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 2018الدورة العادية الثانية لعام 

 ، نيويورك2018سبتمبر  أيلول/ 7إلى  4

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 المسائل المالية والميزانية واإلدارية -صندوق األمم المتحدة للسكان 

 للسكان صندوق األمم المتحدة

 ، تنقيح2018-2021 للفترة الميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان

 تصويب

 

 موجز

، تنقيح 2021-2018 للفترة إن الجداول الواردة في هذا التصويب من الميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان

(DP/FPA/2018/8،)  المنشورة في موقع الصندوق الشبكي( تحّل محّل الجداول  2و 1باإلضافة إلى التصويبات في المرفقين(

 المناظرة لتلك الوثيقة لتعكس ما يلي:

)أ( تغييرات ناشئة عن رؤية المدير التنفيذي حول إعادة التنظيم االستراتيجي في الشؤون الحكومية الدولية والمتعددة األطراف، 

 ذلك في الميزانية إجماالً(، و  وكذلك االستجابة اإلنسانية المعززة )مع عدم تأثير 

مليون دوالر في الميزانية المؤسسية، ناتجة عن مضاعفة حصة الصندوق في نظام المنّسقين المقيمين،  7.1)ب( زيادة بمقدار 

ن مليو 708.2مليون دوالر إلى  701.1)وبالتالي زيادة الميزانية المؤّسسية من  72/279مع قرار الجمعيّة العاّمة  ماشىبما يت

 (.2021-2018دوالر للفترة 
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 المحتويات

 3 2018-2021 الميزانية المتكاملة المنّقحة، للفترة  -أولا 

 3 موجز بالتغييرات   -ألف

-باء خطة الموارد المتكاملة      4 

-جيم متكاملةعناصر الميزانية ال   5 

 5 البرامج .1

 5 الميزانية المؤسسية .2

-دال  6 اإلطار المتكامل للنتائج والموار 

5الجدول  طار المتكامل للنتائج والموارد، . اإل 2021-2018 منقّحة -)إرشادية(    6 

-هـاء  8 موجز بالزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤّسسية 

ا  -ثانيا  9 عناصر مقرر 

 

 خضعت الجداول واألشكال والمرفقات التالية للتحديث بما يعكس ما يلي:

)أ( تغييرات ناشئة عن رؤية المدير التنفيذي حول إعادة التنظيم االستراتيجي في الشؤون الحكومية 

 ذلك االستجابة اإلنسانية المعززة )مع عدم تأثير ذلك في الميزانية إجماالً(، و  الدولية والمتعددة األطراف، وك

مليون دوالر في الميزانية المؤسسية، ناتجة عن مضاعفة حصة الصندوق في  7.1)ب( زيادة بمقدار 

)وبالتالي زيادة الميزانية المؤّسسية من  72/279نظام المنّسقين المقيمين، بما يتفق مع قرار الجمعيّة العاّمة 

 (.2018-2021مليون دوالر للفترة  708.2مليون دوالر إلى  701.1

 الجداول

 5...…..….….……..….…………………………...……….منقحة  - 2018-2021للفترة  خطة الموارد المتكاملة .1الجدول 

 6…    … ……………………………...……..…………منقّحة - 2018-2021موارد البرامج، حسب المكّونات،  .2الجدول 

 6… …  ……………………………………………………...……منقّحة – 2018-2021الميزانية المؤّسسية،  .4الجدول 

 7… ………………… ……………….……..منقّحة... -)إرشادية(  2018-2021اإلطار المتكامل للنتائج والموارد،  .5الجدول 

 2018-2021  ...….…….…………...……………………… …9 ،المؤّسسية المنقّحةموجز بالتغييرات، الميزانية  .7الجدول 

 

 األشكال

 5……………………............………...………………منقّحة  - 2018-2021تخصيص الموارد المتاحة، للفترة  .2الشكل 

 8…............…… ………………..……………منقّحة - 2018-2021تخصيصات إرشادية، وفقاً للنتائج والنواتج،  .3الشكل 

 المرفقات

 (لسكانالموقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق األمم المتحدة لوتصويباتها على  /2018/8DP/FPA)يمكن االطالع على مرفقات هذا المستند 

 2018-2021معلومات إضافية حول األمور المالية والمناصب المتصلة بمراجعة ميزانية الصندوق المتكاملة، . 1المرفق 

