاعدة 

ا في القاعدة رھ نا بشروط االتفاق بين الوكالة والجھة المساھمة، يجوز ترحيل أي أرصدة متبقية في الصناديق المشار إليھ
  في نھاية سنة مالية ما إلى سنوات مالية الحقة. ٢-٨

  الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة

  ٥-٨القاعدة 

ام، بمواف دير الع وز للم افظين أو يج س المح وز لمجل دد يج تئمانية وصناديق خاصة. وتح اء صناديق اس س، انش ة المجل ق
تئماني وكل صندوق خاص. ة لكل صندوق  بوضوح أغراض وحدود كل صندوق اس ة الوظيفي ام العمل دير الع رر الم ويق

  استئماني أو صندوق خاص.

  ايداع األموال واستثمارھا - المادة التاسعة

  ايداع األرصدة المالية

  ١-٩القاعدة 

  مدير العام المصارف والمؤسسات المالية األخرى التي تودع فھا أموال الوكالة.يسمي ال

  االستثمارات

  ٢-٩القاعدة 

ل  تثمار الطوي ا. ويتطلب االس ة إليھ اك حاجة فوري ي ال تكون ھن وال الت يجوز للمدير العام أن يستثمر آلجال قصيرة األم
ا األجل لألموال الموضوعة في صندوق استئماني أو صندوق خ ك وفق تم ذل س، وي ة المجل اطي موافق اص أو صندوق احتي

  للشروط التي تنظم انشاء وادارة كل صندوق، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للصناديق إلى السيولة في كل حالة.



 

١٥ 

  االستثمارات بيان

  ٣-٩القاعدة 

ام باالستثمارات الموجودة في نھاية سنة مالية ما ضمن حسابات تلك السنة. و بيانيدرج  ً بيانيقدم المدير الع تثمارات  ا باالس
  الجارية إلى المجلس بناء على طلبه.

  ايرادات االستثمار

  ٤-٩القاعدة 

د  ة، بشرط أن تقي ذه الالئح ه ھ ا نصت علي ا لم ة وفق رادات متنوع ا اي ى أنھ تثمارات عل ة عن االس رادات الناجم د االي تقي
نظم انشاء وادارة االيرادات الناجمة عن أي صندوق استئماني أو صندوق  ي ت خاص أو صندوق احتياطي وفقا للشروط الت

  كل صندوق.

  المراقبة الداخلية - العاشرةالمادة 

  القواعد المالية والمراقبة المالية الداخلية

  ١-١٠القاعدة 

  يقوم المدير العام بما يلي:

  لي:يضع ما يتفق مع ھذه الالئحة من قواعد واجراءات مالية مفصلة لتأمين ما ي  (أ)

  االدارة المالية الفعالة وممارسة االقتصاد؛  -١  

  االيداع الفعال ألرصدة الوكالة؛  -٢  

ة،   (ب) دفوعات المقدم ا والم ك السلف المتفق عليھ يعمل على أن تصرف المدفوعات عن السلع والخدمات، بما في ذل
  اء ذات الصلة، وأنھا لم تصرف من قبل.لقاء مستندات ووثائق أخرى تؤكد أن المدفوعات تمت وفق العقود أو أوامر الشر

ات واالذن بصرف   (ج) د التزام ات أو عق ي ارتباط دخول ف وال وال تالم األم م اس وز لھ ذين يج وظفين ال مي الم يس
  مدفوعات أو صرفھا نيابة عن الوكالة؛

  أو كليھما، بحيث يكفل: ينشئ نظاما داخليا للمراقبة المالية يحقق رقابة جارية فعالة أو مراجعة للمعامالت المالية  (د)

  انتظام عمليات استالم وايداع واستخدام جميع أموال الوكالة ومواردھا المالية األخرى؛  -١  

رارات المجلس بشأن استخدام   -٢   وتطابق المصروفات مع االعتمادات التي يقرھا المؤتمر العام، أو مع ق
رى ت لطة أخ ي أو أي س اون التقن امج التع راض برن وال ألغ ن األم ة ع وارد الخارج ن الم روفات م نظم المص

  الميزانية؛

  واالقتصاد في استخدام موارد الوكالة.  -٣  

  القواعد المالية االضافية

  ٢-١٠القاعدة 

دة  ال بالقاع ددھا المجلس عم ة اضافية يح د مالي ذ أي قواع راءات لتنفي د واج ام قواع دير الع ذه ٢-١يضع الم . وتضمن ھ
ي ة أمورضمن جمل، القواعد واالجراءات ة أو الت ، المحاسبة والمراقبة بالنسبة للمواد والمعدات التي تكون في حوزة الوكال

  تكون الوكالة مسؤولة عنھا.



