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

 من جدول األعمال املؤقت 7البند 
المســــائم المالية  -المتحدة للســــكان  األممصــــندوق 

    والميزانية واإلدارية
 صندوق األمم المتحدة للسكان  

  
 ، تنقيح2021-2018الميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة   

  

 موجز 
، إىل 2تستجيب عملية تنقيح امليزانية املتكاملة لصندوق األمم املتحدة للسكان، املقرتحة للفرتة  

تنقيح امليزانية املتكاملة اســــــتنا ات إىل نتا   الذي يطلب إىل الصــــــندوق  2017/24مقّرر اجمللس التنفيذي 
ســية والربام ،    ـوحت  اســتاراا املوار  المــامن، من أجن ةيا ة الكفاحتة واســا التواةن زا امليزانية املؤســّ

 .االخنفاا الاام   املوار  املتوقاة
النتا   واملوار  املتكاملة تســــتارا امليزانية املتكاملة املنّقحة املوار  الس ســــتســــاام   اقي  إ ار  

لصــندوق األمم املتحدة للســكان. وينبالط اال لى علي امليزانية املتكاملة زاالقرتان مط ااطة االســرتاتيجية 
 .( ومرفقاهتاDP/FPA/2017/9) 2021-2018لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة 

ويمــــــــمن اان املســــــــا ات الفالية وقد نـُّقحت توقاات الدخن زناحتت علي آخر الين لإليرا ات،  
يقرتح صــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكان اان ةيا ة  فيفة  قدار ، 2021-2018. للفرتة 2017لاام 
مقارنةت زالتقديرات األصـــــلية. واذا عاف  علي تقدير مســـــا ة إ ا  مليون  والر   موار  أخرى،  100

ن  والر   امليزانيــة املتكــاملــة املاتمــدة للفرتة مليو  3 400مليون  والر مقــازــن  3 500متحّف  زقيمــة 
 .  املا ة 2.9، ما ياين ةيا ة مقداراا 2018-2021
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ســـــــــــية والربام . وللفرتة  ن املقرتح املنّقح التواةن زا امليزانية املؤســـــــــــّ يقرتح ، 2018-2021عســـــــــــّ
، املتاحة لألنمطة اإلمنا ية  املا ة من إ ا  املوار   84.9صندوق األمم املتحدة للسكان اان ختصيص 

  املا ة   امليزانية املاتمدة. يُقّدر صــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــــــــكان أّن ما مقدار   84.2زاملقارنة مط 
 2 878.0، مقارنةت زـــ 2018-2021مليون  والر أمريكط سيكون متاحات للربام    الفرتة  3 068.1

ــــة املاتمــــدة.  ــــا ة  قــــدار مليون  والر أمريكط   امليزاني ــــمب ةي ن زل ــــّ مليون  والر أمريكط،  190.1وميث
  املا ة   امليزانية املاتمدة إىل  80.2  املا ة. وســـــــــــــــرتتفط املوار  املتاحة للربام  من  6.6زنســـــــــــــــبة  أو

 .  املا ة   املقرتح املنّقح 81.4
ســـــــــــــــية   امليزانية املتكاملة املنّقحة، والذي   يُقّدم إىل اجمللس التنفيذي أما مكّون امليزانية املؤســـــــــــــــّ

مليون  والر.  7.3مليون  والر أمريكط، زاخنفاا مقدار   701.1لتخصـــــــــــيصـــــــــــ ، فتبل  قيمت  املقرتحة 
ســية من    املا ة  19.8ولكوهنا حصــة نســبية من إ ا  اســتخدام املوار ، فســوا تنخفي امليزانية املؤســّ

 .  املا ة 18.6إىل 
وســـوا يقّدم صـــندوق األمم املتحدة للســـكان امليزانية املتكاملة املقرتحة إىل اللجنة االســـتمـــارية  

 .DP/FPA/2018/9لمؤون اإل ارة وامليزانية، والس سيظهر تقريراا   الوثيقة 
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 الميزانية المتكاملة: السياق الستراتيجي والمالي - أولا  
 السياق الستراتيجي -ألف  

، و ـــــات ااطة االســـــرتاتيجية للصـــــندوق للفرتة 2030متاشـــــيات مط خطة التنمية املســـــتدامة لاام  - 1
2021-2018 (DP/FPA/2017/9 رؤية للتاليري التحّو  الذي يســـاي صـــندوق األمم املتحدة للســـكان )

إىل اقيق    غضون السنوات األرزط القا مة   حياة النساحت واملرااقا والمباب. وعلي وج  ااصوص، 
)أ( و ــــط  :. وتمــــمن2030تلتزم الرؤية زإجناة ثلث نتا   اّولية حموراا الناس   الفرتة الس تســــب  عام 
غري امللّباة لتخطيط األســـــــــــرة،  حدٍّ للوفيات النفاســـــــــــية الس ميكن تفا يهاد )ب( و ـــــــــــط حد للحتياجات

إهناحت الانف القا م علي نوى اجلنس و يط املمارســات املؤزية،  ا   زلمب تمــوي  األعضــاحت التناســلية  )ج(
ألمم  علي التوجُّ  االســـــرتاتيجط لصـــــندوق الإلناث، وةواج األ فال والزواج املبّكر والقســـــري. وتؤّدد  د ات 

، دما جاحت تفصـــــيل    اســـــتاراا منتصـــــف املدة للخطة (“عا اهلدا”املتحدة للســـــكان )املمثن زـــــــــــــــــــــ 
 (.DP/FPA/2016/2) 2017-2014االسرتاتيجية 

وقــد صـــــــــــــــــا  صـــــــــــــــنــدوق األمم املتحــدة النتــا   اإلمنــا يــة و رجــات الفاــاليــة التنظيميــة للخطــة  - 2
جية فضـــــــــلت عن  رح خيارات جديدة للســـــــــتثمار   املوار  للمســـــــــا ة   اقي  ادا ااطة االســـــــــرتاتي

االســــــــــرتاتيجية، وزالتا  للقضــــــــــاحت علي الفقر مط منح األولوية لادم ختّلف أحد عن الردب والوصــــــــــول إىل 
 األدثر ختّلفات أوالت.

( 2018-2021االســـــــــــــــرتاتيجية،  خطةيتكّون اإل ار املتكامن للنتا   واملوار  )املرف  األول لل - 3
النتا   اإلمنا ية األرزط والنوات  األرزاة للفاالية والكفاحتة التنظيميتا لصـــندوق األمم املتحدة للســـكان.  من

 وامليزانية املتكاملة اط ااطة املالية الس متكِّن املنظمة من تنفيذ  يط اذ  النتا  .
 يلط:وتتكّون النتا   اإلمنا ية األرزط مما  - 4

خصــــــــــوصــــــــــات أولئمب األدثر ختّلفات  دن امرأة ومراا  وشــــــــــاب   دن مكان،  :1النتيجة  أ() 
الردب، قد اســــــــــتاانوا زاادمات املتكاملة للصــــــــــحة اجلنســــــــــية واإلجنازية ومارســــــــــوا  عن

 حقوقهم   اإلجناب، زايدات عن أي إدرا  ومتييز وعنف.
الفتيات املرااقات، زإتاحة املنفذ هلم متكا دن مراا  وشـــــاب، وال ســـــّيما  :2النتيجة  ب() 

 إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنازية واحلقوق اإلجنازية،    يط السياقات.
املســـــاواة زا اجلنســـــا، ومتكا  يط النســـــاحت والفتيات، وأن تكون احلقوق  :3النتيجة  ج() 

 اإلجنازية متقّدمة   األو اى اإلمنا ية واإلنسانية.
 .دن فر    دن مكان ل  حساب وقيمة،   الساط إىل اقي  التنمية املستدامة  :4 النتيجة ) ( 

 تتكّون النوات  األرزاة للفاالية والكفاحتة التنظيميتا مما يلط: - 5
 دزر ة حمّسنة للنتا   :1النات   أ() 
 إ ارة ُمثلي للموار د :2النات   ب() 
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األمم املتحـــدة علي نطـــاق املنظومـــة، ةيـــا ة املســــــــــــــــــا ـــة   نتـــا    :3النات   ج() 
 وتنسيقها، واتساقهاد

 تازيز االتصاالت إلحداث األثر وحمد املوار  والمرادات. :4النات    () 
 

 السياق المالي -باء  
تمــمن امليزانية املقرتحة احلالية املوار  الس تســاام   اقي  إ ار النتا   املتكامن لصــندوق األمم  - 6

ن، واط جزحت ال يتجزأ من ااطة االســــرتاتيجية للمنظمة. وتالطط توقاات املوار    امليزانية املتحدة للســــكا
 .2018-2021املتكاملة فرتة السنوات األرزط للخطة االسرتاتيجية، 

وعلي مدى األعوام الستة املا ية، تلّقي صندوق األمم املتحدة للسكان نسبة أعلي من إيرا ات   - 7
وار  أخرى. ودذلمب تأثرت املســـــا ات الفالية قياســـــات زأاداا حمـــــد املوار   صـــــصـــــة دمســـــا ات من م

(  َوا ن  ـــاف، مدفوعةت زااااات البيئة 2013)املتف  عليها    2014-2017للخطة االســـرتاتيجية 
باب املالية واالقتصــــــــــــا ية املتالرّية واملتقّلبة واالخنفاا اإل ا    املســــــــــــاعدة الر ية اإلمنا ية، من زا أســــــــــــ

 نسانية للتاامن مط قضايا اهلجرة.أخرى، زاإل افة إىل استخدامها املتزايد   التموين ألغراا إ
وزنــــاحتت علي االاــــااــــات التــــارتيــــة ومؤشـــــــــــــــرات اجلهــــات املــــا ــــة الس ُ اــــت من خلل اليـــن  - 8

)أوا ن  2018-2021لة، للفرتة ســـــــــــــــيناريواات املمــــــــــــــــاردة واإليرا ات،   وقت إعدا  امليزانية املتكام
مليون  والر  3 400ســــــــكان أن يبل  إ ا  املســــــــا ات (، توّقَط صــــــــندوق األمم املتحدة لل2017 عام