 معلومات مفّصلة استناداً إلى المنهجية الحالية السترداد التكاليف -استرداد التكاليف . 2المرفق 

  

https://www.unfpa.org/executive-board-events/executive-board-undp-unfpa-and-unops-second-regular-session-2018
https://www.unfpa.org/executive-board-events/executive-board-undp-unfpa-and-unops-second-regular-session-2018
https://www.unfpa.org/executive-board-events/executive-board-undp-unfpa-and-unops-second-regular-session-2018
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 2018-2021 الميزانية المتكاملة المنقّحة، للفترة  -أولا 

 موجز بالتغييرات   -ألف

( الناجمة عن الجوانب الرئيسية 2و 1يعكس التصويب الحالي التغييرات التي أُدخلت على الجداول )والمرفقين المصاحبين  .1

د في الميزانية المؤّسسية الُمحدَّثة.  الثالثة أدناه. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر عناصر اتخاذ مقّرر مع المبلغ الُمعت م 

 إعادة التنظيم الستراتيجي في الشؤون الحكومية الدولية والمتعددة األطراف

ً مع رؤية المدير التنفيذي إلعادة التنظيم االستراتيجي لصندوق األمم المتحدة للسكان في الشؤون الحكومية الدولية  .2 تماشيا

نظيمي والمعلومات المقابلة بشأن األمور المالية (، فقد جرى تعديل المخطط الت2018والمتعددة األطراف )الصادرة في أيار/مايو 

والمراكز الوظيفية لتعكس إيقاف شعبة الحوكمة والشؤون المتعددة األطراف كوحدة منفصلة وإعادة توزيع المراكز الوظيفية والموارد 

التغييرات الُمدخلة على تصنيف  أنَّ  ال يوجد تأثير مالي على مكونات الميزانية الكلية؛ غيروالمالية ذات الصلة إلى الوحدات األخرى. 

 التكلفة ضمن الميزانية المؤّسسية )من اإلدارة إلى الفاعلية اإلنمائية( والتغييرات المترتبة على استرداد التكاليف ت ردُ في الجداول

 والمرفقات ذات الصلة، وبما يتوافق مع منهجية تصنيف التكلفة المعتمدة لدى المجلس التنفيذي.

 ة اإلنسانية المعززةالستجاب

الناشئة عن التغير المناخي  ،في عالم يتزايد تعقيداً بفعل األزمات السياسية المتكررة والهشاشة على الصعيدين الوطني واإلقليمي .3

ومواطن الضعف والصراع العنيف الذي يطول أمده، يجب تعزيز محفظة األعمال اإلنسانية للصندوق لكي تتناسب مع غرضها في 

ً بهذا السياق العالمي، يتكامل العمل اإلنساني للمنظمة  وضمان أالَّ يتخلّفهداف التنمية الُمستدامة تحقيق أ أحد عن الّركب. واعترافا

 .2018-2021عبر النتائج األربع للخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان، للفترة 

مائية، ولمواءمة عمل المنظمة مع المساعي اإلصالحية التي يتوخاها وكجزء من االستجابة الكلية لمنظومة األمم المتحدة اإلن .4

األمين العام لألمم المتحدة في توحيد األداء، يهيئ الصندوق نفسه ليكون أكثر استعداداً لمواجهة التحديات المعقدة والفرص الناشئة 

دوق جاهز إلظهار قيمته والتعاون على نحو أقوى وأكثر وللسماح باتخاذ النقالت التحولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والصن

ك، اتساقاً في ُصلب مسارات العمل بين األطراف الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية والمعنية ببناء السالم. ولكي تتمكن المنظمة من القيام بذل

ق جهة أكثر فاعلية في العمل اإلنساني تعمل فمن الواجب تعزيز هيكليتها اإلنسانية وقيادتها وخبرتها وتمويلها بحيث يصبح الصندو

 على إنقاذ األرواح وتساند الحكومات والمجتمعات لتكون على استعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وأن تُعيد بناءها بشكل أفضل.