 

١٦ 

  التفويضات الخاصة بااللتزامات واالرتباطات

  ٣-١٠القاعدة 

ة الالحق ة أو ارتباطات بالنسبة للسنوات المالي ة الجاري ة ال تعقد االلتزامات بالنسبة للسنة المالي د تفويضات مالئم ة إال بع
  يأذن بھا المدير العام خطيا.

  الھبات

  ٤-١٠القاعدة 

س. وأي  عھا المجل ي يض دود الت ي الح ة، وف لحة الوكال راه ضروريا لمص ا ي ات م ن الھب دفع م ام أن ي دير الع وز للم يج
  .لمدفوعاتمدفوعات تتجاوز ھذه الحدود تتطلب موافقة المجلس. ويرفق بالحسابات السنوية بيان بھذه ا

  شطب الخسائر

  ٥-١٠القاعدة 

ك من األصول  ر ذل يجوز للمدير العام، بعد التمحيص الكامل، أن يأذن بشطب ما يفقد من أموال ومخزونات ومعدات وغي
ذه ياألخرى بخالف المتأخرات من االشتراكات المقررة. و ان بكل ھ ابات السنوية بي قدم إلى المراجع الخارجي رفق الحس

  شطوبة خالل كل سنة مالية.المبالغ الم

  المشتريات

  ٦-١٠القاعدة 

وازم واالحتياجات األخرى تتضمن  دات والل ة، قواعد وتفويضا لشراء المع ام، كجزء من القواعد المالي دير الع يضع الم

  قواعد تنظم الدعوة لتقديم العطاءات وطلب العروض.

  البيانات المالية - المادة الحادية عشرة

  الماليةاعداد البيانات 

  ١-١١القاعدة 

م  ة األم ى نطاق منظوم اً عل بية المستخدمة عموم ايير المحاس اً للمع ابية وفق زم من سجالت حس ا يل ام بم يحتفظ المدير الع

  المتحدة، ويعد بيانات مالية سنوية. وتتضمن البيانات المالية السنوية ما يلزم من المعلومات لالمتثال للمعايير المطبقة.

ا ضرورية أو وتصاحب البيا ام أنھ دير الع رى الم د ي ا المجلس أو ق د يطلبھ ة أخرى، ق ة السنوية معلومات مالي ات المالي ن

  مفيدة.

  العملة

  ٢-١١القاعدة 

ك ١٠(١-٢تقدم البيانات المالية للوكالة بالعملة الوظيفية. وبصرف النظر عن القاعدة  ة، يجوز مع ذل ) من الالئحة المالي

ة بأي عملة أو عمالت قد يراھا المدير العام ضرورية.االحتفاظ بسجالت حسابي



 

١٧ 

  تقديم البيانات المالية

  ٣-١١القاعدة 

ي  ٣١يقدم المدير العام البيانات المالية السنوية إلى المراجع الخارجي في موعد ال يتجاوز   (أ) ذي يل آذار/مارس ال

دم نھاية السنة المالية الخاصة بتلك الحسابات. وبمجرد أن يستكمل ال ة السنوية، تق ات المالي مراجع الخارجي مراجعته للبيان

  الحسابات مع تقرير المراجع الخارجي عنھا إلى المجلس.

ة، مع   (ب) ات المالي ره عن البيان ام تقري دير الع ى الم ينظر المجلس في التقرير وفي البيانات المالية السنوية ويحيل إل

ى وثيقة البيانات المالية وتقرير المراجع الخا ابيع عل ل ستة أس رجي عنھا. وتحال ھذه الوثائق إلى جميع الدول األعضاء قب

  األقل من افتتاح الدورة العادية للمؤتمر العام التي تنظر فيھا ھذه الوثائق.

