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 من جدول األعمال املؤقت 7 البند

المســائ   -األمم المتحدة للســكان  صــندوق
    المالية والميزانية واإلدارية

 األمم المتحدة للسكانصندوق 

 2021-2018 الميزانية المتكاملة المنّقحة لصندوق األمم المتحدة للسكان، للفترة
 قرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانيةت

 

 موجز

رُفع تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية حول امليزانية املتكاملة 
إىل املدير التنفيذي  2021-2018 املتحدة للسكان للفرتةاملنّقحة لصندوق األمم 

 .2018 متوز/يوليو 13 للصندوق يف
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 مقّدمة -أواًل 

 لقد نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف نص ُمسبق من التقرير املعين بامليزانية املتكاملة املنّقحة للفرتة -1
(. والتقت اللجنة يف أثناء نظرها يف التقرير بنائب DP/FPA/2018/8للسكان )لصندوق األمم املتحدة  2018-2021

 املدير التنفيذي للشؤون التنفيذية وممثلني آخرين من الصندوق، ممّن قّدموا هلا معلومات إضافية ومزيداً من التوضيح.

 2021-2018 رية علمًا بأنه بعد نظرها يف امليزانية املتكاملة املقرتحة للصندوق للفرتةوقد أحيطت اللجنة االستشا -2
(2017/10DP/FPA/(

دخلة على امليزانية املتكاملة املقرتحة يف ، 1
ُ
 2017 أيلول/سبتمرب 6 صدرت التصويبات امل

(DP/FPA/2017/10/Corr.1)، ( عقب االستشارات  1,14لتعكس إرجاء إقرار اخلطة الرئيسية للموقع )مليون دوالر
مليون دوالر  4,722 املكثّفة اليت أجريت مع الدول األعضاء. وبناًء عليه، فقد ُعّدلت امليزانية املؤّسسية من املبلغ املقرتح

 مليون دوالر.  4,722 إىل

، بامليزانية املتكاملة 2017 أيلول/سبتمرب 11 الذي اعتمده يف 24/2017 رقم رّحب اجمللس التنفيذي، يف مقرره -3
 ، الذي ُقّدم باالقرتان باخلطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة2021-2018 لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة

2018-2021 (DP/FPA/2017/9) املقرر نفسه، طلب اجمللس أيضًا من الصندوق تنقيح امليزانية املتكاملة، . ويف
استناداً إىل نتائج استعراض املوارد الشامل، من أجل زيادة الكفاءة وحتسني التوازن بني امليزانية املؤّسسية والربامج، يف ضوء 

 .2018 دورة العادية الثانية لعامالرتاجع العام يف املوارد املتوقعة، مع تقدمي امليزانية املنّقحة يف ال

من النظام املايل، سيضطلع املدير التنفيذي من بني أمور أخرى بإعداد املقرتحات املنّقحة من  10-11 ومبوجب البند -4
أجل تعديل امليزانية املؤّسسية، وسريفع املقرتحات إىل اجمللس التنفيذي. كما سرُتفع املقرتحات أيضاً إىل اللجنة االستشارية 
لفحصها وإعداد تقريٍر هبا لرُيفع إىل اجمللس التنفيذي. وبذلك، تتعّلق التعليقات واملالحظات يف التقرير احلايل بالعنصر 

 املؤسسي من امليزانية املتكاملة املنّقحة.

 2021-2018 الميزانية المتكاملة المنّقحة للفترة -ثانياً 
لصندوق األمم املتحدة للسكان  2021-2018 حة للفرتةيعرض التقرير اخلاص بامليزانية املتكاملة املنقّ  -5

(DP/FPA/2018/8 ،والتحديثات اليت ُأضفَيت على خطة املوارد املتكاملة ،)( السياق االسرتاتيجي واملايل )القسم األول
املؤسسية(، والنتائج املتكاملة وإطار املوارد واسرتداد التكاليف )القسم الثاين(. وعناصر امليزانية املتكاملة )الربامج وامليزانية 

راد أن ينظر فيه اجمللس التنفيذي.  79 وتتضّمن الفقرة
ُ
 من التقرير مسوّدة املقّرر امل