مليون  والر  1 400األاداا احملد ة للمســـــــــــــــا ات من  . تتألف اذ 2018-2021أمريكط للفرتة 
 ى. والر أمريكط من املوار  األخر مليون  2 000 أمريكط من املوار  الاا ية و

، يقرتح الصــــــندوق 2018-2021ونظرات لوجو  الفرصــــــة الســــــتاراا ســــــيناريو اإليرا ات للفرتة  - 9
 1 400مليون  والر ) 3،500 ا  قدر  تنقيح أاداا املســــا ات   ااطة االســــرتاتيجية إىل  موى إ

مليون  100ار مليون  والر للموار  األخرى(، واط ةيــا ة  قــد 2 100 مليون  والر للموار  الاــا يــة و
 مليون  والر   السنة،   املوار  األخرى. 25  املا ة( لفرتة أرزط سنوات، أو  2.9 والر )
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 1المكن 
 2010-2021المساهمات، وفقاا لفئة التمويم،   

 ) ليا الدوالرات(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توّقاات )و(.، 2018-2021، البيانات املالية السنويةد للفرتة 2017-2010للفرتة  :املصدر 
، 2010-2013ال تتضـــمن األرقام املتالقة زاملســـا ات   املوار  الاا ية إيرا ات الفوا دد وزالنســـبة إىل الفرتة  :ملحظة 

 تاكس األرقام تسويات املبال  املر و ة إىل املوظفا ألغراا  ريبة الدخن الس تفر ها الدول األعضاحت.
  

)أوا ن  2018-2021إعدا  أاداا املســا ات األصــلية للفرتة و  الوقت الذي اســُتكمن في   - 10
، مقارنةت 2016جزحتات من التحلين. وقد ظهر اخنفاا حا  عام  2016(، دانت نتا   عام 2017عام 
و  مســـــا ات  -  املا ة(  11مليون  والر ) 45 قدار  -،   دن من املســـــا ات الاا ية 2015زاام 

  املا ة(. وشــــّكلت زاي الصــــاوزات أيضــــات عوامن زالالة  16مليون  والر ) 95 قدار  -املوار  األخرى 
مليون  والر ســـــنويات اروج  63األ ية عند إعدا  التحلين األصـــــلط، ومنها ااســـــارة احملتملة املقّدرة زنحو 

 مانح ر يسط والتقّلب   أساار الصرا مقازن الدوالر األمريكط.
مليون  والر   إ ــــا  املوار  األخرى  100يــــا ة املقرتحــــة  قــــدار و  الوقــــت احلــــا  فــــإّن الز  - 11

مليون  والر   السنة( اط نتيجة إلجراحت الين آخر الاااات املسا ات، زاد أن توّفرت  25املستهدفة )
. وقد زلالت إيرا ات 2017مليون  والر لاام  712 -للمنظمة صورة وا حة عن إيرا ات املوار  األخرى 

مليون  والر  64، 2018ريــن نيســــــــــــــــان/أز 30ات املســـــــــــــــّجلــة عن املوار  األخرى اعتبــارات من املســــــــــــــــا ــ
ّجلت اعتبارات من    31) . 2017نيســــــــان/أزرين  30املا ة( واو أدثر من إيرا ات املوار  األخرى الس ســــــــُ

لخطة االسرتاتيجية وزاملقارنة مط أاداا إيرا ات املسا ات املاتمدة لفرتة أرزط سنوات عن الدورة السازقة ل
مليون  والر   الســنة، فإّن األاداا املقرتحة للموار  األخرى  596(، عند مادل قدر  2017-2014)

مليون  والر اط أاداا متحفظة. وزلالت إيرا ات املســــــــــــا ات الفالية من املوار  األخرى  525الس تبل  
 .مليون  والر   السنة 572قدر   ( مادالت 2014-2017عن الدورة السازقة للخطة االسرتاتيجية )
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  املا ة من إ ا  املســــــــا ات  97ويســــــــّر صــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكان أن يُفيَد زتحقي   - 12
مليون  والر  2،365وقدراا  - 2014-2017املستهدفة للموار  األخرى   ااطة االسرتاتيجية للفرتة 

خرى احملمـــــــــو ة لفرتة الســـــــــنوات األرزط اذ . زناحتت علي مليون  والر(د وميثن زلمب املوار  األ 2.288)أي 
  املا ة   الســــــــنة، مط أهنا  5النتا   املمتاةة، فإّن قرار الصــــــــندوق ززيا ة اهلدا للموار  األخرى زنســــــــبة 

ةيا ة حذرة، ياكس الثقة املتنامية والتفاين وااللتزام التنظيمط علي  يط املســــــــــــتويات. ويهدا صــــــــــــندوق 
للســـــكان، من خلل زناحت شـــــرادات اســـــرتاتيجية فّاالة وترســـــيا هن ا مرد زا لتحديد األاداا األمم املتحدة 

واســا  يط فرص التموين  ا يمــمن آلّيات التموين املبتكرة، إىل  ط موار  مل مة ومســتدامة ومواصــلة 
يط البلدان الس حوار مفتوح حول اايارات الس ســـــــــــــتازة جو ة املســـــــــــــا ات لتموين النتا   اإلمنا ية    

 تدمها الصندوق.
نبؤ زتقديرات املوار  األخرى، درك صـــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــكان جيدات أن  يصـــــــــــــاب التوي - 13
ينطوي زلــمب علي عــدم اليقا   توقيــت االلتزامــات التمويليــة ومــّدهتــا، و  أولويــات اجلهــات املــا ــة  إز

ســـــــــــــــكان للوفاحت زأاداف   ا يتف  ملتحدة للوتفضـــــــــــــــيلهتا. وزالتا  فســـــــــــــــوا يســـــــــــــــاي صـــــــــــــــندوق األمم ا
الذي  2016اســــرتاتيجيت  املانّية امــــد املوار ، وزالتوصــــيات الصــــا رة عن االســــتاراا المــــامن لاام  مط

جيري دن أرزط ســــــنوات لســــــياســــــة األنمــــــطة التنفيذية الس تضــــــطلط دا منظومة األمم املتحدة، وزاإلرشــــــا  
 املتواصن للمجلس التنفيذي.

األاداا التمويلية لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان  موحةد ومط زلمب فمن منظور  وتظن - 14
. ويواصـــــــــــن 2014-2017ا تماين، ال تزال امليزانية رشــــــــــــيدةت زالنظر إىل ارزة  ورة ااطة االســــــــــــرتاتيجية 

ملوار  الصـــــــندوق إعطاحت األولوية للموار  الاا ية ويســـــــاي للمحافظة علي تواةن ســـــــليم زا املوار  الاا ية وا
(عند االســـــــــــــتاراا المـــــــــــــامن 2016) 71/243األخرى، حســـــــــــــبما أعيد تأديد    قرار املوار  الاا ية 

 سياسات الذي جيري دن أرزط سنوات.لل
وزاد األخذ   احلســبان األرصــدة االفتتاحية التقديرية، والفا دة واإليرا ات املتنوعة، والتاديلت  - 15

ندوق األمم املتحدة للســــــــــكان أن إ ا  املوار  املتاحة خلل الفرتة ملبال  الضــــــــــريبة املســــــــــرتّ ة، يقّدر صــــــــــ
مليون  190.6مليون  والر أمريكطد واو ما ميّثن ةيا ة  قدار  4،003.4ســيبل  اان  2021-2018

. ويتألف اذا 2018-2021  املا ة، زاملقارنة مط امليزانية املتكاملة املاتمدة للفرتة  5 والر، أو زنســــــــبة 
 2 558.8والر أمريكط وموار  أخرى زقيمـــة مليون   1 444.6من موار  عـــا يـــة متوقاـــة زقيمـــة  مالرق

 مليون  والر أمريكط.
 2015املطروحــــة عــــام  -ويُاــــّد إحراة تقــــّدم   اســـــــــــــــرتاتيجيــــة الصـــــــــــــــنــــدوق حلمــــــــــــــــــد املوار   - 16

(DP/FPA/2015/11)  ة املفّضن يظّن أولوية مؤسسية. ويمد  الصندوق زاستمرار علي أن أسلوب املسا
ويمــــّكن زلمب األســــاس الو يد للســــتدامة والتنفيذ الفاال لوالية  -مســــا ة غري مقّيدة من املوار  الاا ية 

. وتُاد مرونة املوار  الاا ية األســـــــــــلوَب 2030الصـــــــــــندوق، ويكتســـــــــــب أ ية متزايدة   تنفيذ خطة عام 
يمط   الوظا ف والوجو  احليوي، واالزتكار ألغراا األدثر اسرتاتيجيةت وفاعليةت، إز مُتّكن االستثمار التنظ

 رجة األخرى واإلزل  عن النتا  .التنفيذ املتكامن واملوّسط، إىل جانب حمد املوار  التكميلية احل
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 2018-2021الميزانية المتكاملة المنّقحة، للفترة  - ثانياا  
 خطة الموارد المتكاملة -ألف  

عن  يط فئــات  2018-2021خطــة املوار  املتكــاملــة املنّقحــة للفرتة أ نــا   1يارا اجلــدول  - 17
و   يط اجلداول  1التكلفة،  ا يممن املوار  الاا ية واملوار  األخرى. وتُقر ب األرقام املارو ة   اجلدول 

جملموى الُامـــــــــــــــري. ياكس األخرى إىل أقرب قيمة عمـــــــــــــــريّة وزالتا  قد ال يتطاز  حاصـــــــــــــــن  اها مط ا
املكّونات املصـــــــــــــــّنفة دربنام .  (، والذي ُوحَِّد اان ليمـــــــــــــــمن  يط1-تاليريات   خط الربام  )أ 1 دولاجل
 .2تُفص ُن مكّونات الربنام  دلًّ علي ِحدة   اجلدول  مث

إىل املقرتح املنّقح الـذي اتوي عليـ   2018-2021تســـــــــــــــتنــد امليزانيــة املتكــاملــة احلـاليــة، للفرتة  - 18
اة 2017 أيلول/ســــــــــــبتمرب 6املؤرخة  DP/FPA/2017/10/Corr.1الوثيقة  . وعقب اســــــــــــتمــــــــــــارات موســــــــــــّ

، اقرتح صـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان تأجين إرســـــــــاحت ااطة 2017الدول األعضـــــــــاحت خلل عام  مط
قبل

ُ
ية للموقط الس  لبها  لس مراجاط احلســـــــــــــــازات والنظر فيها فقط   املراجاة امل ة للميزانية. الر يســـــــــــــــ

، واف  اجمللس التنفيذي علي املقرتح املنّقح، والذي يمـــــــــــــــّكن األســـــــــــــــاس   مقارنة 2017/24املقرر   
 املراجاات املقرتحة   اذ  الوثيقة.