 المراجعة الخارجية -المادة الثانية عشرة 

  تعيين المراجع الخارجي

  ١-١٢القاعدة 

ة) في احدى يعين المؤتمر العام، لمدة يحددھا ھو، مر ة مماثل ارس وظيف ا يم ا (أو موظف ا عام ا، يكون مراجع اجعا خارجي

  الدول األعضاء.

  مدة خدمة المراجع الخارجي

  ٢-١٢القاعدة 

ك  ى ذل اء عل اذا توقف المراجع الخارجي عن شغل وظيفته كمراجع عام (أو عن ممارسة وظيفة مماثلة) في بلده، تنتھي بن

اد ممارسته لوظيفته كمراجع خارجي  ذه األحوال ابع ر ھ ام. وال يجوز في غي ه كمراجع ع ويخلفه كمراجع خارجي خليفت

  المراجع الخارجي أثناء ممارسته لوظيفته، اال عن طريق المؤتمر العام.

  اجراء المراجعة

  ٣-١٢القاعدة 

الخارجي القيام  رھنا بأي توجيه خاص يصدره المؤتمر العام أو المجلس، تجرى كل مراجعة للحسابات يطلب من المراجع

  بھا وفقا لالختصاصات االضافية المبينة في مرفق ھذه الالئحة.

  مسؤولية المراجع الخارجي

  ٤-١٢القاعدة 

  يكون المراجع الخارجي مستقال تماما ومسؤوال مسؤولية كاملة عن اجراء المراجعة.

  التدقيقات المحددة

  ٥-١٢القاعدة 

  جع الخارجي باجراء بعض التدقيقات المحددة واصدار تقارير منفصلة بالنتائج.يجوز للمؤتمر العام وللمجلس مطالبة المرا



 

١٨ 

  تقديم التسھيالت للمراجع الخارجي

  ٦-١٢القاعدة 

  يقدم المدير العام للمراجع الخارجي التسھيالت المطلوبة للقيام بالمراجعة.

  استخدام المراجعين المحليين

  ٧-١٢القاعدة 

دقيق ا اقتضى األمر اجراء ت ام  كلم تعين بخدمات أي مراجع ع دقيق خاص، يجوز للمراجع الخارجي أن يس ي أو ت محل
وميين ذوي  راجعين تجاريين عم وطني يكون مستوفيا للشروط المطلوبة لتعيينه مراجعا خارجيا، أو أن يستعين بخدمات م

  سمعة طيبة.

  احالة تقرير المراجعة

  ٨-١٢القاعدة 

بداء مالحظاته عليه، ثم يحيل المجلس التقرير إلى المؤتمر العام وفقا للقاعدة لس إليحال تقرير المراجع الخارجي إلى المج
ر المراجع ٣-١١ ه النظر في تقري ابع ل از ت دأ المجلس أو أي جھ دما يب . ويكون ممثل عن المراجع الخارجي حاضرا عن

مراجع الخارجي عندما ينظر المجلس الخارجي. وباالضافة إلى ذلك، يتخذ المدير العام الترتيبات من أجل حضور ممثل لل
ة عضو، أو اذا استص ك دول د، اذا طلبت ذل ر وأو المؤتمر العام في التقرير فيما بع ك، أو اذا اعتب ام نفسه ذل دير الع ب الم

  المراجع الخارجي ذلك ضروريا.

  أحكام عامة - المادة الثالثة عشرة

  تفويض السلطات

  ١-١٣القاعدة 

ي يضعھا عمال بالقاعدة يجوز للمدير العام، في اطا ة أو كجزء من االجراءات الت ، أو في حاالت ١-١٠ر القواعد المالي
  فردية، أن يفوض سلطات ومسؤوليات إلى موظفين آخرين في الوكالة.

  التعديل والتعليق

  ٢-١٣القاعدة 

  سي.يجوز للمجلس أن يعدل ھذه الالئحة أو يعلق أيا من ھذه القواعد، رھنا بأحكام النظام األسا