 السياق االستراتيجي والمالي

، وضعت اخلطة 2030 خطة التنمية املستدامة لعام تلحظ اللجنة االستشارية من امليزانية املتكاملة املنّقحة أنه متاشياً مع -6
رؤيًة لتحقيق التحّول والتغيري يف حياة النساء  2021-2018 االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة

(. ويتكّون اإلطار املتكامل للنتائج 1 الفقرة ،DP/FPA/2018/8واملراهقني والشباب يف غضون السنوات األربع القادمة )
خرجات األربعة للفاعلّية والكفاءة التنظيمية. 

ُ
 واملوارد )املرفق األول للخطة االسرتاتيجية( من النتائج اإلمنائية األربع وامل

                                                           
 .2017 ( يف شهر آب/أغسطس/2017/12DP/FPAصدر تقرير اللجنة االستشارية ذو الصلة ) 1

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8
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مليون  500,3 موع إمجايل قدرهومبا يتعّلق بتوقّعات الدخل، يقرتح الصندوق تنقيح املسامهات املستهدف حتقيقها إىل جم -7
مليون  100 مليون دوالر للموارد األخرى(، ومتّثل زيادة مبقدار 100,2مليون دوالر للموارد العادية و 400,1دوالر )
يف املائة( يف فئة املوارد األخرى لفرتة السنوات األربع. وُيشار إىل أّن الزيادة املقرتحة يف مسامهات املوارد  9,2دوالر )

مليون دوالر يف السنة، قد نتجت عن إجراء حتليٍل آخر الجتاهات املسامهات،  525 رى املستهدف حتقيقها، مبقداراألخ
مليون دوالر(، مقارنًة برتاُجع  712) 2017 بعد أن توفّرت للمنظمة صورة واضحة عن إيرادات املوارد األخرى لعام

إيرادات املسامهات املسّجلة عن املوارد األخرى اعتباراً من . وعالوة على ذلك، فقد كانت 2016 املسامهات خالل عام
 يف املائة( وهو أكثر من القيمة اليت ُسّجلت اعتباراً من 31مليون دوالر ) 64قد بلغت بالفعل  2018 نيسان/أبريل 30
وبذلك تُعد األهداف املقرتحة متحفظة باملقارنة مع أهداف إيرادات املسامهات املعتمدة للفرتة  2017نيسان/أبريل  30

(. وبناء على 14-9 مليون دوالر يف السنة( )املصدر السابق، الفقرات 596 )عند معدل قدره 2014-2017
، بلغت مسامهات املوارد األخرى 2018 حزيران/يونيو 1 استفسارها، أحيطت اللجنة االستشارية علماً بأنه اعتباراً من

( عن قيمة املسامهات املسّجلة لنفس الفرتة %84 مليون دوالر )أو 197 مليون دوالر، ومتّثل زيادة مبقدار 430 املسّجلة
 . 2017 خالل عام

لى من عالوًة على ذلك، ذُكر أّن صندوق األمم املتحدة للسكان قد تلّقى على مدى األعوام الستة املاضية نسبة أع -8
اإليرادات املخصصة مبثابة مسامهات من موارد أخرى. ويُدرك صندوق األمم املتحدة للسكان جيداً صعوبة التنبؤ بتقديرات 
املوارد األخرى، إذ ينطوي ذلك على عدم التأكد من توقيت االلتزامات التمويلية ومّدهتا، ويف أولويات اجلهات املاحنة 

ء األولوية إىل املوارد العادية ويسعى للمحافظة على توازن سليم بني املوارد العادية وأفضلياهتا. ويواصل الصندوق إيال
بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع  71/243 واملوارد األخرى، مثلما تكرر يف قرار اجلمعّية العاّمة

عنّية بتطوير منظومة األمم املتحدة )امل
َ
 (.14، 13، 7 صدر السابق، الفقراتسنوات لألنشطة التشغيلية امل

