
 DP/FPA/2018/10/Add.1  األمــم املتحـدة 

  

 

 المجلس التنفيـذي لبرنامــج األمم
 المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم
 المتحدة للسكـان ومكتب األمم

 المتحدة لخدمات المشاريع

 
Distr.: General 

4 July 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

150818    140818    18-13446 (A) 

*1813446*  

 2018الدورة العادية الثانية لعام 
 ، نيويورك2018أيلول/سبتمرب  4-7

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 
    التمويل حول منظّم حوار - صندوق األمم المتحدة السكان

 صندوق األمم المتحدة للسكان  
  

تقرير عن المساهمات المقدمة من الدول األعضاء وغيرها إلى صندوق األمم المتحدة   
 واألعوام المقبلة 2018للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 

  
 إضافة  

  
 مقترح الصندوق بشأن إجراء حوارات منظَّمة حول التمويل  

  

 موجز 
الشـــــامي للتـــــياســـــار السن ا ن ألي أر ت ســـــنوار ل نشـــــ   التن يسي  متاشـــــياا مت ااســـــت  ا   

(، واملقرتحار املتـــــــــــــــتم ة م ـــــــــــــــ   من وم  األمم املتحدة ام ا ي ، A/RES/71/243أجي التنمي  ) من
 لتحتـــــــــــــــا أااا و اعلي  ا وارار ، قدم الصـــــــــــــــندو  ااقرتا  ا اي2017/25ومق ر اجمللس التن يسن 

ـــا ت ام ـــا يـــ  املت رت علييـــا   ا  ـــ  ااســـــــــــــــرتا ي يـــ   ، 2018-2021املن مـــ  حول ق يقـــ  متويـــي النت
خ ل حتالف أوســـــــــــت وأقوء من الشـــــــــــ ألاا امللتزماج واو متـــــــــــتوح  من النما   واملمارســـــــــــار ال   من

 ج تتخدميا وألاار األمم املتحدة األخ ء
قرت  الصـــــين  النيا ي  ملشـــــاريت املقرتحار املقدم  تن اجمللس التن يسن   املشـــــاورار ميثي اسا امل 

ج ويتضـــــمن امرشـــــااار والت ليقار وااقرتاحار 2018غري ال مسي  ال  متت   شـــــباي/ رباي  وأيار/مايو 
 جالواراة من الدول األعضاا

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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التمويي مت الدول األعضـــــاا  د  ويقرت  الصـــــندو  عقد ســـــلتـــــل  من ا وارار املن  م  حول  
الو ـــول تن  يم أألرب  ال  التمويي واحتياجا     فتلف النقاي خ ل ال ام، وع   أعمال الصـــندو  

 جلتوسيت قاعدة متويل ، و  زيز التزام الدول األعضاا  تو ري متويي متتدام ميكن التنبؤ   
عل  مجيت األق ا  ال    ي  التزاماهتا لضــــــمان تن جنا  ا وارار املن  م  حول التمويي يتوقف  

 جا باع مني ي  متويي متتدام  من أجي عدم ختلُّف أحد عن ال ألب والو ول أواا تن من ام أألث  ختّل اا 
قـــد ي غـــب اجمللس التن يـــسن   املوا قـــ  عل  اـــسا ااقرتا  أل زال من املق ر املت لرت  تــــــــــــــــا ـــي متويـــي  

 ر   ال  ع ا امس من التق ي  املت لرت  املتامهار املقدم  من الدول األعضاا وغرياا الصندو ج و  ا عنا   املق
 ج(DP/FPA/2018/10واألعوام املقبل  ) 2018تن  ندو  األمم املتحدة للتكان و وق ار امي ااار ل ام 
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 السياق - أولا  
  د متـلل   لما متـتويار ألا ي  من التمويي السن ميكن التنبؤ     ثا   ارور األسـاسـي لن ا   - 1

و  اجميا واو أم  حاســــم أيضــــاا  النتــــب  لقدرة الصــــندو   2018-2021ا    ااســــرتا ي ي  للصــــندو  
جي تاما  جدول عل  مواألب  ال لبار املتزايدة عل  خدما   للبلدان ال  ين س   اجم   ييا، و لك من أ

أعمال املؤمت  الدوي للتكان والتنمي  عل  حنو ألامي   ااسرتا ي يار ام ا ي  الوقني  وامليزة النتبي  ال  
 للتنمي  املتتدام ج 2030يو  اا لدعم  ن يس جدول أعمال 