 
 1اجلدول 

 ، منّقحة2021-2018خطة الموارد المتكاملة، للفترة 
 ) ليا الدوالرات(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

الموارد المتاحة -1
برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

برنامج  استرداد  ال

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

الدخل

    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 

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

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

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

 استخدام الموارد -2

ألف - األنشطة اإلنمائية
د/
أ-1 البرنامج  830.7       2,194.1         (146.8)       2,878.0    80.2% 898.6       2,325.1        (155.6)    3,068.1    81.4%

أ-2 فاعليّة التنمية 141.0       141.0       3.9% 133.6       133.6       3.5%

إجمالي التكاليف اإلنمائية 971.8       2,194.1         (146.8)       3,019.0    84.2% 1,032.1    2,325.1        (155.6)    3,201.7    84.9%

ب- أنشطة األمم المتحدة لتنسيق التنمية 9.4           9.4          0.3% 9.4          9.4          0.3%

ج- األنشطة اإلدارية

ج-1 تكاليف متكررة 386.8       0.0 143.9 530.8 14.8% 378.4       -             152.5 530.9 14.1%

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

إجمالي التكاليف اإلدارية 391.1       -               146.8        538.0       15.0% 382.5       -             155.6      538.1       14.3%

د- أغراض خاصة

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

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

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

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

3- 
هـ
صافي المبالغ من/)إلى( االحتياطي

/ (3.1)         -               -           (3.1)        0.5          -             -        0.5          

(3+2-1) رصيد الموارد -4 1.1          222.3           -           223.4      1.1          233.7         -        234.7      

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

 الموارد 

العادية

الموارد األخرى  مجموع 

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

الموارد األخرى  مجموع 

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

 الموارد 

العادية

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

والمتاحة للبرامج.

ب/ يشمل الفائدة واإليرادات المتنّوعة.

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

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

بالتقديرات 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 التي تعكس 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.
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ح المـــــكن  - 19 صـــــة لفئات تصـــــنيف االســـــتخدام املقرتح للموار ،  2يو ـــــّ ويبّا نســـــبة املوار  املخصـــــّ
التكاليف الس اعتمداا اجمللس التنفيذي: األنمــــــطة اإلمنا ية واألنمــــــطة اإل ارية واألنمــــــطة زات األغراا 
اااصــة وأنمــطة التنســي  اإلمنا ط لألمم املتحدة. ويواصــن صــندوق األمم املتحدة للســكان تكريس ماظم 

 ية.موار   لصاحل األنمطة اإلمنا 
 

 2المكن 
 ، منّقحة2018-2021تخصيص الموارد المتاحة للفترة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املا ة من إ ا  املوار  املتاحة لألنمطة  84.9يقرتح صندوق األمم املتحدة للسكان ختصيص  - 20
املاتمــدة.   املــا ــة   امليزانيــة  84.2، مقــارنــةت زنســـــــــــــــبــة 2021-2018اإلمنــا يــة   تنقيح ميزانيــة الفرتة 

 .  املا ة   التنقيح 81.4  املا ة   امليزانية املاتمدة، إىل  80.2وسرتتفط املوار  املتاحة للربام ، من 
مليون  والر أمريكط  23.8للتادين ليصبح  2018-2021خضط إ ا  املوار  املتاحة للفرتة  - 21

 ألعضاحت.دول القاحت مبال  الضريبة املر و ة للموظفا من موا ين إحدى ال
 

 عناصر الميزانية المتكاملة -باء  
تتـأّلف امليزانيـة املتكـاملـة من  يط املوار  املقّرر اســـــــــــــــتخـدامهـا لتحقي  النتـا   اإلمنـا يـة والكفـاحتة  - 22

. وزالنســـــبة إىل  يط مصـــــا ر التموين، فقد جرت مواحتمة 2021-2018التنظيمية ونوات  الفاالية للفرتة 
االســــــــــرتاتيجية. ومط زلمب فإّن آليات التخصــــــــــيص ختتلف: جيري التخصــــــــــيص للموار   الربنام  مط ااطة

األخرى   الاا ة زتااون وثي  مط اجلهات املا ة وأصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة زوي الصـــــــــــــــلة. وتتنوّى آلّيات 
 التخصيص للموار  الاا يةد وير  تفسري اذ  االّيات أ نا .

 

ةاألنشطة اإلداري
14.3%

ة البرنامج وفعالي)األنشطة اإلنمائية 
(التنمية
84.9%

ألمم التنسيق اإلنمائي ل
المتحدة

0.3%

أغراض خاصة
0.5%



DP/FPA/2018/8 
 

 

18-13447 11/24 

 

 البرامج - 1 
علي املســـــــــــــــتوى الُقطري ودذلمب علي املســـــــــــــــتويا الااملط واإلقليمط.  اري التدخلت الربا ية - 23

وزاإل ــــافة إىل زلمب، يدعم صــــندوق الطوارئ لدى صــــندوق األمم املتحدة للســــكان االســــتجازة الســــرياة 
 موجزات ماليات  كّونات الربنام . 2للمنظمة   مواجهة األةمات اإلنسانية. يارا اجلدول 

 
 2اجلدول 

 2018-2021، حسب المكّونات، منّقحة للفترة موارد البرامج  
 ) ليا الدوالرات(

 
 
 
 
 

 البرامج الُقطرية أ() 
ســــــوا خُتصــــــص احلصــــــة األدرب من موار  الصــــــندوق للربام  الُقطرية لتحقي  أرزط نتا   إمنا ية.  - 24

االســــــــــرتاتيجية للفرتة وســــــــــيتواصــــــــــن ختصــــــــــيص اذ  املوار  من خلل نظام ختصــــــــــيص املوار . تُلقط ااطة 
ط التوّج  االســـــــرتاتيجط نظرةت عامةت علي نظام ختصـــــــيص املوار  ومواحتمت  م 4ومرفقها رقم  2018-2021

 ومنوزجها اااص زاألعمال.( “عا اهلدا”)للمنظمة 
رات الس ُاد  ختصـــــــــــــــيص املوار  من خلل نظام ختصـــــــــــــــيص املوار   - 25 وقد جرى اديث املؤشـــــــــــــــِّ

من ااطة االسرتاتيجية لضمان أن تكون   عا اهلدا وأن تدعم اقي  النتا   املبيّنة واستارا ها دجزحت 
(. وُيســــتخدم 2018-2021من ااطة االســــرتاتيجية للفرتة  1  اإل ار املتكامن للنتا   واملوار  )املرف  

رات نظام ختصـــــيص املوار  لتصـــــنيف البلدان وفقات  قدرهتا ’ و‘ جاهتاالحتيا’نظام األوةان النســـــبية من مؤشـــــّ
(. ولقياس قدرة زلدا ما علي 2018-2021من ااطة االســــــرتاتيجية للفرتة  4)انظر املرف  ‘ علي التموين

متوين احتياجات  اإلمنا ية فإّن ااطة االســــرتاتيجية تســــتخدم الدخن القومط اإل ا  لكن فر  ماّدالت زاامن 
و ة املنفذ إىل اادمات الصحية إىل جانب عدم املساواة عدم املساواة، مط عوَملة )التحلين إىل عوامن( ج

  الدخن. ويتصــّدى زلمب ألوج  القصــور   االســتاانة زالدخن القومط اإل ا  لكن فر ، الذي عجب 
 .“القدرة علي التموين”رات   قياس جوانب عدم املساواة والتفاوتات  اخن البلدان، زوصف  أحد املؤش

ن واقي  ونتيجة لذلمب فقد  - 26 ُ ات البلدان   أرزاى، ايث يتســـــّص للصـــــندوق تقدّ  عما مفصـــــّ
علي قـــا مـــة زـــالبلـــدان وفقــات  2018-2021من ااطـــة االســـــــــــــــرتاتيجيـــة للفرتة  4أثر أدرب. عتوي املرف  

 للتخصيص الرُّزاط.
لــة لتلبيــة االحتيــاجــات  - 27 ترتازط  را   الامــن وميكن تطبيقهــا   عــدة توليفــات لتوفري حلول مفصــــــــــــــّ

الو نية. وميكن للصــــــــــــــندوق أن ينمــــــــــــــر ُّس  را   عمن   البلدان   الرُّزط األ ر والبلدان زات األةمات 

الموارد المتاحة -1
برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

برنامج الموجز ال

البرامج القُطرية 656.9       2,194.1         (146.8)       2,704.1    75.4% 723.6       2,325.1        (155.6)    2,893.1    76.8%

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

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

برامج %80.2   2,878.0      (146.8)        2,194.1      830.7 مجموع ال 898.6      2,325.1      (155.6)   3,068.1   81.4%

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

 الموارد 

العادية

الموارد األخرى  مجموع 

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

الموارد األخرى  مجموع 

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

 الموارد 

العادية
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ن   األرزاى الربتقالية اإلنســـــــــانية، الس تتصـــــــــف زاالحتياجات األعلي أو األشـــــــــد إحلاحات. زالنســـــــــبة إىل البلدا
والصـــــــــفراحت والور ية، يرّدز الصـــــــــندوق علي األعمال األوليةد ففط اذ  البلدان ميكن توّ  تنفيذ اادمات فقط 