خالل إنشاء مكتب لألعمال  واستناداً إلى التحليل والتقييمات التشغيلية يقترح الصندوق تعزيز الهيكلية الحالية بصورةٍ أكبر من .5

في نطاق الميزانية القائمة بإعادة رسم  2. وسوف يُلبّى استحداث المركز الوظيفي من الفئة د2اإلنسانية يترأسه مدير من المستوى د

 مالمح الوصف الوظيفي للمنصب السابق لمدير شعبة الحوكمة والشؤون المتعددة األطراف. يهدف االقتراح إلى تعزيز التواصل

اإلنساني ووظائف جمع التبرعات في نيويورك وتوطيد اإلمكانات البرامجية والتشغيلية والفنّية في جنيف. وهذا االقتراح هو جزء من 

المساعي الدؤوبة التي تبذلها المنظمة في توحيد العمل في المجال اإلنساني، وفقاً لما عرضته اإلدارة سابقاً من خالل اإلحاطات غير 

، والتي جاءت الحقاً كجزء من اإلحاطات التنفيذية حول االستعراض 2018فوعة إلى المجلس التنفيذي في شباط/فبراير الرسمية المر

الشامل للموارد الذي أجراه الصندوق. وسوف يقود مكتب األعمال اإلنسانية رفع مستوى العمل التنظيمي لتأهبه التشغيلي للعمل 

المؤسسي المطلوب إلنجازه بطريقة تتسم بالفاعلية والمساءلة. وسيعمل المكتب على النهوض في اإلنساني وتنفيذ االستجابة والعمل 

توحيد التأهب للعمل اإلنساني في جميع مسارات العمل المؤسسي، بما يتفق مع الخطة االستراتيجية وضمان التأهب والمرونة واإلنجاز 

لمستدامة والسالم، مع رفع مستوى قدرته أيضاً للتمكن من تقديم الخدمات في عبر الروابط التي تجمع بين العمل اإلنساني والتنمية ا

 حاالت األزمات الحادة وأوضاع الطوارئ المعقدة.

من خالل إعادة توزيع المراكز الوظيفية يتحقق المقترح  نظراً إلى أنَّ ليس هناك تأثير مالي على المكونات الكلية للميزانية  .6

المتحدة للسكان. وقد خضع المخطط التنظيمي والمعلومات المقابلة حول المراكز الوظيفية والتكلفة المالية الحالية ضمن صندوق األمم 

 للتعديل بناًء على ذلك.

 تنسيق منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

لمساهمات في مليون دوالر، وهي تشّكل حصة الصندوق من ا 9.4ما قدره  2018-2021تبلغ الموارد المعتمدة الحالية للفترة  .7

ً للصيغة المتفق عليها في تقاسم التكلفة، والتقديرات التي قدّمها مكتب األمم المتحدة لتنسيق العمليا ت نظام المنّسقين المقيمين، وفقا

 اإلنمائية. 

األمم الصادر عن الجمعيّة العاّمة الذي طلب مضاعفة ترتيبات تقاسم التكاليف الحالية لمجموعة  72/279في أعقاب القرار  .8

المتحدة اإلنمائية بين كياناتها، توضح خطة التنفيذ المبدئية لألمين العام أن جميع الكيانات ينبغي لها أن تضاعف مساهماتها المتفق 

. ومن المتوّخى إجراء مزيد من 2019عليها بموجب ترتيب تقاسم التكاليف الحالي لمجموعة األمم المتحدة للتنمية الُمستدامة في عام 

 وما بعده. 2020لتحديث صيغة تقاسم التكلفة لعام  العمل

مليون دوالر على الميزانية المؤسسية بما يُمثّل ضعف  7.1وبمراعاة التوضيح المذكور أعاله يقترح الصندوق زيادة قدرها  .9

متثال لقرار الجمعيّة (، بناًء على الترتيب الحالي في تقاسم التكلفة. ومن شأن ذلك أن يضمن اال2019-2021حصته للسنوات الثالث )

، قد يسعى الصندوق إلى إجراء مزيٍد من 2019. وبناًء على حصيلة الترتيبات المحدّثة بشأن تشاطر التكلفة بعد عام 72/279العاّمة 

 التنقيحات على الميزانية في المستقبل.