 خطة الموارد المتكاملة المنّقحة

من التقرير نسبة  2 ( خطة املوارد املتكاملة املنّقحة، بينما يعرض الشكلDP/FPA/2018/8من التقرير ) 1 يوّضح اجلدول -9
املوارد املخّصصة لفئات تصنيف التكاليف اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي )األنشطة اإلمنائية؛ واألنشطة اإلدارية؛ واألنشطة 

قرتح ختصيص2021-2018 ذات األغراض اخلاصة؛ وأنشطة التنسيق اإلمنائي لألمم املتحدة(. وللفرتة
ُ
 9,84 ، من امل

 يف املائة يف امليزانية املعتمدة )املصدر السابق، الفقرة 2,84وارد املتاحة لألنشطة اإلمنائية، مقارنًة بـ يف املائة من إمجايل امل
20.) 

 لقد وردت اإلشارة إىل أن املقرتح املنّقح حيّسن التوازن بني الربامج وامليزانية املؤسسية، إذ سرتتفع املوارد املتاحة للربامج من -10
مليون  1,068,3) يف املائة يف املقرتح املنّقح 4,81 مليون دوالر( يف امليزانية املعتمدة إىل 0,878,2يف املائة ) 2,80

يف املائة  6,18 يف املائة إىل 8,19 مليون دوالر(، بينما ستنخفض امليزانية املؤّسسية من 1,190 دوالر أو زيادة مبقدار
 (. 4و 2و 1 أدناه( )املصدر السابق، املوجز واجلداول 12 )انظر الفقرة

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8
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 2021-2018 الميزانية المؤّسسية المنّقحة للفترة -ثالثاً 

مليون دوالر عن قيمة امليزانية املعتمدة  3,7 مليون دوالر، باخنفاض مقداره 1,701 تبلغ امليزانية املؤسسية املنّقحة املقرتحة -11
من  77 إىل 57 والفقرات 43 إىل 38 أعاله(. وتتضمن الفقرات 2 مليون دوالر )انظر الفقرة 4,708 أصاًل وقدرها

من التقرير التغيريات املتخذة يف  7 ( معلومات عن امليزانية املؤّسسية املنّقحة. ويلّخص اجلدولDP/FPA/2018/8التقرير )
زانية املؤّسسية قد اعتمدها اجمللس التنفيذي بوصفها خمصصات امليزانية املؤّسسية املنقحة. وقد أشري يف التقرير إىل أّن املي

 (.38 امسية، وال جيوز جتاوزها بدون موافقة اجمللس )املصدر السابق، الفقرة

 االستعراض الشام  للموارد

ة األكرب بني لقد ذُكر أن امليزانية املنّقحة تعكس نتائج استعراض املوارد الشامل الذي اخُتذ هبدف: )أ( التأكد من املواءم -12
وامليزانية املطروحة للفرتة نفسها؛ )ب( مراجعة األقسام الوظيفية املطلوبة يف املنظمة  2021-2018 اإليراد املتوقع للفرتة

ورفع التوصيات هبا ومراجعة العالقات بني وحدات األعمال؛ )جـ( التأكد من حتّلي املوظفني باملهارات الالزمة لتنفيذ 
بنجاح. ويف حني أن االستعراض مل يكن مبادرًة خلفض التكاليف، إال أنه  2021-2018 للفرتةاخلطة االسرتاتيجية 

صّب اهتمامه عالوة على ذلك على وحدات األعمال يف املقر الرئيسي لتحسني الكفاءة واالتساق وأوجه التضافر وأسفر 
(. وقد 62و 61و 40 ابق، الفقراتمليون دوالر من التخفيض يف الوظائف )املصدر الس 11 عن صايف اخنفاض قدره

 ذُكر أيضاً أّن مشاورات موّسعة قد ُعقدت مع اجمللس التنفيذي على امتداد العملية. 