ح  ومت  لك، ا يزال الصـــــــــندو  يواج  حتديار  النتـــــــــب  للتمويي السن ميكن التنبؤ      الصـــــــــ - 2
اجلنتي  وامجنا ي ، وا قو  امجنا ي ، و ن يم األس ة، و ح  األم ا  زال مجي يا   اين من نقص التموييج 
وا  زال  وق ار التمويي ُ شـــــــكي حتدياا للدول األعضـــــــاا، ولصـــــــندو  األمم املتحدة للتـــــــكان،   الوقت 

يما يت لرت  املتــــــامهار الكبرية  دواة، ا اضــــــ  و  التــــــنوار املقبل ج وما  زال قاعدة املاحنا للصــــــندو   
 جومن مث ا اج  تن  وسيت ن اقيا لت نب خ   اخن ا  التمويي و شكيي جمتمت أألث   وازناا من املتامها

، اناك زخم ألبري لت زيز الدعم التياسي واملاي 2018-2021ومت اعتماا ا    ااسرتا ي ي   - 3
التحوُّلي   (1)الث ث التنبؤ    واملتـــــــــــتدام من أجي حتقيرت النتا تمن الدول األعضـــــــــــاا للتمويي السن ميكن 

 ج2030ال موح  املبين    ا    ااسرتا ي ي ، واملتامه     ن يس خ   التنمي  املتتدام  ل ام 
أجي  متاشياا مت ااست  ا  الشامي للتياسار السن ا ن ألي أر ت سنوار ل نش   التن يسي  من - 4

(، واملقرتحار املتــــــــــــــتم ة م ــــــــــــــ   من وم  األمم املتحدة ام ا ي ، ومق ر اجمللس A/RES/71/243التنمي  )
ا اي لتحتـــــــا أااا و اعلي  ا وارار املن م  حول ألي ي   (2)، قدم الصـــــــندو  ااقرتا 2017/25التن يسن 

الش ألاا امللتزماج  املت رت علييا   ا    ااسرتا ي ي  من خ ل حتالف أوست وأقوء منمتويي النتا ت ام ا ي  
 جواو متتوح  من النما   واملمارسار ال   تتخدميا وألاار األمم املتحدة األخ ء

و شــــكي ا وارار املن  م  حول التمويي عنا ــــ  ميم    عملي  ت ــــ   من وم  األمم املتحدة  - 5
واي هتد  تن  و ري قدر أألرب من الوضـــــــــو   شـــــــــلن التكاليف املرت ب  عل   لبي  النتا ت املتوق    ام ا ي ج

واألث  املوضـــ    ا  ال ااســـرتا ي ي  واملوارا املتاح  أو ال زم  لتمويلياج وعسل ال ملي  القدرة عل    زيز 
الربامتج و د   لما املوارا الكا ي  ممارســـــــــار التمويي ا الي   شـــــــــكيل ألبري، و التاي، تاارة الصـــــــــناايرت و 

للخ   ااســـــرتا ي ي ،  ون ا وارار املن  م  حول التمويي من شـــــل ا أن    ال  ا موا ق  اجمللس التن يسن 
عل  األولويار ااســــــــــرتا ي ي  للصــــــــــناايرت والربامت   مناقشــــــــــ  التمويي،  ا    لك املباارار املشــــــــــرتأل  

املشــــــــــرتأل  للمواراج وتاراألاا من الصــــــــــندو   لن التمويي وا وألم  م  ب ان، اب  ، وآ ا  الت بئ (3)ارتمل 
 تناول  وارار املن  م  حول التمويي أيضــاا ال    والوســا ي ال زم  لضــمان امت ك خ ال اســرتا ي ي   أن

__________ 

 اســـــــــــــــي  ال  ميكن  نبيا  ووضـــــــــــــــت الن  ت اا ااحتياجار غري امللباة لتن يم األســـــــــــــــ ة  وت اا الو يار 2030حبلول عام  (1) 
 جلل نف القا م عل  نوع اجلنس واملمارسار الضارة ضد النتاا وال تيار حد

لدورار غري ال مسي  ال  عقدر ميثي اسا ااقرتا  الصـــــــــــــــين  النيا ي  ملشـــــــــــــــاريت املقرتحار املقدم  تن اجمللس التن يسن   ا (2) 
 جامرشااار والت ليقار وااقرتاحار الواراة من الدول األعضاا ، ويتضمن2018مايو شباي وأيار/ رباي /  

