اإلدارة
أبرز األنشطة يف عام 2010
زيادة تعزيز الرقابة
احلفاظ على معدَّل منو حقيقي
صفري يف الربنامج وامليزانية
موافقة اللجنة على متويل إعادة بناء
حمطيت نظام الرصد الدويل ()HA3
و ( 15( )IS14مليون دوالر أمريكي)،
وتنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية
يكون ممتثالً للمعايري احملاسبية الدولية
للقطاع العام ( 8.9ماليني دوالر أمريكي)

الوسيلة الرئيسية لكفالة اإلدارة املتّسمة بالفعالية والكفاءة ألنشطة األمانة
َّ
املؤقتة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
الفنية
النووية ،مبا يف ذلك دعم اللجنة وهيئاهتا الفرعية ،هي توفري اخلدمات اإلدارية
واملالية والقانونية.
وتُ َّ
وفر أيضاً طائف ٌة واسع ٌة من اخلدمات العامة ،بدءاً من الرتتيبات اخلاصة
بعمليات الشحن ،واإلجراءات اجلمركية ،وتأشريات السفر ،وبطاقات اهلوية
الشخصية ،وجوازات املرور ،واملشرتيات املخ َّفضة القيمة فيما خيصّ خدمات
التأمني والضرائب والسفر واالتصاالت السلكية والالسلكية ،وكذلك الدعم
يف جمال التكنولوجيا املكتبية وتكنولوجيا املعلومات وإدارة املوجودات .وتُرصد
اخلدمات املقدَّمة من كيانات خارجية رصدا مستمرا لضمان تقدميها بأكثر
الطرائق كفاءةً وفعالي ًة واقتصاداً.
وتشمل اإلدارةُ أيضاً التنسيقَ مع املنظمات الدولية األخرى املوجودة يف مركز
فيينا الدويل بشأن ختطيط احليِّز املكاني للمكاتب والتخزين ،وصيانة املباني،
وتوفري اخلدمات املشرتكة ،وتعزيز اجلهود األمنية
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الرقابة
الرقابة عنصر رئيسي يف مكوّنات النهج
االسرتاتيجي الذي ت ّتبعه اللجنة لضمان فعالية
املنظمة وإدارهتا الرشيدة .ويف عام ،2010
جرى االضطالع خبمس عمليات مراجعة
للحسابات .وقدِّمت توصيات بشأن حتسني
فعالية الضوابط الرقابية الداخلية يف هذه
اجملاالت ،واستمرت متابعة تنفيذ التوصيات
املقدّمة خالل السنوات السابقة .واضطلعت
أيض ًا وحدة املراجعة الداخلية للحسابات
بعدّة أنشطة للدعم اإلداري يف جمال إدارة
املخاطر وحتسني العمليات اإلجرائية ،ومنها
مثالً عملية االشرتاء ،ممّا من شأنه أن يعزّز
فعالية الضوابط الرقابية الداخلية .وعُنيت
أيض ًا وحدة املراجعة الداخلية للحسابات
بتسهيل مبادرة قامت هبا األمانة الفنية املؤ َّقتة
يف ضمان الدمج املتكامل السليم لروابط
التآزر فيما بني عدّة جماالت رئيسية وزيادهتا
إىل أقصى حدّ .وتشمل هذه اجملاالتُ نظامَ
ختطيط املوارد املؤسسية ،وإدارة املشاريع؛
واإلدارة القائمة على التخطيط/النتائج،
وإدارة النوعية ،وإدارة املعارف ،وإدارة األداء
املهين ،وإدارة املخاطر.
وقد ّمت يف عام  2010حتديثُ ميثاق مبادئ
وحدة املراجعة الداخلية للحسابات لعام
 ،1998وذلك من أجل توضيح مسؤوليات
وحدة املراجعة الداخلية للحسابات ،وزيادة
تعزيز استقالهلا وموضوعيتها .ويبيّن ميثاق
املبادئ إجراءات اإلبالغ ،وكيفية اإلذن
بالوصول إىل امللفات ذات الصلة باحملفوظات
ومِالك املوظفني واملوجودات املادية ،ونطاق
أنشطة مراجعة احلسابات .وميثاق املبادئ
متاح جلميع املوظفني .واستُكمل يف عام
 2010العمل على استحداث صفحة خاصة
بوحدة املراجعة الداخلية للحسابات على
املوقع الشبكي الداخلي "اإلنرتانت" اخلاص
باألمانة الفنية املؤ َّقتة .وتقدّم الصفحة
معلومات للموظفني فيما خيصّ املهام املسنَدة
واألنشطة وعمليات مراجعة احلسابات
وغري ذلك من املسائل ذات الصلة بوحدة
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املراجعة الداخلية للحسابات .وتقدّم الصفحة
أيض ًا تسهيالً للموظفني من أجل اإلبالغ،
بثقة ،عن إساءات التصرّف املشتبه فيها أو
املخالفات إىل رئيس وحدة املراجعة الداخلية
للحسابات .ويف وثيقة السياسة العامة بشأن
محاية املب ِّلغني عن املخالفات ،الصادرة
عن األمانة الفنية املؤ َّقتة يف عام ،2007
عُيِّنت هذه الوحدة بصفتها اجلهاز املسؤول
عن التحقيق يف الشكاوى واملزاعم املب َّلغ
عنها خبصوص حاالت اإلخالل باللوائح
التنظيمية ،اليت تثري خماطر هامة متسّ بامتثال
اللجنة وكفاءهتا وفعاليتها ومصداقيتها.
وعالوة على ذلك ،استُكمل يف عام ،2010
بالتعاون يف العمل مع قسم التقييم ،إنشاء
قاعدة بيانات من أجل رصد تنفيذ توصيات
الرقابة (مراجعة احلسابات والتقييم).
وأنشأت وحدةُ املراجعة الداخلية للحسابات
برناجم ًا لتحسني ضمان اجلودة من أجل
رصد فعالية أدائها .وأحد عناصر هذا
الربنامج هو اضطالع وحدة املراجعة
الداخلية للحسابات بتقييم ذاتي ملمارساهتا
بناءً على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع
العام .وقد ّمت ذلك يف عام .2010