لة لتلبية احتياجات وأولويات مايّن ح ات ظروا خاصــــــــــــــة، وتكون مفصــــــــــــــّ ة لتلمب البلدان، دما او مو ــــــــــــــّ
. ويّتس  زلمب مط االستاراا المامن للسياسات 2018-2021من ااطة االسرتاتيجية للفرتة  4املرف    

الذي جيري دن أرزط ســــنوات. وتســــتجيب اذ  الطريقة لطلبات الدول األعضــــاحت زمــــأن  عما أدرب   التااون 
 .أ نا  استخدام  را   الامن لكن رُزط ملّون 3الفين والسياسات واملناصرة. يلّخص اجلدول 

 
 3اجلدول 

 ةُطرق العمم تبعاا للحال  
 البلدان في الرُّبع الوردي البلدان في الرُّبع األصفر البلدان في الرُّبع البرتقالي البلدان في الرُّبع األحمر والبلدان ذات األزمات اإلنسانية طُرق العمم

 غري منتمرة  تقدّ اادمة

 * ** *** *** نمر القدرات

المــــــرادة والتنســــــي ،  ا   زلمب التااون زا  ول 
 والتااون الثلثط.اجلنوب 

 إ ارة املارفة    

 الدعوة، واحلوار حول السياسات، وتقدّ املمورة

 ***ينصّب االاتمام علي البيئة التمكينيّة، وعلي مستوى املؤسسات واألفرا 

 **ينصّب االاتمام علي البيئة التمكينيّة وعلي مستوى املؤسسات

 *ينصّب االاتمام علي البيئة التمكينيّة 

 

زالنظر إىل الطبياة الطوعّية لتموين املنظمة وخصــــا ص الربام  الُقطرية من حيث امللكية الو نية،  - 28
صــــــة للربام  الُقطرية إرشــــــا ية. وســــــيتواصــــــن تقدّ إ ار للموار  َماين زالربام   تُاّد املوار  اإل الية املخصــــــّ

 لس التنفيذي زالرا املوافقة علي .الُقطرية إىل اجمل
وأي إيرا ات إ ــــــــافية تتحق  فوق األاداا املو ــــــــوعة   اذ  امليزانية املتكاملة ســــــــوا تكون  - 29

 متاحةت للربام  الُقطرية.
 

 التدخالت العالمية واإلقليمية ب() 
عاملية  أيضــــات للتفاين من خلل تدخلت 2018-2021ســــتخضــــط ااطة االســــرتاتيجية للفرتة  - 30

وإقليمية، دما او منصــــوص علي    خطة عمن عاملية واحدة وســــت خطط عمن إقليمية )لل لى علي 
حول التـــدخلت الاـــامليـــة  6، املرف  2018-2021التفـــاصـــــــــــــــيـــن، انظر ااطـــة االســـــــــــــــرتاتيجيـــة للفرتة 

زرا يـــات أدرب  قليميـــة ترديزات واإلقليميـــة(. وســـــــــــــــوا يتيح االاـــا  املضـــــــــــــــبو  هلـــذ  التـــدخلت الاـــامليـــة واإل
 األولويات احملد ة للبلدان واحتياجاهتا علي الصايدين اإلقليمط والدو .  

وقد ُو ــات التدخلت الااملية واإلقليمية علي  و متزامن مط ااطة االســرتاتيجية وامليزانية املتكاملة  - 31
. 2018-2021رتاتيجية للفرتة لضــــــــمان مواحتمة املســــــــا ات املايّنة واتســــــــاقها مط نتا   ونوات  ااطة االســــــــ
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لة حســــــب أولويات دن خطة عمن تبدأ من القاعدة فما فوق،  واختذت عملية املواةنة التمــــــاورية  ريقة مفصــــــّ
 .ايث تو ط النتا   واملوار  املرتبطة دا عند مستهّن تصميم الربنام 

قليمية قليلت، حيث وزاد اســــتاراا املوار  المــــامن، جرى ختفيي ســــقف التدخلت الااملية واإل - 32
، منخفضــــــــــــــــات من املبل  األصـــــــــــــــلط وقــدر  2018-2021مليون  والر للفرتة  152.5يبل  املقرتح اان 

 .2018-2021مليون  والر املاتمد للفرتة  153.9
 وال ميكن ااوة سقف التدخلت الااملية واإلقليمية زدون موافقة اجمللس التنفيذي. - 33
 

 ياطي الستجابة اإلنسانيةصندوق الطوارئ واحت ج() 
احلد األقصـي للمخصـّص السـنوي لصـندوق الطوارئ  2015/3حّد  اجمللس التنفيذي   مقرر   - 34

مليا  والر من املوار  الاا يةد دما واف  علي  10التازط لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان  قدار 
 سيس احتيا ط للستجازة اإلنسانية.مليا  والر ملرّة واحدة من املوار  الاا ية لتأ 10ختصيص 

وهتدا اذ  التخصـــيصـــات إىل تيســـري وتقوية االســـتجازة الســـرياة للمنظمة   مواجهة األةمات  - 35
اإلنســـانية. وليس الالرا من صـــندوق الطوارئ أن يصـــبح وســـيلةت ر يســـيةت لتموين االســـتجازات اإلنســـانية، 

التحفيزي، الذي يؤّ ي   دثري من األحيان أيضــــــــــــــات إىل رفط قدرة وإمنا ليلاب  ورات مهمات   توفري التموين 
 املنظمة علي توليد موار  إ افية.

مليا  والر  5، واف  اجمللس التنفيذي علي ختصيص اعتما  سنوي قدر  2017/24  املقّرر  - 36
ص احملد    املقرر للموار  الاا ية لصندوق الطوارئ واحتيا ط االستجازة اإلنسانية، مط ملحظة التخصي

، متّكن صــندوق األمم 2017. ومنذ زلمب احلا، ومط توّفر موار  عا ية إ ــافية   أواخر عام 2015/3
مليون  والر. تمـــــمن  7.5لصـــــندوق الطوارئ إىل  2018املتحدة للســـــكان من ةيا ة  صـــــصـــــات الاام 

مليون  والر، مقارنةت  22.5ارئ وقدر  املراجاة احلالية اذ  الزيا ة، وتاكس اإل ا  املنّقح لصــندوق الطو 
 مليون  والر. 20زاملبل  املخطط ل  أصلت وقدر  

، دان صـــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــكان قا رات أيضـــــــــات علي متوين احتيا ط 2017  هناية عام  - 37
 مليا  والر. 5االستجازة اإلنسانية جز يات  خصص مبد ط ملرّة واحدة قدر  

 
 المؤسسيةالميزانية  - 2 

إىل جانب موار  الربنام  الس جرت مناقمتها أعل ، تممن خطة املوار  املتكاملة فئات التكلفة  - 38
ســـية: فاالية التنمية واإل ارة )املتكررة وغري املتكررة( واألغراا اااصـــة، وأنمـــطة  الس تمـــّكن امليزانية املؤســـّ

يذي اذ  الاناصــــــــــــر زصــــــــــــفتها اعتما ات رمزية ال جيوة األمم املتحدة لتنســــــــــــي  التنمية. ويقّر اجمللس التنف
 ااوةاا زدون موافقة اجمللس التنفيذي.

ســــــــية اط أســــــــاسص للمنظمة، وتاكس التزام صــــــــندوق األمم املتحدة للســــــــكان  - 39 إّن امليزانية املؤســــــــّ
يبذهلا  فضـــــــــــــــلت عن اجلهو  الس زاحملافظة علي حضـــــــــــــــور  الااملط، زالنظر إىل تفويضـــــــــــــــ  وزرنا   املاياري،

املناصرة علي الصُّاد الااملية واإلقليمية والُقطرية. وُتصص ما يزيد عن نصف امليزانية املؤّسسية ملكاتب   
 صندوق األمم املتحدة للسكان الُقطرية واإلقليمية.
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 4اجلدول 
 منّقحة - 2018-2021الميزانية المؤسسية للفترة   

 ) ليا الدوالرات(
 
 
 
 
 

مليون  والر  7.3مليون  والر، زاخنفاا مقدار   701.1امليزانية املؤســــــســــــية املنّقحة اان تبل   - 40
مليون  والر(. وياكس زلمب نتا    708.4)وقدراا  2018-2021عن امليزانية املاتمدة أصـــــــــلت للفرتة 

اإليرا  املتوقط استاراا املوار  المامن الذي أجرا  الصندوق من أجن: )أ( التأدد من املواحتمة األقرب زا 
اـة األقســــــــــــــــام الوظيفيـة املطلوزة مط امليزانيـة املطروحـة للفرتة نفســـــــــــــــهـاد )ب( مراج 2018-2021للفرتة 

( التأدد من اّلط املوظفا الالقات زا وحدات األعمالد )ج املنظمة ورفط التوصـــــــــــيات دا ومراجاة  
زنجاح. وقد أجرى صــــــــــندوق األمم  2018-2021زاملهارات اللةمة لتنفيذ ااطة االســــــــــرتاتيجية للفرتة 

 املتحدة للسكان مماورات موّساة مط اجمللس التنفيذي علي امتدا  الاملية.
ســية مدفوعات زالتوفريات احملد ة   اســتاراا املوار  المــامن،  - 41 يأيت اافي املقرتح   امليزانية املؤســّ

ملوار  المــــــــامن دان  تلفات أّن اســــــــتاراا اوزصــــــــفة أســــــــاســــــــية   املقّر الر يســــــــط، مط الو ــــــــط   االعتبار 
إجراحتات تقمــــفية ســــازقة. وعلوةت علي زلمب، ُتســــاام إعا ة مواحتمة املكاتب الُقطرية والتاديلت  أي عن

ســية. وتر  أ نا  تفاصــين أخرى )  القســم  ،  الس أجريت علي املكاتب اإلقليمية   خفي امليزانية املؤســّ
 (.64إىل  59الفقرات 