 ج2030  ال مي م اا لدعم  ن يس خ   عام 2018-2021وو قاا ملا او مقرت    ال صي املشرتك من ا    ااسرتا ي ي   (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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ر اماارة قوي  و ن يساا من قبي مجيت الدول األعضـــــاا،  امضـــــا   تن عمليار املوازن  الشـــــ ا  ، وممارســـــا
 ج(4)ا اض   للمتاال  وتعداا التقاري 

 
 المبادئ التوجيهية لتعزيز لحوارات المنظَّمة حول التمويل - ثانياا  

يتتند املقرت  تن املباائ التوجييي  املنصوص علييا    ق ي  األما ال ام، وتعااة  ن يم من وم   - 6
وعُدنا  الك ام  واازااار والتـــــــــــ م عل  ألوألب يتتـــــــــــم   2030األمم املتحدة ام ا ي  للو اا خب   عام 

 شــلن تعااة  ن يم من وم  األمم املتحدة ام ا ي ،  امضــا   تن  72/279 الصــح ، ق ار اجلم ي  ال ام  
م  حول التمويي وامليزاني  واملتـــــــــا ي عنا ـــــــــ  املق رار ال  يتـــــــــي  للم لس التن يسن  شـــــــــلن  وارار املن   

 الصل ج  تضمن مباائ ا وارار املتتقبلي  املنّ م  حول التمويي ما يلي   ار
 انت ام ا وارار عل  مدار التن   )أ( 
 حوارار من م   تتم  الت اعلي  وامل ون   )ب( 
او مقرت    تقار ســـــــــيا  ااســـــــــت  ا  ال  اعي وت ـــــــــ حار متويي األما ال ام ألما  ) ( 

  وعدنا  الك ام  واازااار 2030 ق ي ل  تعااة  ن يم من وم  األمم املتحدة ام ا ي  لتن يس خ   عام   
 والت م عل  ألوألب يتتم  الصح  

  كس ســـــــيا  التمويي املت ور ل مم املتحدة، واانتقال من التمويي تن متويي أادا   )ا( 
 التنمي  املتتدام  

وارار من قبي مجيت الدول األعضاا  اجليار املاحن  التقليدي  واجليار املاحن  ملكي  ا  (اـ) 
 الناشئ ، والبلدان املتت يدة من الربامت 

 مت الرتأليز عل   )و( 
، 2018-2021متويي ميكن التنبؤ    ومتـــــــــــــــتدام قوال مدة ا    ااســـــــــــــــرتا ي ي ،  )أواا( 

   تمويي أساسي  اعتبارل األساس الوقيد للصندو 
  نوعي  املوارا غري األساسي ،  ا    لك عوامي الت زؤ واامتثال لتياس  اسرتااا التكاليف )ثانياا( 
 مواام  املوارا مت ااحتياجار وت  از النتا ت ال  حتققت  تمويي من املاحنا  )ثالثاا( 
 ا تا  املني يار مت  ناايرت و  امت األمم املتحدة األخ ءج )را  اا( 

  
 وما يليه 2018مقترح لعام  - اا ثالث 

يقرت  الصـــــــندو  عقد ســـــــلتـــــــل  من ا وارار املن م  حول التمويي مت الدول األعضـــــــاا  د   - 7
الو ــــول تن  يم أألرب  ال  التمويي واحتياجا     فتلف النقاي خ ل ال ام، وع   أعمال الصــــندو  

 ويي متتدام ميكن التنبؤ   جا  تملتوسيت قاعدة متويل ، و  زيز التزام الدول األعضا
 

__________ 

 شــــــــــــــــلن  67/226  رقم للم لس ااقتصــــــــــــــــاان وااجتماعي   ن يس ق ار اجلم ي  ال ام 2017اســـــــــــــــتناااا تن اورة عام  (4) 
 (جA/72/61-E/2017/4ااست  ا  الشامي للتياسار السن ا ء ألي أر ت سنوار  حتليي التمويي )

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/72/61-E/2017/4
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 المحتوى  
لكي   كس ال بي ــ  املتنرية ملشـــــــــــــــيــد التمويــي ملن ومــ  األمم املتحــدة ام ــا يــ   شـــــــــــــــكــي عــام  - 8