بناًء على استفسارها، أُحيطت اللجنة االستشارية علمًا بأن استعراض املوارد الشامل هدف إىل التأكد من نشر املوارد  -13
ة للسكان على النحو األمثل دعماً للخطة االسرتاتيجية. وحتقيقاً هلذا الغرض، فقد البشريّة واملالّية لصندوق األمم املتحد

اخُتذت سلسلة خطوات لتحديد املواضع اليت يُراد ترشيدها. وكجزء من االستعراض الوظيفي املبدئي، فقد جرى حتديد 
السرتاتيجي والرباجمي لصندوق األمم ، وهي: )أ( التموضع ا2017 املعايري التالية وحتليلها ابتداًء من شهر آذار/مارس

 2021-2018و  2017-2014 املتحدة للسكان ضمن منظومة األمم املتحدة مقابل خططها االسرتاتيجية للفرتة
وتوسيع القيمة التعاونية لدى وكاالت األمم املتحدة الشقيقة واالستفادة من الشراكات اجلديدة وبنائها يف ظل االستعراض 

الذي جيري كل أربع سنوات؛ )ب( حضور أو عدم حضور صندوق األمم املتحدة للسكان يف دعم الشامل للسياسات 
، املستمد من مبدأ "عدم ختّلف أحد عن الرّكب"؛ )جـ( املوارد وخدمات الدعم 2030 البلدان، يف سياق خطة عام

حتّسن أوجه الكفاءة واالتساق والتضافر  الالزمة لتنفيذ اخلدمات واهليكلية ذات الصلة وجمموعة املهارات اليت من شأهنا أن
 بني خمتلف مستويات املنظمة. 

 التغييرات في الوظائف

وظيفة، ومتّثل صايف اخنفاض  5,060,1 بالنسبة إىل التغيريات املتخذة يف الوظائف، يشمل االقرتاح املنّقح ما جمموعه -14
وظيفة يف امليزانية  5,088,1 ، مقارنًة مبجموعوظائف ميدانية( 6وظيفة يف املقّر الرئيسي و 22وظيفة ) 28 مبقدار

إىل  63من التقرير موجزاً بالتغيريات يف الوظائف، وتتضمن الفقرات  8واجلدول  77 إىل 75 املعتمدة. تتضمن الفقرات
 من التقرير معلومات عن التغيريات يف الوظائف وفقاً لألقسام الوظيفية واملكاتب.  69

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2018/8
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من امليزانية املتكاملة املنّقحة، فقد  69و 67و 66 الفنية الدولية اجلديدة املوّضحة يف الفقراتوبالنسبة إىل الوظائف  -15
للوظائف  3-، وفنية4-، وفنية5-أحيطت اللجنة االستشارية علمًا بأن مستويات الوظائف كانت كما يلي: )أ( فنية

 5-؛ )ب( وظيفة واحدة من فئة فنية66 لفقرةاجلديدة الثالث على التوايل يف مكاتب ُقطرية كما وردت مناقشته يف ا
؛ ووظيفة واحدة من فئة 68-67 ألقسام التنسيق املعزز للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني املذكور يف الفقرتني

ى أن )مقرتحة ملدة عامني عل 69 لتعزيز أقسام التحريات الوظيفية املعززة يف الفقرة 3-ووظيفة واحدة من فئة فنية 4-فنية
 تُراجع يف استعراض امليزانية ملنتصف املدة(. 

املصدر ) 2-دإىل  1-بناًء على استفسار اللجنة االستشارية عن السبب املنطقي القرتاح ترقيٍة يف وظيفة واحدة من فئة د -16
 أي منظمة )أ((، فقد أحيطت اللجنة االستشارية علماً بأن الدور الذي يضطلع به رئيس املوظفني يف 76 السابق، الفقرة

يتعامُل مع جمموعة من املسائل املعقدة، وبناًء عليه، ومبوجب معايري التصنيف الفئوي لدى جلنة اخلدمة املدنية الدولية، 
. وقد أحيطت اللجنة علماً أيضاً بأن هذا التصنيف يتسق مع أدوار مماثلة 2-ُيصّنف الدور الوظيفي عند مستوى الفئة د

الشقيقة، وأن املوظف الذي يشغل املركز الوظيفي حديثًا قد حظي برتقية على مستوى الفئة يف وكاالت األمم املتحدة 
 . 2-د

ترى اللجنة االستشارية وجوب تزويد المجلس التنفيذي بمعلومات تفصيلية أكثر حول جميع التغييرات المقترحة  -17
 .ظر في التقرير الحاليفي الوظائف الواردة في الميزانية المنّقحة عند الموعد المحدد للمجلس للن