اّوا التخفيضــــات املقرتحة جز يات زاالســــتثمارات   ثلث جوانب ر يســــية: )أ( تازيز املكاتب تُ  - 42
د )ج)ب( تنســـــي  وتازيز احلماية من االســـــ امليدانيةد ( تازيز مهام التحقي  )تر  تاللل واالنتهاك اجلنســـــي ا 

 (.69إىل  66مناقمتها   القسم  ، الفقرات 
ســـــــــــية إ ا  اســـــــــــتخدام املوار ، فســـــــــــوا تنولكوهنا حصـــــــــــة نســـــــــــبية من  - 43 خفي امليزانية املؤســـــــــــّ
  املا ة. وتبل  احلصـــــــة التناســـــــبية للتكاليف اإل ارية املتكررة مقازن إ ا   18.6  املا ة إىل  19.8 من

 .2021-2018  املا ة املخططة أصلت للفرتة  14.8  املا ة، زاخنفاا من  14.1استخدام املوار  
 

 طار المتكامم للنتائج والموارداإل -يم ج 
النتــا   اإلمنــا يــة األرزط والنوات   2018-2021ياكس اإل ــار املتكــامــن للنتــا   واملوار  للفرتة  - 44

. وال يزال 2018-2021األرزاة للفاالية والكفاحتة التنظيميتا للخطة االســــــــــــرتاتيجية للصــــــــــــندوق للفرتة 
   ااطة االسرتاتيجية اإل ار المامن للصندوق.إ ار النتا   واملوار  املتكاملة الوار  

وال يادو الرزط زا النتا   واملوار  دون  صيالة مبّسطة لواقط ماّقد شأن  شأن أي إ ار مفاايمط  - 45
وال تستند املساحتلة خبصوص نتا   إ ار النتا   املتكامن فقط إىل الوحدات أو الربام  الس ترتبط موار اا 

الموارد المتاحة -1
برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

برنامج  استرداد  ال

تكاليف ال

ملّخص الميزانية المؤسسية

أ-2 فاعليّة التنمية 141.0       -               -           141.0       3.9% 133.6       -             -         133.6       3.5%

ب- أنشطة األمم المتحدة لتنسيق التنمية 9.4           -               -           9.4          0.3% 9.4          -             -         9.4          0.3%

ج-1 تكاليف إدارية متكررة 386.8       -               143.9        530.8       14.8% 378.4       -             152.5      530.9       14.1%

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

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

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

%19.8      708.4       146.8               -      561.5 المجموع 545.5      -             155.6     701.1      18.6%

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

 الموارد 

العادية

الموارد األخرى  مجموع 

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

الموارد األخرى  مجموع 

الموارد

نسبة المئوية  ال

للمجموع

 الموارد 

العادية
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ي ســـــــــبين املثال، جيري تقاســـــــــم املســـــــــاحتلة عن اقي  النوات    نوات  الكفاحتة والفاالية زتلمب النتا  . وعل
التنظيميتا عرب الوحدات التنظيمية أو اجملموعات الوظيفية، إز تاكس النوات  األولويات علي مســـــــــــــــتوى 

ســــــــــــــا ة فيها. وعلي  و مماثن، فإّن اقي  نتا 
ُ
نمية   التاملؤســــــــــــــســــــــــــــة الس يتاّا علي وحدات متاد ة امل

 اجلهات املختلفة صاحبة املصلحة. األثر النات  عن تضافر اجلهو  الس تبذهلا او
وقد ُزين الرزط زا النتا   واملوار  علي أساس إ ار املواةنة القا مة علي النتا   للميزانية املؤسسية  - 46

 قات الفالية ملوار  الربام .( والين ااااات النف2011/10)وفقات العتما     مقرر اجمللس التنفيذي 
 أ نا  التخصيص املرتفط للموار  مقازن النتا   )التخصيصات إرشا ية(. 5يارا اجلدول  - 47
 

 5اجلدول 
 منّقحة –)إرشادية(  2018-2021اإلطار المتكامم للنتائج والموارد للفترة   

 ) ليا الدوالرات(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

النتيجة / الناتج
تصنيف التكلفة المجموعة الوظيفية

 الموارد 

العادية

 الموارد 

األخرى

 استرداد 

التكاليف

  المجموع

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

       453.7        1,491.2               -      1,944.9 

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

تمكينهم بإتاحة المنفذ لهم إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

حقوق اإلنجابية، في جميع السياقات. وال

البرنامج

       109.5           140.3               -         249.8 

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

وأن تكون الحقوق اإلنجابية متقدّمة في األوضاع اإلنمائية 

واإلنسانية.

البرنامج

       108.3           340.7               -         448.9 

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

تحقيق التنمية المستدامة.
البرنامج

       199.4           183.7               -         383.1 

البرنامج            17.7              10.3               -             28.0 

خبرات فنّية لالستجابة الفعالة لتحديات التنمية            10.0                  -                 -             10.0 

تخطيط البرامج، ودعم السياسات واإلدارة          118.6                  -                 -           118.6 

المشتريات وقاعدة توريد مضمونة الجودة لسلع 

الصحة اإلنجابية

             4.9                  -                 -               4.9 

إدارة التقييم على مستوى المؤسسة              8.0                  -                4.8           12.7 

 174.3       4.8             10.3             159.2        المجموع

البرنامج              3.1                0.4               -               3.4 

اإلشراف على مستوى المؤسسة والضمان 

(تدقيق داخلي وخارجي وتحقيقات)

           22.3                  -              12.1           34.5 

الشؤون المالية على مستوى المؤسسة، وتقنية 

المعلومات واالتصاالت، وإدارة الشؤون اإلدارية

           43.1                  -              25.2           68.3 

اإلشراف على المكاتب الميدانية، واإلدارة، 

ودعم العمليات

         210.5                  -              71.7         282.2 

أمن الموظفين والموقع              2.8                  -                0.8             3.6 

إدارة الموارد البشرية للمؤسسة            15.0                  -                6.4           21.5 

اإلدارة (تكاليف غير 

متكررة)

             4.1                  -                3.1             7.2 

           20.0                  -                 -             20.0 

              -                    -                 -                -   

 440.6       119.4        0.4                320.8        المجموع

البرنامج              1.4                0.0               -               1.4 

             9.4                  -                 -               9.4 

 10.8            -               0.0                10.8           المجموع

البرنامج              5.6                2.9               -               8.5 

القيادة وتوّجه المؤسسة            21.3                  -                7.5           28.8 

عالقات المؤسسة وشراكاتها الخارجية، 

واالتصاالت، وتعبئة الموارد

           55.4                  -              23.9           79.3 

 116.6       31.4           2.9                82.3           المجموع

 3,769.2    155.6        2,169.5        1,444.1     المجموع

ية المتكاملة للفترة 2018-2021 )منقّحة(  الميزان

ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 1: برمجة محّسنة للنتائج فعالية التنمية

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
أنشطة األمم المتحدة لتنسيق التنمية

ز إلحداث األثر  ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 4: تواصل ُمعزَّ

وتعبئة الموارد والشراكة االستراتيجية
اإلدارة (تكاليف 

متكّررة)
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أ نــا  التزام املنظمــة زتوجيــ  األغلبيــة الكربى من  موى موار اــا  و النتــا    3يبّا المـــــــــــــــكــن  - 48
ص  81اإلمنا ية ) واو ما ياكس ، 1  املا ة تقريبات من  موى املوار  حصــرات للنتيجة  52  املا ة(. وتصــّ

يد    ااطة االســـرتاتيجية ، واو االاا  االســـرتاتيجط الذي أعيد تأد“عا اهلدا”مواصـــلة الرتديز علي 
 .2018-2021للصندوق للفرتة 

 
 3المكن 

 منّقحة - 2018-2021تخصيصات إرشادية وفقاا للنتائج والنواتج للفترة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

خرجات  - 49
ُ
يتواحتم التخصيص اإلرشا ي للموار  للنتا   اإلمنا ية األرزط والكفاحتة التنظيمية وفاعلّية امل

، وياكس النتا   الس يســـــــــــاي صـــــــــــندوق األمم 2018-2021طة االســـــــــــرتاتيجية للفرتة مط أولويات اا
. وتر  التفاصــــــــــــين   ااطة االســــــــــــرتاتيجية، 2018-2021املتحدة للســــــــــــكان إىل اقيقها خلل الفرتة 

ملوار ، ولكن اناك ُّســـــــــــــة عناصـــــــــــــر ونظرية التاليري، واألاداا املصـــــــــــــاحبة   اإل ار املتكامن للنتا   وا
 م إزراةاا.امله من
وتاكس تقديرات املوار  األو ــــــــــاى املختلفة الس تامن فيها املنظمة، اســــــــــتنا ات إىل منوزج تســــــــــيري  - 50

األعمال. لدى البلدان   الرُّزط األ ر االحتياجات األعلي املتصـــــــــــلة زالصـــــــــــحة اجلنســـــــــــية واإلجنازية، ومن 
)زالرتديز علي الصـــــــــحة اجلنســـــــــية واإلجنازية(.  1النتيجة املتوقط أن تنف  من موار  زرنا ها إنفاقات أدرب علي 

زاملقازن، للبلدان   الرُّزط الور ي احتياجات أقن نســــبيات من الصــــحة اجلنســــية واإلجنازية لكنها ســــتنف  جزحتات 
د ولكن ألن ماظم اذ  البلدان زات  خن متوســـــــــــــط فقد تنف  إنفاقات 1ملحوظات من موار اا علي النتيجة 

إز لديها، علي ســـبين املثال، احتياجات أدرب تتاّل  زالقضـــايا الناشـــئة  4 و 3علي النتيجتا  رتناســـبيات أدث
 .للسّكان

51%

7%

12%

10%

5%

12%

0%
3%

استخدام خدمات الصحة الجنسية : 1النتيجة 
واإلنجابية المتكاملة

تمكين الشباب: 2النتيجة 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: 3النتيجة 