تمويـــي املن  م جمموعـــ  متنوعـــ  وللصـــــــــــــــنـــدو  عل  وجـــ  ا صـــــــــــــــوص، ينبني أن  ن ي ا وارار حول ال
ايكي التمويي املصــــــاحب للخ   ااســــــرتا ي ي  مصــــــاار التمويي واجلداول واملوضــــــوعارج متاشــــــياا مت  من

، ينبني أن يشمي ن ا  ا وارار املن  م  حول التمويي املوارا األساسي  2018-2021للصندو  لل رتة 
واملوارا غري األســــــاســــــي  )الصــــــناايرت املواضــــــي ي ، وأاوار التمويي املشــــــرتك، والتمويي امنتــــــاين، والتمويي 

ال قمي  وغريااج خيتلف  توء  التمويي والشـــــ األار ااســـــرتا ي ي  واألاواراملشـــــرتك(، واملصـــــاار ا ا ـــــ   
 جلت  و قاا لل  و  والتحديار ال   واجييا وال  ص الناشئ  عل  مدار ال امج ألي
ا وارار املن  مــ  حول التمويــي ألمنربل للرتويت مل يوم ا  ــا  التمويــي ا ــاص  صـــــــــــــــنــدو  األمم  - 9

اقشــ  مت الدول األعضــااج ا  ا  التمويي ا اص  الصــندو  او التزام متباال  ا املتحدة للتــكان قيد املن
 الدول األعضاا و ندو  األمم املتحدة للتكان، من خ ل  

يلتزم الصـــــــــــــندو   ت زيز اامتياز   الربجم ، وشـــــــــــــ ا ي  التمويي، واملتـــــــــــــاال    اماارة  )أ( 
  2018-2021ااسرتا ي ي   وام  غ، وموا ل  مواام  ايكي متويل  مت ا   

 لتزم الدول األعضاا  دعم واي  الصندو  من خ ل  و ري متتويار ألا ي  من املوارا  )ب( 
 و   يي ايكي متويلياج 2018-2021لتن يس ا    ااسرتا ي ي  

 
 2018-2021هدف وغايات الفترة   

تن ا ت   أألث   نوعاا من اجليار  يتمثي اعد  من ا وارار املن  م  حول التمويي   التو ي - 10
املاحن ،  ضــــ ا عن التمويي السن ميكن التنبؤ    واملناســــب لتحقيرت الو ــــول الشــــامي تن الصــــح  اجلنتــــي  

ج سيتم حتقيرت 2030وامجنا ي  وا قو  امجنا ي    الدورار الث ث املقبل  للخ   ااسرتا ي ي  حىت عام 
  لك من خ ل الرتأليز عل  

 احتياجار التمويي وال  وار والتوق ار،  استخدام م لومار مالي  اقيق  و ّدث   )أ( 
 مواام  املوارا مت ااحتياجار الربناجمي ،  استخدام التحليي القون  )ب( 
تلقاا الضـــــــــوا عل  النتا ت ارقق  وت  ازاا،  ا    لك من خ ل األاوار واملنصـــــــــار  ) ( 

املتحدة للتـكان، وحتتـا سـُبي الو ـول تن البيانار   الوقت ال  لي وت  از اور ال قمي  لصـندو  األمم 
 الصندو  لدء اجليار املاحن  والش ألااج

 األادا  ارداة ال  يتوقت الصندو  حتقيقيا من خ ل ا وارار املن  م  حول التمويي اي  - 11
يون اوار عل  امتـــداا الـــدورة مل 350ا  ـــال عل  أو  ـــاوز ا ـــد األاه ملـــا قيمتـــ   )أ( 

  2021-2018الكامل  للخ   ااسرتا ي ي  
)اد   150( تن 2017)خال األسـاس ل ام  120زيااة عدا املتـامها األسـاسـيا من  )ب( 

  2021-2018(، وا  ال عل  اسا املتتوء عل  امتداا الدورة الكامل  للخ   ااسرتا ي ي  2018عام 
  امللتزما  املتامهار مت داة التنوار زيااة عدا املاحنا ) ( 
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زيااة نتــب  املتــامهار األســاســي  من جلن  املتــاعدة ام ا ي  غري التا    ملن م  الت اون  )ا( 
  املا   )خال األســــــــــــاس ل ام  1.5والتنمي    امليدان ااقتصــــــــــــاان والبلدان املتــــــــــــت يدة من الربامت من 

  (2018-2021  املا   )اد  ال رتة  10( تن 2017
املتــــــــــاعدة      يي ايكي التمويي وا  ا  التمويي ا اص  صــــــــــندو  األمم املتحدة للتــــــــــكان  )اـ(