تلّقت اللجنة االستشارية بناًء على طلبها عرضًا تفصيليًا بالوظائف امليدانية ووظائف املقر الرئيسي املقرتحة يف امليزانية  -18
 226 وظيفة فنية دولية مقرتحة هناك 5,431 . وتلحظ اللجنة أنه من بني2021-2018 املؤّسسية املنّقحة للفرتة

وتثق اللجنة االستشارية بأن صندوق األمم المتحدة للسكان وظيفة يف املقر الرئيسي.  5,205و وظيفة ميدانية فقط
سيواص  مراجعته لتركيبة موظفيه ومواقعهم في مقترحات الميزانية المستقبلية، لضمان تنفيذ برنامجها تنفيذاً يتسم 

 بالفاعلية والكفاءة.

اللجنة االستشارية بترحيبها بإجراءات تنسيق الميزانية التي اتخذها بالنسبة إلى عرض الميزانية المتكاملة، ُتذّكر  -19
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف، والتي تشم  تحسين المواءمة بين 

النتائج الموارد والخطة االستراتيجية، وبإدراكها أن صندوق األمم المتحدة للسكان قد دمج النهج القائم على 
ة  /2013/15DP/FPAوفقًا العتمادها بواسطة المجلس التنفيذي )  2في وضع الموازنة في ميزانيته المتكامل

(. تتوقع اللجنة أن يضطلع صندوق األمم المتحدة للسكان بتحسين التحلي  الخاص DP/FPA/2016/4و
. 10/2016 لمصروفات مقاب  التقديرات التخطيطية، وفقاً لطلب المجلس التنفيذي في مقررهبالفروقات في ا

وعالوة على ذلك، تجد اللجنة أن مث  هذه المعلومات يجب أن تنطوي عليها مقترحات الميزانية المتكاملة 
 واستعراضات منتصف المدة في المستقب . 

                                                           
، ُعرض ختصيص املوارد لصندوق األمم املتحدة للسكان وفقًا للنواتج 2017-2014 يف أعقاب التنسيق املتخذ يف عرض امليزانية وألول مرة يف الفرتة 2

خرجات الفاعلية والكفاءة التنظيمية الثالثة يف سياق إطار النتائج املتكاملة. وقد ربطت امليزانية ختصيص ا
ُ
ملوارد عالية املستوى اإلمنائية األربعة ومل

دخالت )انظر 
ُ
 ، الفقرتانDP/FPA/2013/15بنتائج املوازنة القائمة على النتائج يف اخلطة االسرتاتيجية، بدالً من توفري معلومات قائمة على امل

 (.11و 10 ، الفقرتانDP/FPA/2016/4؛ 4و 3

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2013/15
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 احتياطي اإليواء الميداني

أعاله( وما ترتب عنه من استبعاٍد لالعتمادات  2 واصل يف إقرار اخلطة الرئيسية للموقع )انظر الفقرةنظرًا لإلرجاء املت -20
 70 الفقرتان ،DP/FPA/2018/8) 2021-2018 املخصصة لصيانة مباين املقر الرئيسي من امليزانية املعتمدة للفرتة

قرتح متديد استخدام االحتياطي املوجود لإليواء امليداين املخصص ملباين املقّر الرئيسي، والذي سيسمح ُـ مـمن ال، ف(71و
بتمكني برنامج صيانة وقائي خُمطط له يف مباين املقر الرئيسي ويُتيح اختاذ حتسينات رئيسية الزمة إىل أن تُقّر اخلطة الرئيسية 

يطت اللجنة االستشارية علمًا بأّن اقرتاح التوسع يف استخدام االحتياطي املخصص للموقع. بناًء على استفسارها، أح
 ماليني دوالر.  5 لإليواء امليداين لن يتطّلب موارد مالية إضافية، إذ أّن آلّية االحتياطي حتظى مبخصص سنوي قدره