بيانات السُّكان: 4النتيجة 

برمجة : 1ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 
محّسنة للنتائج

إدارة ُمثلى : 2ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 
للموارد؛

زيادة : 3ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 
المساهمة في نتائج األمم المتحدة على نطاق 
المنظومة، وتنسيقها، واتساقها
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واســـتنا ات إىل اذ  املنهجية، يُقّدر أن املوار  املخصـــصـــة للنتا   األرزط   اإل ار املتكامن للنتا    - 51
 ربنام :واملوار  ستتلّقي احلصة التناسبية التالية من إ ا  موار  ال

   املا ةد 64.3)خدمات الصحة اجلنسية واإلجنازية املتكاملة(:  1النتيجة  أ() 
   املا ةد 8.3)املرااقون والمباب(:  2النتيجة  ب() 
   املا ةد 14.8)املساواة زا اجلنسا ومتكا املرأة(:  3النتيجة  ج() 
 ة.  املا  12.7)السُّكان والتنمية(:  4النتيجة   () 

ّمم اإل ار املتكامن للنتا    - 52 اناك عّدة عوامن مهّمة تؤثّر   فهم اذ  األرقام. أوالت، لقد صـــــــــــــــُ
واملوار  دنه ا متكامن لتحقي  النتا   وفقات لاا اهلداد وليست النتا   متمايزة وإمنا مرتازطة. ويؤثّر زلمب 

م  املرااقا والمـــــــــــــــباب مَتضـــــــــــــــم نة   دن من ، إز أّن املوار  املوج هة  و زرا2زوج  خاص علي النتيجة 
إن الدعم الذي يقّدم  الصـــــــــــــــندوق . وعلي ســـــــــــــــبين املثال، ف2النتا   األرزط، وليس حصـــــــــــــــرات   النتيجة 

) ا ياكس تكاملت هلذ   1خدمات الصحة اجلنسية واإلجنازية للمرااقا والمباب ُمَتضّمنص   النتيجة   
 .2إلجنازية األوسط( وليس   النتيجة اادمات مط اادمات اجلنسية وا

ثانيات، ختتلف اسرتاتيجيات الربام  زالنسبة إىل النتا   املختلفة، اعتما ات علي الو اّية و بياة الامن  - 53
دثريات ما يتخذ ايئة الدعوة واحلوار زمــــــــــأن   3علي حد ســــــــــواحت. وعلي ســــــــــبين املثال، فإن الامن علي النتيجة 

 يفات داملت من االســــــــــرتاتيجيات، الس ترتاوح من الدعوة  1ف الامن حول النتيجة الســــــــــياســــــــــات، زينما يوظِّ 
 .واحلوار/املمورة زمأن السياسات إىل إ ارة املارفة وتنمية القدرات، وتقدّ اادمات   زاي الظروا

املســتمرّة، زدالت ثالثات، اذ  التقديرات عاملية، واط تســرتشــد زاألولويات احلالية   الربام  الُقطرية  - 54
من املبال  الدقيقة الس من املتوقط أن ينفقها دن ُقطر علي دن نتيجة. وستتحد   املبال  الس ينفقها دن زلد 
علي دن نتيجة علي املســتوى الو ين، وياتمداا اجمللس التنفيذي علي انفرا . ولذلمب فإّن ختصــيص املوار  

 شا ي.للنتا   اإلمنا ية جيب أن يُؤخذ دتقدير إر 
ة ملا يلزم لتحقي  دن نتيجة. وأخريات، إّن اذ  التقديرات ال تمـــــــــــــــمن  يط التكاليف احملســـــــــــــــوز - 55
خرجات يتضـمن ممـاردة دثري من اجلهات الفاعلة األخرى  إنّ 

ُ
وخصـوصات  -اقي  النتا   علي مسـتوى امل

مســــــــــــــا ة الصــــــــــــــندوق  تقديرات 2دول إىل جانب الصــــــــــــــندوق. متّثن األرقام   اجل -احلكومات الو نية 
 إجناة اذ  النتا  ، زدالت من إ ا  املبل  اللةم لبلو  األاداا.  

واناك  ريقة أخرى للنظر   ختصــــــــــيص املوار  زاســــــــــتخدام األرزاى من منوزج تســــــــــيري األعمال.  - 56
وتتلّقي لذلمب  للبلدان   الرُّزط األ ر االحتياجات األعلي والقدرات األقن   متوين اســــــــــــــتجازاهتا الذاتية،

حصـــة املوار ، اســـتنا ات إىل الرُّزط، الس ســـتتلّقااا البلدان خلل  6احلصـــة األدرب من املوار . يارا اجلدول 
تفصينص  2018-2021من ااطة االسرتاتيجية للصندوق للفرتة  4. ير    املرف  2018-2021الفرتة 

 ربام  الُقطرية املرتبط دا.موّسط حول  را   الامن ونظام ختصيص املوار  الاا ية لل
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 6اجلدول 
 تخصيص الموارد حسب الرُّبع  

 البلدان   
 الرُّزط األ ر

 البلدان   
 الرُّزط الربتقا 

 البلدان   
 الرُّزط األصفر

 البلدان   
 الرُّزط الور ي

   املا ة 15-17   املا ة 7-11   املا ة 14-18   املا ة 60-56

 

 
 ملّخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤّسسية -دال  

تســـــــــــــــتجيب عملية تنقيح امليزانية املتكاملة لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان املقرتحة للفرتة  - 57
الـــذي يطلـــُب من الصـــــــــــــــنـــدوق تنقيح امليزانيـــة  2017/24إىل مقّرر اجمللس التنفيـــذي  2021-2018

ىل نتا   اســــــــــتاراا املوار  المــــــــــامن، من أجن ةيا ة الكفاحتة اســــــــــتنا ات إ 2018-2021املتكاملة للفرتة 
ســية والربام ،    ــوحت االخنفاا الاام   املوار  املتوقاة. ونتيجةت لذلمب،  واســا التواةن زا امليزانية املؤســّ

 تاليريات   امليزانية املؤّسسية.ترتدز التاليريات احملتواة   الوثيقة احلالية حول ال
ســــــية، اســــــتاان صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان زنفس افرتا ــــــات وإلجراحت ت - 58 نقيح امليزانية املؤســــــّ

أ نا  التاليريات  7التكلفة   امليزانية األصــــلية، لتمكا مقارنةا أســــهن زالتاليريات املقرتحة. يلّخص اجلدول 
 .2018-2021املتخذة   امليزانية املؤّسسية املنقحة للفرتة 
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 7اجلدول 
 2018-2021بالتغييرات، الميزانية المؤّسسية المنّقحة للفترة موجز   

 ) ليا الدوالرات(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخفيضات المقترحة -إعادة موازنة الميزانية المؤّسسية  أ() 
 مليون  والر( 11استاراا املوار  المامن )صا  التخفيي   

للســــــــكان عمليةت إل ارة التاليري من أجن إعدا  و ــــــــَط اجمللس التنفيذي لصــــــــندوق األمم املتحدة  - 59
، ليســــــــــــاام   اقي  أاداا التنمية 2018-2021الصــــــــــــندوق زالية تنفيذ خطت  االســــــــــــرتاتيجية للفرتة 

ســـتدامة، وللســـتجازة إىل اإلصـــلحات املقرتحة الصـــا رة عن األما الاام لألمم املتحدة. وتســـتند إ ارة 
ُ
امل

، 2014-2017ية الس تدعم تيسري تنفيذ ااطة االسرتاتيجية للصندوق، التاليري المامن إىل تقييم اهليكل
 واستجازة اإل ارة اا  التقييم.

ممت عملية إ ارة التاليري من أجن إحراة تقّدم   املبا را - 60 ت املســــــــــــــتمرة واملواحتمة زينها، لقد صــــــــــــــُ
ة، والتحّول   تكنولوجيا املالومات يممن استاراا املوار  المامن، وإعا ة املواحتمة زا املكاتب الُقطري  ا

واالتصـــــــــــال، و رح ااطة االســـــــــــرتاتيجية وتنفيذاا، والبنية اجلديدة حلمـــــــــــد املوار ،  ا في  احلوار التمويلط 
 املنّظم، واخنرا  الصندوق   عملية إصلح األمم املتحدة.

لتاليري، إىل  مان املواحتمة وقد ادَا االستاراا المامن للموار ، زوصف  جزحتات من عملية إ ارة ا - 61
املثلي زا ااطة االســرتاتيجية وختصــيص املوار  واهليادن التنظيمية، زالية اســا الكفاحتة والفاعلّية الربنا ية 

% المجموع زيادة / )تخفيض( 

ية المؤسسية 2018-2021 )معتمدة( -1 الميزان 708.4              

2- أ- التخفيضات

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

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

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

مجموع التخفيضات (14.2)               -2.0%

2- ب- الزيادات

(أوالً) تعزيز المكاتب الميدانية                     3.7 0.5%

(ثانياً) التنسيق المعزز للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين                     1.4 0.2%

(ثالثاً) تعزيز مهام التحقيق                     1.3 0.2%

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

مجموع الزيادات 6.9                   1.0%

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

4- ية المؤسسية 2018-2021 )منقّح( مجموع الميزان 701.1              

5- ية المؤسسية الدخل التقديري مقابل الميزان (155.6)             

عاً + خامساً( -6 ية المؤّسسية للفترة 2018-2021 )راب صافي الميزان 545.5              



 DP/FPA/2018/8 

 

20/24 18-13447 

 

والتماليلية علي مستوى املقر الر يسط واإلقليمط والُقطري. و  حا أن االستاراا مل يكن مبا رة افي 
وحدات األعمال   املقر الر يســط لتحســا الكفاحتة واالتســاق وأوج   التكاليف، فقد صــّب ااتمام  علي

. وقد أســـــــــــــفر زلمب عن خفي   عد  التضـــــــــــــافر للســـــــــــــتجازة علي  و ممـــــــــــــرتَك للحتياجات الُقطرية
الوظا ف   املقّر الر يســـــــط و م    زاي وحدات األعمال للســـــــتجازة زطريقة أفضـــــــن الحتياجات  من