الشؤون املالية
الربنامج وامليزانية لعام 2010
ُأعدّ الربنامج وامليزانية لعام  2010على
مستوى مقابل لدرجة أدنى قليالً من معدَّل
النمو احلقيقي الصفري ،مع احلفاظ على نظام
ثنائية العملة (دوالر الواليات املتحدة واليورو)
لتقدير االشرتاكات املقرَّرة املستح َّقة على
الدول املو ِّقعة .وقد استُحدث هذا النظام يف
عام  2005من أجل احلدِّ من تعرُّض اللجنة
آلثار التق ُّلبات يف قيمة دوالر الواليات املتحدة
(الدوالر األمريكي) مقابل اليورو.
وكانت ميزانية عام  2010تبلغ 45 595 100
دوالر أمريكي و 55 702 800يورو.
وحبسب سعر الصرف يف امليزانية البالغ

اجلدول  -4توزيع ميزانية عام 2010
جمال النشاط

نظام الرصد الدويل
مركز البيانات الدويل
التفتيش املوقعي
التقييم ومراجعة احلسابات
دعم أجهزة تقرير السياسات
الشؤون اإلدارية والتنسيق
والدعم
الشؤون القانونية والعالقات
اخلارجية
اجملموع
(أ)

مباليني دوالرات
(أ)
الواليات املتحدة

38.7
44.5
9.1
2.0
4.9
15.9
4.1
119.2

استُخدم متوسِّط سعر صرف قدره  0.7561يورو
للدوالر األمريكي الواحد لتحويل املكوِّنات احملسوبة
باليورو يف ميزانية عام .2010