-2021مليون دوالر للفترة  708.2مليون دوالر إلى  701.1يُدخل المقترح زيادةً على الميزانية المؤسسية المنقّحة لترتفع من  .10

 مليون دوالر(. 708.4)وقدرها  2021-2018مليون دوالر عن الميزانية المعتمدة أصالً للفترة  0.2، بانخفاض مقداره 2018
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 خطة الموارد المتكاملة    -باء

 ، منقّحة2018-2021خطة الموارد المتكاملة، للفترة  . 1الجدول 

 (الدوالراتبماليين )

 

 

 ، منقّحة2018-2021تخصيص الموارد المتاحة، للفترة  .2الشكل 

 

 

 

 

 

 

1- الموارد المتاحة
برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال
أ/
         507.3             458.8           48.5         416.5              416.4             0.1الرصيد االفتتاحي 

اإليرادات

       3,500.0           -           2,100.0       1,400.0       3,400.0             -            2,000.0       1,400.0    إجمالي الُمساهمات
ب/

           19.9           -                -           19.9           20.1             -                 -           20.1    أخرى 

       3,519.9           -           2,100.0       1,419.9       3,420.1             -            2,000.0       1,420.1إجمالي اإليرادات
ج/

          (23.8)           -                -          (23.8)          (23.8)             -                 -          (23.8)ناقصاً الرسوم الضريبية المستردّة 

تاح      4,003.4         2,558.8     1,444.6     3,812.8          2,416.4     1,396.4اإلجمالي الُم

2- استخدام الموارد 

أ- األنشطة اإلنمائية
د/
%81.2       3,061.0       (155.6)           2,325.1         891.4%80.2       2,878.0        (146.8)            2,194.1         830.7أ-1 البرنامج 

%3.7         139.4         139.4%3.9         141.0         141.0أ-2 فعاليّة التنمية

%84.9       3,200.3       (155.6)           2,325.1       1,030.8%84.2       3,019.0        (146.8)            2,194.1         971.8إجمالي التكاليف اإلنمائية

%0.4           16.6           16.6%0.3             9.4             9.4ب- تنسيق منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

ج- األنشطة اإلدارية

%152.5525.113.9                -         372.6%0.0143.9530.814.8         386.8ج-1 تكاليف متكررة

%3.17.20.2             4.1%2.97.20.2             4.3ج-2 تكاليف غير متكررة

%14.1         532.3        155.6                -         376.7%15.0         538.0          146.8                 -         391.1إجمالي التكاليف اإلدارية

د- أغراض خاصة

%0.0            -           -                -            -%0.0            -             -                 -            -د-1 الخطة الرئيسية للموقع

%0.5           20.0           20.0%0.6           20.0           20.0د-2 التحّول إلى تقنية المعلومات واالتصاالت

%0.5           20.0           -                -           20.0%0.6           20.0             -                 -           20.0إجمالي األغراض الخاصة

%100.0     3,769.2           -         2,325.1     1,444.1%100.0     3,586.4            -          2,194.1     1,392.3إجمالي استخدام الموارد )أ+ب+ج+د(

هـ/
            0.5           -                -            0.5           (3.1)            -                 -           (3.1)3- صافي المبالغ من/)إلى( االحتياطي

        234.7           -            233.7            1.1        223.4            -             222.3            41.1- رصيد الموارد )3+2-1(

أ/ خضع الرصيد االفتتاحي من الموارد العادية للعام 2018 للتنقيح وفقاً للبيانات المالية لعام 2017؛ وخضعت الموارد األخرى للتنقيح استناداً إلى األموال المتلقّاة 

والمتاحة للبرامج.

ب/ يشمل الفائدة واإليرادات المتنّوعة.

ج/ تعديل مبالغ الضريبة المستردّة للموظفين ِمن مواطني الدول األعضاء.

د/ ’موارد أخرى - برامج‘ يعكس إجمالي نفقات البرامج وفقاً للبيانات المالية؛ تغطية استرداد التكاليف لتمكين المقارنة 

مع التقديرات في مستند الميزانية.

هـ/ يشمل التعديالت على االحتياطي التشغيلي بموجب األحكام والقواعد المالية، والتحويالت من فترات سابقة.

DP/FPA/2017/10/Corr.1 مالحظة: تُعرض األرقام المعتمدة للفترة 2018-2021 استناداً إلى المقّرر 2017/24 الذي يعكس الميزانية المعدّلة وفقاً لـ

مالحظة: األرقام في هذا الجدول وفي الجداول األخرى في هذه الوثيقة مقّربة إلى أقرب رقم عشري؛ ولذلك فقد ال تزيد في خانة الكسر العشري.