 استرداد التكاليف

مليون  6,155 مبلغاً قدره 2021-2018 مليون دوالر للفرتة 1,701 تشمل تقديرات امليزانية املؤّسسية املنّقحة البالغة -21
)هـ((. وترد املعلومات التفصيلية  79 دوالر السرتداد التكاليف غري املباشرة من املوارد األخرى )املصدر السابق، الفقرة

 يف املرفق 9/2013 قررهحول اسرتداد التكاليف استناداً إىل منهجية التنسيق احلالية املعتمدة من اجمللس التنفيذي يف م
(. وُيشار إىل أن صندوق األمم املتحدة للسكان سينّفذ التغيريات يف DP/FPA/2018/8من تقرير امليزانية املنّقحة ) 2

 تتشارُك منوذجاً منسقاً السرتداد التكاليف منهجيّته احلالية بالتنسيق مع الصناديق والربامج األخرى يف األمم املتحدة اليت
 (. 78 )املصدر السابق، الفقرة

بناًء على استفسارها، أُحيطت اللجنة االستشارية اللجنة علمًا بأن اجملالس التنفيذية للوكاالت األربع )برنامج األمم  -22
حرز يف املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسف، وهيئة األمم امل

ُ
تحدة للمرأة( قد أقّرت بالتقدم امل

مواءمة التكلفة من خالل تنفيذ سياسة اسرتداد التكاليف، وطلبت من املنظمات األربع كافًة أن ُتواصل استشاراهتا مع 
ومُها: الدول األعضاء وأن تقّدم عروضاً جديدة من أجل وضعها يف االعتبار. وبناءً عليه، ُقّدم عرضان بديالن إىل اجملالس 

)أ( احلفاظ على منهجّية التنسيق احلالية ومعّدل التنسيق؛ )ب( تعديل منهجّية التنسيق، عن طريق تنفيذ النهج النمطي، 
( ومن DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1لس يقّيم املقرتَحني حالياً )وتطبيق معدالت خمتلفة. ُأحيطت اللجنة علماً بأن اجمل

. وتلحظ اللجنة االستشارية أن ذلك 2018 قبلة يف شهر أيلول/سبتمربـُـ املتوقع صدور مقرَّر يف الدورة العادية الثانية امل
يأيت بالتوافق مع طلب اجلمعّية العاّمة يف قرارها الصادر حول االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات 

(A/71/243، 35 الفقرة.) 

ُتذّكر اللجنة االستشارية بأن املنهجية املنّسقة السرتداد التكاليف واملعدالت اليت اعتمدهتا اجملالس التنفيذية لربنامج األمم  -23
تحدة للمرأة هتدف إىل حتسني االستخدام املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف وهيئة األمم امل

 الفقرة ،E/ICEF/2016/AB/L.2التناسيب للموارد العادية واملوارد األخرى لتمويل أنشطة اإلدارة والتكاليف ذات الصلة )
 ،DP/FPA/2016/4امليزانية املؤّسسية الناجم عن اسرتداد التكاليف ) (. ورّحبت اللجنة أيضاً بارتفاع النسبة املئوية يف85

 (. وتتطلع اللجنة االستشارية قُدماً إىل نتيجة االستعراض احلايل للمقرتحات اجلديدة املتعلقة باسرتداد التكاليف.16 الفقرة
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 مسائ  أخرى -رابعاً 

عين باالنتفاع من اعتمادات امليزانية  8-11 بالنسبة إىل البند -24
َ
من النظام املايل اخلاص بصندوق األمم املتحدة للسكان امل

املخصصة للطوارئ، فقد أُحيطت اللجنة االستشارية علماً بناًء على استفسارها بأّن صندوق األمم املتحدة للسكان مل 
البند إذ مل يتجاوز خمصصات امليزانية لفرتة املوازنة. ونتيجًة لذلك مل تكن هناك  ُيضطر حىت تارخيه إىل االستعانة هبذا

وتثُق اللجنة في أّن االستعانات المحتملة بمخصصات الميزانية للطوارئ يُرفع بها حاالت تستلزم إعداد تقريٍر هبا. 
 من النظام المالي. 8-11 تقرير وفقاً لما ينّص عليه البند

 