 0.7960يورو للدوالر الواحد ،كان
املعادل الدوالري اإلمجايل مليزانية عام
 2010يبلغ  115 579 600دوالر،
مبا ميثِّل منو ًا امسي ًا بنسبة  1.8يف املائة
ولكن يكاد يكون مستقر ًا بالقيم احلقيقية
(نقصان مببلغ  108 300دوالر أي 0.1
يف املائة).
وكان املعادل الدوالري اإلمجايل النهائي
مليزانية عام  2010يبلغ 119 266 308
دوالرات ،على أساس متوسط سعر
الصرف الفعلي يف عام  ،2010البالغ
 0.7561يورو للدوالر األمريكي الواحد
(اجلدول  .)4وكانت نسبة 79.09
يف املائة من امليزانية اإلمجالية خمصّصة
أصالً لألنشطة ذات الصلة بالتح ُّقق ،منها
خمصّص قدره  18 383 052دوالر ًا
لصندوق االستثمار الرأمسايل ،الذي
ُأنشئ من أجل البناء التدرجيي لنظام
الرصد الدويل .وازداد هذا املخصّص
إىل  33 383 052دوالر ًا بعد املوافقة
على اعتمادات تكميلية مببلغ قدره
 15 000 000دوالر.
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عدد املوظفني يف الفئة الفنية حبسب املنطقة اجلغرافية
حتى  31كانون األول/ديسمرب 2010

(النسب املئوية حتى  31كانون األول/ديسمرب  2009واردة بني قوسني ).
جنوب شرقي آسيا
واحمليط اهلادئ
والشرق األقصى
٪16.88
()٪17.75

أمريكا الشمالية
وأوروبا الغربية
٪41.87
()٪42.01

أفريقيا
٪17.50
()٪15.98
أوروبا الشرقية
٪15.00
()٪14.79

أمريكا الالتينية
والكاريب�ي
٪6.25
()٪5.92

الشرق األوسط
وجنوب آسيا
٪2.50
()٪3.55

اجلدول  -5املوظفون النظاميون حبسب جمال العمل
( 31كانون األول/ديسمرب )2010
جمال العمل

الفئة الفنية

فئة اخلدمات
العامة

اجملموع

قسم التقييم
شعبة نظام الرصد الدويل
شعبة مركز البيانات الدويل
شعبة التفتيش املوقعي
اجملموع الفرعي ،اجملاالت
ذات الصلة بالتحقُّ ق

3
35
65
16

1
21
16
6

4
56
81
22

)٪74.38( 119

)٪51.16( 44

)٪66.26( 163

مكتب األمني التنفيذي
املراجعة الداخلية للحسابات
شعبة الشؤون اإلدارية
شعبة الشؤون القانونية
والعالقات اخلارجية
اجملموع الفرعي ،اجملاالت
غري ذات الصلة بالتحقُّ ق

4
2
19

3
1
23

7
3
42

16

15

31

)٪25.62( 41

)٪48.84( 42

)٪33.74( 83

اجملموع

160

86

246

االشرتاكات املقرّرة
حتى  31كانون األول/ديسمرب ،2010
بلغ معدَّل حتصيل االشرتاكات املقرَّرة عن
عام  2010نسبة  97.9يف املائة من اجلزء
احملسوب بالدوالر األمريكي ونسبة  76.4يف
املائة من اجلزء احملسوب باليورو .وباملقارنة،
كان معدّال التحصيل يف عام  2009قد
بلغ حتى  31كانون األول/ديسمرب 2009
ما نسبته  84.8يف املائة و 75.1يف املائة
على التوايل .وبلغ يف عام  2010معدّل
التحصيل املدمج للجزء احملسوب بالدوالر
واجلزء احملسوب باليورو  84.5يف املائة،
مقابل  79.2يف املائة يف عام .2009
وكان عدد الدول اليت سدَّدت اشرتاكاهتا
املقرَّرة عن عام  2010كاملة حتى  31كانون
األول/ديسمرب  2010قد بلغ  101دولة ،أي
أكثر من عددها البالغ  96يف عام .2009
أما االشرتاكات املقرَّرة عن عام  2009فكان
معدّل حتصيلها حتى  31كانون األول/ديسمرب
 2010قد بلغ  99.2يف املائة.

النفقات
بلغت النفقات من الربنامج وامليزانية عام
 2010مقدار  112 578 374دوالر ًا
أمريكي ًا ،منها  17 170 334دوالر ًا
من صندوق االستثمار الرأمسايل .ومن
الصندوق العام ،بلغت امليزانية غري
املستخدمة  5 475 215دوالر ًا .وفيما
خيصّ صندوق االستثمار الرأمسايل ،كان
قد ُأنفق ما نسبته  35.4دوالر ًا يف املائة
تقريب ًا من املبالغ املخصَّصة حبلول هناية عام
 .2010وميكن البحث عن معلومات أكثر
تفصيالً عن تنفيذ امليزانية يف التقرير عن أداء
الربنامج وامليزانية لعام .2010