 مجموع الموارد األخرى الموارد العادية الموارد العادية

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

DP/FPA/2017/10/Corr.1 - 2021-2018 الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 )منقّحة - تصويب 1(الميزانية المتكاملة، للفترة

 مجموع الموارد األخرى

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع
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 عناصر الميزانية المتكاملة -جيم

 البرامج .1

 2018-2021البرامج، حسب المكّونات، منقّحة للفترة  موارد  .2الجدول 

 )بماليين الدوالرات(
 

 
 

 الميزانية المؤسسية .2

 منقّحة - 2018-2021الميزانية المؤسسية،  . 4الجدول 

 )بماليين الدوالرات(

 

 

  

1- الموارد المتاحة
 استرداد  البرنامج

التكاليف

 استرداد  البرنامج

التكاليف

البرنامج الموجز

%76.6       2,886.0       (155.6)           2,325.1         716.5%75.4       2,704.1        (146.8)            2,194.1         656.9البرامج القُطرية

%4.0         152.5           -                -         152.5%4.3         153.9             -                 -         153.9التدخالت العالمية واإلقليمية

%0.6           22.5           -                -           22.5%0.6           20.0             -                 -           20.0صندوق الطوارئ

%81.2     3,061.0      (155.6)         2,325.1        891.4%80.2     2,878.0       (146.8)          2,194.1        830.7مجموع البرامج 

DP/FPA/2017/10/Corr.1 - 2021-2018 الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 )منقّحة - تصويب 1(الميزانية المتكاملة، للفترة

 مجموع الموارد األخرى الموارد العادية

الموارد

النسبة المئوية 

للمجموع

 مجموع الموارد األخرى الموارد العادية

الموارد

النسبة المئوية 

للمجموع

الموارد المتاحة -1
برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

ملّخص الميزانية المؤسسية

%3.7         139.4           -                -         139.4%3.9         141.0             -                 -         141.0أ-2 فعاليّة التنمية

%0.4           16.6           -                -           16.6%0.3             9.4             -                 -             9.4ب- تنسيق منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

%13.9         525.1        152.5                -         372.6%14.8         530.8          143.9                 -         386.8ج-1 تكاليف إدارية متكررة

%0.2             7.2            3.1                -             4.1%0.2             7.2             2.9                 -             4.3ج-2 تكاليف إدارية غير متكررة

%0.0            -           -                -            -%0.0            -             -                 -            -د-1 أغراض خاصة - الخطة الرئيسية للموقع

%0.5           20.0           -                -           20.0%0.6           20.0             -                 -           20.0د-2 أغراض خاصة - التحّول إلى تقنية المعلومات واالتصاالت

%18.8        708.2       155.6                -        552.6%19.8        708.4         146.8                 -        561.5المجموع 

DP/FPA/2017/10/Corr.1 - 2021-2018 الميزانية المتكاملة، للفترة 2018-2021 )منقّحة - تصويب 1(الميزانية المتكاملة، للفترة

 مجموع الموارد األخرى الموارد العادية

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

 مجموع الموارد األخرى الموارد العادية

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع
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 اإلطار المتكامل للنتائج والموار -دال

 منقّحة -)إرشادية(  2018-2021. اإلطار المتكامل للنتائج والموارد، 5الجدول 

 )بماليين الدوالرات(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النتيجة / الناتج
المجموعة الوظيفيةتصنيف التكلفة

  المجموع استرداد التكاليف الموارد األخرى الموارد العادية

النتيجة 1: كل امرأة ومراهق وشاب في كل مكان، خصوصاً أولئك األكثر 

تخلّفاً عن الركب، قد استعانوا بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية واإلنجابية 

ومارسوا حقوقهم في اإلنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعنف.

البرنامج

 449.9               1,491.2              -                      1,941.1           

النتيجة 2: كل مراهق وشاب، وال سيّما الفتيات المراهقات، قد جرى تمكينهم 

حقوق  بإتاحة السبيل لهم للحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وال

اإلنجابية، في جميع السياقات.