 (ج1)الشكي 
 

 تواتر الجلسات  
يقرت  الصــــــــــــــندو   ن يم ث ث جلتــــــــــــــار   التــــــــــــــن ، عل  اام  الدورار ال مسي  للم لس  - 12

 التن يسن أو ق يباا منيا، عل  النحو التاي 
 اجتماع غري رمسي -شباي/ رباي (  - الدورة ال ااي  األون )ألانون الثاين/يناي   د  )أ( 
 اجتماع غري رمسي -حزي ان/يوني (  - قبي الدورة التنوي  )أيار/مايو )ب( 
  ند جدول األعمال ال مسي للدورةج -  الدورة ال ااي  الثاني  )أيلول/سبتمرب(  ) ( 

 
 الصيغة  

  ا وارار املن  مـ  حول التمويـي اينـاميكيـ  ومبنيـ  عل  أالـ  و  ـاعلي ، ينبني أن  كون  ـــــــــــــــينـ - 13
وا ن  ن يميا عااة حول جدول أعمال رمسي و تا  وثا قيا قبي أســـــــــــــــبوعا عل  األقي من ااجتماعج 

 وينبني أن  تضمن ع ضاا قصرياا ألعمال الصندو ، ي قب   بااٌل لآلراا مت الدول األعضااج
كون شــــامل ، وا  قتصــــ   الضــــ ورة عل  ال ضــــوي  ال مسي    اجملالس التن يسي  لتــــن  وينبني أن   - 14

م ين ،  ي  كون م توح  أمام اا  ة أوســـــــــــــــت ن اقاا   من وم  األمم املتحدة ام ا ي ،  ا    لك الو وا 
ســـــــياســـــــياا  واي  املشـــــــارأل    املناقشـــــــار  شـــــــلن متويي من وم  األمم املتحدة ام ا ي ، أو ميتم  وملتزم  

 الصندو  وأولويا   املواضي ي ج
وينبني أن  تـــــــــــــــيم ا وارار املن  م  حول التمويي     زيز ملكي  الدول األعضـــــــــــــــاا   ا     - 15

ااســــــــــرتا ي ي  والتمويي  ن الصــــــــــل  لزمام املباارة، مشــــــــــرية تن   وار التمويي و لثرياا عل   ن يس ا    
ااقتضـــاا، ميكن أن  كون   جل اجللتـــار م توح  ملمثلي  ـــناايرت و  امت األمم ااســـرتا ي ي ج وحتـــب 

املتحدة األخ ء، ووألاار األمم املتحدة األخ ء ال      يا شـــــــــــ األ  وثيق  مت  ـــــــــــندو  األمم املتحدة 
  اص أو غريام من ش ألاا التموييجللتكان،  ض ا عن ش ألاا التمويي غري ا كوميا أو الق اع ا

 
 لسلالتس  

من أجي  ن يم ا وارار املن  م  حول التمويي    يق  من قي  و ار  ــل  قوال التــن  التقوميي ،  - 16
يقرت  الصــــــندو     يب اجللتــــــار حتــــــب اجلدول الزمف ا اي للم لس التن يسن واجمللس ااقتصــــــاان 

 وااجتماعي، عل  النحو التاي 
ال  يتـــــــــي  للتـــــــــن  املاضـــــــــي ، وحال  التمويي    داي  ج أ  ز امل م  الدورة ال ااي  األون )أ( 

غري األســـــــاســـــــي، لت ورار  شـــــــلن التمويي املواضـــــــي ي/ال ام، و  وار التمويي ووجيار التمويي، وآخ  ا
 والتمويي اا تكارن 



DP/FPA/2018/10/Add.1 
 

 

18-13446 7/9 

 

الدورة التــــــــنوي ج حال  التمويي   منتصــــــــف ال ام، والتوق ار لل رتة املتبقي  من ال ام،  )ب( 
  ا    لك   و ار التمويي  ار األولوي ، وأن جانب آخ   ن  ل   التمويي 

ج التق ي  التـــــــــــنون عن متويي املتـــــــــــامهار ) ق ي  عن املتـــــــــــامهار الدورة ال ااي  الثاني  ) ( 
املقدم  من الدول األعضـــــــــاا وغرياا تن الصـــــــــندو  و وق ار امي ااار للتـــــــــنوار ا الي  واملتـــــــــتقبلي (، 