 ة.املكاتب اإلقليمية والُقطري
ســــية و  25وأّ ى االســــتاراا المــــامن للموار  إىل صــــا  اخنفاا زل   - 62 ظيفة  ــــمن امليزانية املؤســــّ
مليون  والر(د وياّوا اذا االخنفاا جز يات زالتاليريات علي املســــتوى اإلقليمط  11.5املقّر الر يســــط )  

لصــــا  للســــتاراا المــــامن مليون  والر(. وزالتا  فإّن التأثري ا 0.5منصــــب وظيفط إ ــــا ،  1)صــــا  
 مليون  والر. 11للموار  يمّكن خفضات   امليزانية املؤّسسية املقرتحة  قدار 

 
 مليون  والر( 2.3إعا ة مواحتمة املكاتب الُقطرية )صا  ختفيي قدر    

ةمة وقد أعيد تادين اهليكلية لاد  من املكاتب الُقطرية حرصــــــــــــات عن اّلط املوظفا زاملهارات الل - 63
ولكط يكون للمكتب زنية أساسية لإل ارة والامليات مناسبة للالرا، واالستجازة للربنام  الُقطري اجلديد 
أو التالرّيات   منتصف  ورة الربنام ،  ا يتواحتم مط ااطة االسرتاتيجية والتصنيفات الرُّزاية امللّونة )األ ر، 

  ااطة االســـــــــرتاتيجية. يتكّون التخفيي الصـــــــــا  البال  الربتقا ، األصـــــــــفر، الور ي( وفقات لطرا   الامن 
مليون  والر(، وصـــا  إلالاحت منصـــَبا  2.5-مليون  والر من صـــا  إلالاحت ثلث وظا ف فنية  ولية ) 2.3

مليون  والر(د وياّوا زلمب جز يات التاليريات   مرادز الامن، ومصــــــــا ر  0.7-وظيِفي ا   فئات أخرى )
 وظا ف   فئات أخرى(. 4مليون  والر، صا  التخفيي    0.9نيف الوظا ف )التموين وإعا ة تص

 
 مليون  والر( 0.4تاديلت علي املكاتب اإلقليمية )صا  ختفيي قدر    

علي املســـــــــــتوى اإلقليمط، اقرُتح إجراحت تاديلت ثانوية   فئات الوظا ف و رجاهتا، مط صـــــــــــا   - 64
 مليون  والر(. 0.4)إلالاحت وظيفة واحدة   فئات أخرى 

 
 زيادات ُمقترحة -استثمارات في المنظمة  ب() 

واســتجازةت إىل  لبات اجمللس التنفيذي، يقرتح صــندوق األمم املتحدة للســكان ثلثة اســتثمارات  - 65
  تلفة من شأهنا أن تزيد امليزانية املؤّسسية:

 
 مليون  والر( 3.7املكاتب امليدانية املازةة )  

يواصن صندوق األمم املتحدة للسكان االستثمار   حضور املكاتب الُقطرية، ويقرتح تازيزات إ افيات  - 66
مليون  2مليون  والر، وتمــــــــــــــمن صــــــــــــــا  ثلث وظا ف فنية  ولية جديدة ) 3.7للمكاتب الُقطرية  قدار 

 ة التصــــــــــــــنيفات ادز الامن وإعا والر(، وإعا ة تمــــــــــــــكين وظا ف أخرى، إىل جانب إجراحت تاليريات   مر 
 مليون  والر(. 0.8مليون  والر( وتوفري التكاليف التماليلية لتأسيس مكتب مكتمن   ليبيا ) 0.9)
 

 مليون  والر( 1.4التنسي  املازة للحماية من االستاللل واالنتهاك اجلنسي ا )  
ملســـتفيدين األشـــد تتواصـــن األ ية الس توليها أنمـــطة صـــندوق األمم املتحدة للســـكان    اية ا - 67

 ـــــافات من االســـــتاللل واالنتهاك اجلنســـــيا، ولإلزقاحت علي ثقة اجلماعات الس تدمها الصـــــندوق، وِحفِ  



DP/FPA/2018/8 
 

 

18-13447 21/24 

 

 اة الصـــــــــــندوق. ونظرات ملســـــــــــتوى االلتزام الرفيط لألما الاام وللمدير التنفيذي لصـــــــــــندوق األمم املتحدة 
نســــي  املتاد ة   اذ  اجلهو  اإلصــــلحية، فهناك للســــكان اا  اذ  املســــألة اهلاّمة، فضــــلت عن آلّيات الت

ة إلجيا  جهة تنســـــــي  مردزية لدى الصـــــــندوق من أجن متازاة احلماية املازةة من االســـــــتاللل  حاجة ماســـــــّ
 واالنتهاك اجلنسي ا، ايث تو ط ات قيا ة نا ب املدير التنفيذي )اإل ارة(.

التماليلية املصاحبة، ليامن دجهة تنسي  مردزية وقد اقرُتح منصب واحد فين  و  مط التكاليف  - 68
لتمثين القضـــايا املتالقة زاحلماية من االســـتاللل واالنتهاك اجلنســـيا وما يتصـــن دا من ســـياســـات وتطوير 
زرام  وتدريب. وســـوا يســـتلزم الدور الوظيفط التنســـي  الداخلط و عم املكاتب الُقطرية واإلقليمية فضــلت 

ت حول احلماية من االسـتاللل واالنتهاك اجلنسـيا. ومن شـأن املنصـب أن يامن عن التنسـي  زا الوداال
عند االقتضـــــــــــــــاحت زاالرتبا  مط مكتب خدمات مراجاة احلســـــــــــــــازات والتحقيقات نظرات لدور    التحري 

 االستاللل واالنتهاك اجلنسي ا.واإلزل  عن مزاعم 
 

 مليون  والر( 1.3تازيز مهام التحقي  )  
جهو   املتواصــــــلة   توفري متوين إ ــــــا  لألقســــــام الوظيفية اإلشــــــرافية املســــــتقّلة، يقرتح و ــــــمن  - 69

صـــــــندوق األمم املتحدة للســـــــكان تازيز مهام التحقي ، ملواجهة الطلب املتزايد علي اذ  اادمات. ودان 
أدثر  2017مكتب خدمات مراجاة احلســــازات والتحقيقات يواج  ارتفاعات   عد  احلاالت اجلديدة   

مما دان متوقاات أصــــــــــلت. ويتســــــــــم التصــــــــــنيف النمطط للحاالت زاالتســــــــــاى ويالطط  يط احلاالت الداخلية 
وااارجيةد ويربان دذلمب علي وجو  نطاق عريي )من االحتيال، واالســـــــــــــــتاللل واالنتهاك اجلنســـــــــــــــي ا، 

امن املتزايد، يقرتح والتحّرش  ا يمـــمن التحّرش اجلنســـط وســـوحت اســـتاللل الســـلطة(. للتكّيف مط عبحت ال
صـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان تازيز مكتب خدمات مراجاة احلســـــازات والتحقيقات  نصـــــبا  وليا 
صاحبة ملدة سنتا. وسوا يُاا  تقييم املقرتَح )لتقرير احلاجة املتواصلة( 

ُ
إ افيا مط تكلفتهما التماليلية امل

 عند استاراا منتصف املدة للميزانية املتكاملة.
 

 ااطة الر يسية للموقط  
ســية املاتمدة للفرتة  - 70  صــصــات  2018-2021دما ور  تو ــيح  أعل ، تســتباد امليزانية املؤســّ

 (.DP/FPA/2017/10/Corr.1ااطة الر يسية للموقط، زسبب التأجين   إنما ها املقرتح )
االحتيا ط القا م الســـــــــــــــتمرار مط و  حا أن صـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان قا ر علي ا - 71
ترتيبات الســـــــــــــــكن امليداين للمكاتب امليدانية، إال أن االحتيا ط احلا  ال يســـــــــــــــمح ل  زاســـــــــــــــتخدام   

االســتثمارات املخصــصــة ملباين املقّر الر يســط،  ا فيها الصــيانة األســاســية. وزذلمب، نظرات لإلرجاحت املتواصــن 
تحدة للسكان متديد استخدام االحتيا ط املوجو    و ط ااطة الر يسية للموقط، يقرتح صندوق األمم امل

نام  الصـــــيانة الوقا ط املزَمط للســـــكن امليداين املخصـــــص ملباين املقّر الر يســـــط. ومن شـــــأن زلمب أن ميّكن زر 
 مان احلفاظ علي حالة مباين املقّر الر يسط  قياس ماقول، والسماح زإجراحت اسينات  رورية علي  من

 ذ ااطة الر يسية للموقط.رأس املال إىل أن تُتخ
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 التنسي    املنظومة اإلمنا ية لألمم املتحدة  
ن حصــــــــــــــــة  9.4مــا قــدر   2018-2021تبل  املوار  املاتمــدة للفرتة  - 72 مليون  والر، وتمـــــــــــــــكــّ

الصــندوق من املســا ات   منظومة املنســّ  املقيم، وفقات للصــيالة املتف  عليها   تقاســم التكلفة، والتقدير 
 تحدة لتنسي  الامليات اإلمنا ية.قّدم  مكتب األمم امل الذي
يلتزم صــــــندوق األمم املتحدة للســــــكان التزامات تامات خبطة اإلصــــــلح الطموحة الس و ــــــاها األما  - 73

طات منذ البداية. ويرّحب صــندوق األمم املتحدة  الاام لألمم املتحدة والدول األعضــاحت، وقد دان مســا ات نمــِ
( حول إعا ة مو ـــــــــــاة املنظومة اإلمنا ية 72/279ار الذي اعتمدت  مؤخرات اجلماّية الااّمة )للســـــــــــكان زالقر 

لألمم املتحدة،  ــمن ســياق االســتاراا المــامن للســياســات الذي جيري دن أرزط ســنوات. وســوا يكون 
صـــــــــندوق األمم  للقرار مضـــــــــاعفات علي امليزانية جلميط ديانات املنظومة اإلمنا ية   األمم املتحدة،  ا فيها

اااصــــــــــة زاألما الاام لطرحها  املتحدة للســــــــــكان. وســــــــــوا يُارا األثر الدقي  حاملا تُاتمد خطة التنفيذ
الية ختصــــــيصــــــات إ ــــــافية، ألهنا منظومة املنســــــّ  املقيم. ولذلمب، ال تمــــــمن مراجاة امليزانية املتكاملة احل  