املشرتيات
يف عام  ،2010التزمت األمانة الفنية املؤ َّقتة
بنفقات مببلغ قدره  46.7مليون دوالر تقريب ًا
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من خالل  647صك ًا تعاقدي ًا ،ومبلغ قدره
 2.5مليون دوالر تقريب ًا من أجل مشرتيات
صغرية القيمة .ويف هناية العام ،كان هنالك
 93طلب اشرتاء يف انتظار املوافقة عليها
بشأن االلتزام بنفقات يف املستقبل تبلغ قيمتها
اإلمجالية  29.1مليون دوالر تقريب ًا ،ومنها:
 26.5مليون دوالر لصندوق االستثمار
الرأمسايل ،و 1.5مليون دوالر للصندوق
العام ،و 1.1مليون دوالر للتربّعات.
وأَدرجت األمان ُة الفنية املؤ َّقتة مخسة نظم
لرصد الغازات اخلاملة يف عقد إلجراء
االختبار والتقييم .وحتى  31كانون األول/
ديسمرب ُ ،2010أدرجت يف عقود من هذا
النمط  128حمط ًة من احملطات التابعة لنظام
الرصد الدويل ،و 9خمتربات للنويدات
املشعَّة ،إىل جانب اختبار  26نظام ًا من نظم
رصد الغازات اخلاملة.

املوارد البشرية
َ
احلصول على
أمّنت األمان ُة الفني ُة املؤ َّقت ُة
املوارد البشرية الالزمة لعملياهتا عن
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طريق تعيني موظفني على درجة عالية
من الكفاءة واجلدِّ جلميع الربامج واحلفاظ
عليهم يف املِالك .وجرت عملية التعيني
على أساس ضمان أعلى املعايري من حيث
الدراية املهنية واخلربة والكفاءة والقدرة
والنـزاهةُ .
وأوليت العناية الواجبة ملبدأ
تكافؤ فرص التوظيف وألمهية تعيني
املوظفني على أساس أوسع نطاق جغرايف
ممكن ،وكذلك للمعايري األخرى اليت
تنصُّ عليها األحكام ذات الصلة باملوضوع
يف املعاهدة وكذلك يف النظام األساسي
للموظفني.
ويف  31كانون األول/ديسمرب ،2010
بلغ عدد موظفي األمانة  246موظف ًا
من  70بلد ًا ،بعد أن كان  262موظف ًا
من  74بلد ًا يف هناية عام  .2009ويبيّن
الشكل البياني الوارد أدناه تو ُّزع موظفي
الفئة الفنية حبسب املنطقة اجلغرافية .ويبيِّن
اجلدول  5تو ُّزع املوظفني النظاميني حبسب
جمال العمل.
وواصلت األمانة الفنية املؤ َّقتة جهودها
الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف وظائف

الفئة الفنية .ويف هناية عام  ،2010كانت
هنالك  47امرأة يف مناصب من الفئة
الفنية ،أي ما يقابل  29.38يف املائة من
عدد موظفي الفئة الفنية .ومقارن ًة بعام
 ،2009كانت هنالك زيادة بنسبة قدره
 16.67يف املائة يف عدد املوظفات يف
الفئة الفنية ف .5-ومن الناحية األخرى،
حدث اخنفاض بنسبة قدرها  20.00يف
املائة وبنسبة قدرها  10يف املائة يف أعداد
املوظفات يف الفئتني الفنيتني ف 4-وف،3-
على التوايل .وأما يف الفئة الفنية ف،2-
فقد ظ ّلت نسبة متثيل املرأة كما كانت يف
العام السابق.
وقد استمرت إتاحة الفرص للموظفني
من أجل زيادة مهاراهتم يف جماالت
ذات صلة بتحقيق األهداف املنشودة لدى
ّ
املنظمة .و ُقدِّمت يف عام  2010طائفة
متنوّعة من الربامج املصمّمة خصّيص ًا
لكي تعود بالنفع على األمانة الفنية املؤ َّقتة
يف قيامها بربامج عملها ،ومن أجل تعزيز
أداء املوظفني املهين وتطوير مستقبلهم
املهين.
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