يـــار ال  يتـــــــــــــــيـــ  لكـــي أااة من أاوار التمويـــي، و  وار التمويـــي، والرتأليز عل  والتقـــدم ار ز، والتحـــد
 الت يدار امضا ي  امل لو  ، والتوق ار للتن  القاام ج

 ث  وحاقار  داة مت الب ثار وحتـــــــــــــــب ااقتضـــــــــــــــاا، ميكن اســـــــــــــــتكمال اسل الدورار الث - 17
األخ ء أو جمموعــ  األمم املتحــدة ام ــا يــ  اجملموعــار امقليميــ ، وألــسلــك مت وألــاار األمم املتحــدة  أو

األوســـــــت ن اقاا، راناا  ق ارار الدول األعضـــــــاا  شـــــــلن تعااة  ن يم من وم  األمم املتحدة ام ا ي  ومقرت  
ج و اممكان الت كري   عقد اجتماعار اســتثنا ي  أخ ء ، (5)األما ال ام  شــلن اا  ا  وا وار التمويليا 

 جللحوارار املن  م  حول التمويي  وضيحاا للدورة التنوي  املقرتح  3م الشكي حتب ااقتضااج يقد
  

 اعتبارات أخرى -رابعاا  
، ســـيوا ـــي الصـــندو  حتتـــا مني يت  ل   غ 2018-2021عل  مدار ا    ااســـرتا ي ي   - 18

أاوار التمويي عن النتا ت، اســــــيما  لك ارقق  من املتــــــامهار األســــــاســــــي ، وموا ــــــل    وي  وحتتــــــا 
 األخ ء لتكمل  املوارا األساسي ج

و  أثناا ااســـــت  ا  الشـــــامي للموارا الشـــــامل ، التزم الصـــــندو   ضـــــمان ااســـــت ااة من موارال  - 19
ج وينصبُّ 2018-2021ورأس مال  البش ن وقدرا   املااي  عل  النحو األمثي لدعم ا    ااسرتا ي ي  

ي  ـندو  األمم املتحدة للتـكان، وال مليار والوحدار الت اري ،  ض ا الرتأليز عل    زيز و بتـيال ايك
عن جمموعار ميارار املوظ ا لتحتـــــــا الك ااار والتماســـــــك والتتزر  ا فتلف متـــــــتويار املن م ج 
وميثي ااســــت  ا  الي ا واضــــحاا عل  التزام  ــــندو  األمم املتحدة للتــــكان  اار قاا  اماارة و ــــواا تن 

 ة املثل  للمواراجاماار 
وينبني أن  تـــــيم ا وارار املن  م  حول التمويي    شـــــكيي ا ت   من الدول األعضـــــاا امللتزم ،  - 20

من خ ل واي   ــندو  األمم املتحدة  2030واي مصــمم   قوة عل  ال مي م اا من أجي  ن يس خ   عام 
منا ــــ ا ”ضــــوين، يشــــار تلييما  اعتبارمها للتــــكانج ومن املتوخ  أن ي مي الصــــندو  عن ألثب مت اولتا ع

عل  حشـــــــد جمموع  واســـــــ   ومتنوع  ملتـــــــاعدة الصـــــــندو   “ول التمويي املن  م لدء الصـــــــندو ا وارار ح
 منا ــــــــــــــ و”الو وا حول ا وارار املت لق   التمويي املن  م و   يي ا  ا  التموييج ومن املتوقت أن يتللف  من

 جمن جي  ماحن   قليدي  و لد واحد متت يد من   امت الصندو  “ا وارار املن  م  حول التمويي
تن جنا  ا وارار املن  م  حول التمويي يتوقف عل  مجيت األق ا  ال    ي  التزاماهتا لضـــــــمان  - 21

 ا باع مني ي  متويي متتدام  من أجي عدم ختلُّف أحد عن ال ألب والو ول أواا تن من ام أألث  ختّل ااج
  

__________ 

 ج2017جلتار تحاق  تث  ق ت التمويي ِمن ِقبي أحد ألبار ماحني    عام ن م الصندو  اجتماعاا استثنا ياا وعقد عدة  (5) 
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 الشكي رقم 1
 ق األمم المتحدة للسكانهيكل تمويل صندو   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكي رقم 2
 اتفاق التمويل الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان  
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 الشكي رقم 3
 رسم توضيحي للدورة السنوية للحوارات المنظَّمة حول التمويل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