ملا  علي امليزانية زالتنســـــــي  لســـــــكان األثر اماروفة   اذا الوقت. ســـــــيارا صـــــــندوق األمم املتحدة ل غري
 .الصنا ي  والربام  األخرى لألمم املتحدة الس تتمارك ما    صيالة اسرت ا  التكاليف وحمتوااا املوّحد مط
 

 ملّخص التغييرات في الوظائف ج() 
. 2018-2021أ نا  نظرة عامة علي التاليريات املقرتحة   الوظا ف للفرتة  8يارا اجلدول  - 74

   املقّر الر يسط. 22وظا ف   امليدان و 6وظيفة، منها  28ويقرتح الصندوق خفضات صافيات  قدار 
 

 8اجلدول 
 2018-2021ملّخص التغييرات في الوظائف، الميزانية المؤّسسية المنّقحة للفترة   

 
 
 
 
 

 وظا ف من: 6  املكاتب امليدانية، يأيت صا  اافي  قدار  - 75
عمــــــــــــرة مناصــــــــــــب وظيفية أقن نتيجةت إلعا ة املواحتمة زا املكاتب الُقطرية والتاديلت  أ() 

 د‘( من  يط الوظا ف األخرى 7و‘ فنية  ولية أخرى’وظا ف  3علي املكاتب اإلقليمية )
 إ افية نتيجةت للمكاتب امليدانية املازةةد‘ فنية  ولية أخرى’ثلثة مناصب  ب() 
يفط إ ــا  واحد نتيجةت للســتاراا المــامن للموار  )صــا  خفي صــا  منصــب وظ ج() 

 .‘( يط الوظا ف األخرى’فيا  من ، ومنصبا اثنا إ ا‘فنية  ولية أخرى’ نصب واحد   مناصب 
  املقّر الر يســــــــــط، تاو   لة التاليريات   املناصــــــــــب زســــــــــبب اافي النات  عن االســــــــــتاراا  - 76

 وظيفة(: 25في المامن للموار  )صا  اا

وكيل 

األمين 

العام / 

األمين 

العام 

المساعد

د2 د1

فني 

دولي 

آخر

جميع 

الوظائ

ف 

األخرى

 المجموع
%  من 

المجموع

وكيل 

األمين 

العام / 

األمين 

العام 

المساعد

د2 د1

فني 

دولي 

آخر

جميع 

الوظائ

ف 

األخرى

 المجموع

وكيل 

األمين 

العام / 

األمين 

العام 

المساعد

د2 د1
فني 

دولي آخر

جميع 

الوظائف 

األخرى

 المجموع
%  من 

المجموع

الميدان 6.0 44.0 177.0 536.0 763.0 70.1% (1.0) (5.0) (6.0) 6.0 44.0 176.0 531.0 757.0 71.4%

المقّر الرئيسي 3.0 7.0 27.0 181.5 107.0 325.5 29.9% 1.0 (3.0) (11.0) (9.0) (22.0) 3.0 8.0 24.0 170.5 98.0 303.5 28.6%

%100.0 1,088.5 643.0 358.5 71.0 13.0 3.0 المجموع 1.0 (3.0) (12.0) (14.0) (28.0) 3.0 14.0 68.0 346.5 629.0 1,060.5 100.0%

مالحظة:  ف.د. = فني دولي

مناصب معتمدة 2021-2018 تغييرات: زيادات و)تخفيضات( مراجعة 2021-2018
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إىل  1د وختفيي واحـــد من الـــدرجـــة  2إىل الـــدرجـــة   1ترقيـــة واحـــدة من الـــدرجـــة   أ() 
د ليكون إ ــا  األثر او وظيفــة 1د إلالــاحت منصــــــــــــــــب وظيفط واحــد من فئــة  ‘فنيــة  وليــة أخرى’وظــا ف 

 د1وختفيي زثلثة وظا ف   فئة   1واحدة إ افية من فئة  
جــانــب وجو  ةيــا ة واحــدة نــااــة  إىل‘ يــة الــدوليــة األخرىالفن’اــت فئــة املنــاصــــــــــــــــب  ب() 

وظيفــةد زــإ ــا  اخنفــاا  17الــاحت التخفيي املــذدور أعل ، انــاك صــــــــــــــــا  ةيــا ة  قــدار وظيفتا وإل عن
 د‘فنية  ولية أخرى’وظيفة  14  
وظــا ف ملالــاة ووظيفـة  10، انــاك وظيفتــان جــديــدتــان، تاّو ـــــــــــــــهــا ‘األخرى’  فئــة الوظــا ف  ج()

 ‘.أخرى’وظا ف  9واحدة منقولة إىل موار  متوين أخرىد ويبل  إ ا  األثر صا  اخنفاا  قدار 
زالتاويي جز يات عن التخفيضــــــــات أعل ، فإن التازيز املقرتح   تنســــــــي  احلماية من االســــــــتاللل  - 77

 .  املقّر الر يسط‘ ىفنية  ولية أخر ’وظا ف  3واالنتهاك اجلنسيا و  مهام التحقي  ينت  عن  استحداث 
 

 استرداد التكاليف -هاء  
اســــــــــــتنا ات إىل  2018-2021تمــــــــــــمن الوثيقة احلالية املبال  التقديرية الســــــــــــرت ا  التكلفة للفرتة  - 78

مالومات مفّصلة استنا ات إىل  2(. يارا املرف  2013/9املنهجية املاتمدة حاليات )مقّرر اجمللس التنفيذي 
. ســـــــوا ينّفذ 2021-2018ســـــــرت ا  التكاليف،  ا يتاّل  زامليزانية املتكاملة املنّقحة، املنهجية احلالية ال

صندوق األمم املتحدة للسكان أي تاليريات   منهجية اسرت ا  التكاليف املاتمدة زالتنسي  مط الصنا ي  
 والربام  األخرى لألمم املتحدة الس تتمارك ما    منوزج اسرت ا  التكاليف املوّحد.

  
 عناصر مقرر - ثالثاا  

 إّن اجمللس التنفيذي يرغب  : - 79
  يزانيـــــة صـــــــــــــــنـــــدوق األمم املتحـــــدة للســـــــــــــــكـــــان املتكـــــاملـــــة املنّقحـــــة للفرتة الرتحيـــــب أ() 
2018-2021 (DP/FPA/2018/8) واملتوا مة مط ااطة االســــــــــرتاتيجية 2017/4، اســــــــــتجازةت للمقرر ،

 د(DP/FPA/2017/9) 2021-2018للصندوق للفرتة 
ن والروازط املازةة مط نتا   ااطة االســــــرتاتيجية واملنهجّية  الرتحيب ب()  زرتديز النتا   احملســــــّ

 والارا املتناغما،  ا   زلمب تصنيف التكلفة واإلسنا  واالسرت ا د
زالنتا   و تطلبات املوار    تقديرات امليزانية املتكاملة للصـــــندوق للفرتة  اإلحا ة علمات  ج() 
 دDP/FPA/2018/8،  ا   زلمب روازط النتا   واملوار ، دما اط ُمدرجة   الوثيقة 2021-2018

درجة   الوثيقة  املوافقة  () 
ُ
 دDP/FPA/2018/8علي عرا األنمطة والتكاليف املصاحبة امل

ن تقـــديرات  701.1علي املوار  اإل ـــاليـــة  بل  قـــدر   فقـــةاملوا ه()  مليون  والر، الس متثـــّ
ســـــــــــــــيــة املنّقحــة للفرتة  ن اــذ  التقــديرات تمـــــــــــــــمــن مبل  ، مط ملحظــة أ2021-2018امليزانيــة املؤســـــــــــــــّ

 مليون  والر السرت ا  التكاليف غري املباشرة من املوار  األخرىد 155.6



 DP/FPA/2018/8 
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ون  والر من املوار  الاا ية املتوقاة، دســــــقف منّقح ملي 152.5زتخصــــــيص  الســــــماح و() 
، مط ملحظــة أن اــذا املبل  ال ميكن اــاوة  2021-2018للتــدخلت الاــامليــة واإلقليميــة خلل الفرتة 

 زدون موافقة اجمللس التنفيذيد
 22.5، واملوافقـة علي مبل  ســـــــــــــــنوي زقيمـة 2015/3 قرر اجمللس التنفيـذي  التـذدري ة() 
والر من املوار  الاا ية لصــندوق الطوارئ التازط لصــندوق األمم املتحدة للســكان، والتأديد  د ات مليا  

مليون  والر خارج  2علي التفويي القا م للمدير التنفيذي للصــــــــــــــندوق زرفط صــــــــــــــندوق الطوارئ  قدار 
 ي زلمب عد  حاالت الطوارئ ومدااادالسقف   سنةا من السنوات إزا اقتض

مقرتَح املدير التنفيذي لصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــــــكان،  ا مياثن املقّررات  تأييد ح() 
، وتقرير منح  صــــــلحيات اســــــتثنا ية خلل 2017/24 ، و2013/32 ، و2012/13 ، و2008/6
مليون  والر إ ــــــــافية   املوار  الاا ية دحدٍّ أعلي للتدازري األمنية،  5.4  إتاحة  2021-2018الفرتة 

مها   واليات أمنية جديدة وناشــــــــئة، دما جاحت تاريف    توجيهات إ ارة األمم املتحدة زمــــــــر  اســــــــتخدا
لمـــؤون الســـلمة واألمن، والطلب إىل الصـــندوق أن يرفط تقرير  إىل اجمللس التنفيذي حول اســـتخدام تلمب 

 دستارا   اإلحصا ط واملا  السنوياألموال   ا
علي مقرتح املدير التنفيذي لصــندوق األمم املتحدة للســكان، واعتما  اســتخدام  املصــا قة  () 

 .االحتيا ط املوجو  للسكن امليداين املخصص ملباين املقّر الر يسط، إىل حا و ط ااطة الر يسية للموقط

 