البرنامج

 108.6               140.3                 -                      248.9              

النتيجة 3: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون 

الحقوق اإلنجابية متقدّمة في األوضاع اإلنمائية واإلنسانية.
البرنامج

 107.5               340.7                 -                      448.1              

النتيجة 4: كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في السعي إلى تحقيق التنمية 

المستدامة.
البرنامج

 197.9               183.7                 -                      381.6              

                  27.9                      -                     10.3                   17.6 البرنامج

                  10.0                      -                        -                     10.0 خبرات فنّية لالستجابة الفعالة لتحديات التنمية

                124.5                      -                        -                   124.5 تخطيط البرامج، ودعم السياسات واإلدارة

المشتريات وقاعدة توريد مضمونة الجودة لسلع الصحة 

اإلنجابية

 4.9                       -                        -                      4.9                    

                  12.7                     4.8                      -                       7.9 التقييم على مستوى المؤسسةإدارة

              180.1                    4.8                  10.3               164.9  المجموع

                    3.4                      -                       0.4                     3.1 البرنامج

اإلشراف على مستوى المؤسسة والضمان (تدقيق 

داخلي وخارجي وتحقيقات)

 22.2                     -                      12.3                   34.5                  

الشؤون المالية على مستوى المؤسسة، وتقنية 

المعلومات واالتصاالت، وإدارة الشؤون اإلدارية

 42.8                     -                      25.5                   68.3                  

اإلشراف على المكاتب الميدانية، واإلدارة، ودعم 

العمليات

 209.7                   -                      72.5                   282.2                

                    3.6                     0.9                      -                       2.8 أمن الموظفين والموقع

                  21.5                     6.5                      -                     14.9 إدارة الموارد البشرية للمؤسسة

                    7.2                     3.1                      -                       4.1 اإلدارة (تكاليف غير متكررة)

 20.0                     -                        -                      20.0                  

   -                        -                        -                        -                     

              440.6               120.8                    0.4               319.5  المجموع

                    1.4                      -                       0.0                     1.4 البرنامج

 16.6                     -                        -                      16.6                  

                 18.0                      -                      0.0                  18.0  المجموع

                    8.5                      -                       2.9                     5.6 البرنامج

                  31.5                     8.0                      -                     23.5 القيادة وتوّجه المؤسسة

عالقات المؤسسة وشراكاتها الخارجية، واالتصاالت، 

وتعبئة الموارد

 48.8                     -                      22.0                   70.9                  

              110.8                  30.0                    2.9                  77.9  المجموع

           3,769.2               155.6            2,169.5            1,444.1  المجموع

ية المتكاملة، للفترة 2018-2021 )منقّحة - تصويب 1(  الميزان

فعالية التنميةناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 1: برمجة محّسنة للنتائج

ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 2: إدارة ُمثلى للموارد؛

اإلدارة (تكاليف متكّررة)

أغراض خاصة - التحّول إلى تقنية المعلومات واالتصاالت

أغراض خاصة - الخطة الرئيسية للموقع

ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 3: زيادة المساهمة في نتائج األمم المتحدة 

على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها
تنسيق منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 4: تعزيز التواصل إلحداث األثر وتعبئة 

اإلدارة (تكاليف متكّررة)الموارد والشراكات االستراتيجية
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 منقّحة- 2018-2021تخصيصات إرشادية وفقاً للنتائج والنواتج،  .3الشكل 
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 موجز بالزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤّسسية -هـاء

 2018-2021بالتغييرات، الميزانية المؤّسسية المنقّحة،  موجز . 7الجدول 

 )بماليين الدوالرات(

 

 

  

% المجموع زيادة / )تخفيض( 

ية المؤسسية 2018-2021 )معتمدة(أوالً.                    708.4الميزان

ياً.  التخفيضاتأ-ثان

%1.6-(11.5)                    االستعراض الشامل للموارد - المقّر الرئيسي(1)

طرية(2) %0.3-(2.3)                      إعادة مواءمة المكاتب القُ

%0.1-(0.4)                      تعديالت المكاتب اإلقليمية(3)

%2.0-                   (14.2)مجموع التخفيضات

ياً.  الزياداتب-ثان

%0.5 3.7                        تعزيز المكاتب الميدانية(1)

%0.2 1.4                        تعزيز التنسيق للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين(2)

%0.2 1.3                        تعزيز مهام التحقيق(3)

%0.1 0.5                        االستعراض الشامل للموارد - المكاتب الميدانية(4)

%1.0                       6.9مجموع الزيادات

ياً-أ + ثانياً-ب(ثالثاً.  %1.0-                     (7.3)صافي حجم الزيادات / )التخفيضات( )ثان

عاً. ية المؤسسية 2018-2021 )منقّح(راب                   701.1مجموع الميزان

 7.1                       مساهمة َمزيدة لنظام المنّسقين الُمقيمينخامساً. 

ية المؤسسية 2018-2021 )منقّح - تصويب 1(سادساً.                    708.2مجموع الميزان

ية المؤسسيةسابعاً.                   (155.6)اإليرادات التقديرية للميزان

ية المؤّسسية للفترة 2018-2021 )سادساً + سابعاً(ثامناً.                    552.6صافي الميزان
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ا   عناصر مقرر -ثانيا

 في:يرغب المجلس التنفيذي  .11

( DP/FPA/2018/8) 2018-2021بميزانية صندوق األمم المتحدة للسكان المتكاملة المنقّحة للفترة  يحيط علماً  (أ)

، ومواءمتها مع الخطة االستراتيجية المعتمدة 2017/4(، استجابةً للمقّرر DP/FPA/2018/8/Corr.1وتصويباتها )

 (.DP/FPA/2017/9) 2018-2021للصندوق للفترة 

بالتركيز المحّسن للنتائج والروابط المعززة مع نتائج الخطة االستراتيجية والمنهجيّة والعرض المتناغمين، بما يرّحب  (ب)

 في ذلك تصنيف التكلفة واإلسناد واالسترداد؛

، بما في ذلك 2018-2021بالنتائج وبمتطلبات الموارد في تقديرات الميزانية المتكاملة للصندوق للفترة  يحيط علماً  (ج)

 ؛DP/FPA/2018/8/Corr.1 و   FPA/2018/8ط النتائج والموارد، كما هي ُمدرجة في الوثيقتين /رواب

وتصويباتها  DP/FPA/2018/8على عرض األنشطة والتكاليف المصاحبة الُمدرجة في الوثيقة يوافق  (د)

DP/FPA/2018/8/Corr.1؛ 

مثّل تقديرات الميزانية المؤّسسية المنقّحة للفترة مليون دوالر يُ  708.2على الموارد اإلجمالية بمبلغ قدره  يوافق أيضاً  (ه)

مليون دوالر السترداد التكاليف غير المباشرة من  155.6، مع مالحظة أن هذه التقديرات تشمل مبلغ 2018-2021

 الموارد األخرى؛

المية واإلقليمية مليون دوالر من الموارد العادية المتوقعة، كحد أقصى منقّح للتدخالت الع 152.5بتخصيص يُخّوُِّل  (و)

 ، مع مالحظة أن هذا المبلغ ال يمكن تجاوزه بدون موافقة المجلس التنفيذي؛2021-2018خالل الفترة 

ماليين دوالر من الموارد العادية لصندوق  22.5على مبلغ سنوي بقيمة  يوافق، و2015/3بمقرر المجلس التنفيذي يُذّكر  (ز)

على التفويض القائم للمدير التنفيذي للصندوق بزيادة  يؤكد مجدداً ان، والطوارئ التابع لصندوق األمم المتحدة للسك

مليون دوالر عن الحد األقصى في سنٍة من السنوات إذا اقتضى ذلك عدد حاالت الطوارئ  2صندوق الطوارئ قدرها 

 ومداها؛ 

ح المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، بما يماثل المقّررات  يؤيد (ح) ، 2013/32، و2012/13، و2008/6مقتر 

مليون دوالر إضافية في  5.4في إتاحة  2021-2018منحه صالحيات استثنائية خالل الفترة  يقرر، و2017/24و

الموارد العادية كحدٍّ أعلى للتدابير األمنية، بشرط استخدامها في واليات أمنية جديدة وناشئة، كما جاء تعريفه في 

إلى الصندوق أن يرفع تقريره إلى المجلس التنفيذي حول  يطلبتوجيهات إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، و

 ل في استعراضه اإلحصائي والمالي السنوي.استخدام تلك األموا

استخدام االحتياطي الموجود للسكن  يُقر  على مقترح المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، ويصادق  كما (ط)

 الميداني المخصص لمباني المقّر الرئيسي، إلى حين إنشاء الخطة الرئيسية للموقع.

____________ 


