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 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 حوار منّظم حول التمويل  - صندوق األمم المتحدة السكان

 صندوق األمم المتحدة للسكان

تقرير عن المساهمات المقدمة من الدول األعضاء وغيرها إلى صندوق األمم المتحدة للسكان 

 واألعوام المقبلة 2018وتوقعات اإليرادات لعام 

 إضافة

 مقترح الصندوق بشأن إجراء حوارات منظَّمة حول التمويل

 موجز

ً مع االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات  لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية تماشيا

(A/RES/71/243 والمقترحات المستمرة إلصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، ومقرر المجلس التنفيذي ،)قدم 2017/25 ،

طة خالصندوق االقتراح الحالي لتحسين أداء وفاعلية الحوارات المنظمة حول طريقة تمويل النتائج اإلنمائية المتفق عليها في ال

، من خالل تحالف أوسع وأقوى من الشركاء الملتزمين. وهو مستوحى من النماذج والممارسات التي 2018-2021االستراتيجية 

 تستخدمها وكاالت األمم المتحدة األخرى.

تي ليمثل هذا المقترح الصيغة النهائية لمشاريع المقترحات المقدمة إلى المجلس التنفيذي في المشاورات غير الرسمية ا

 . ويتضمن اإلرشادات والتعليقات واالقتراحات الواردة من الدول األعضاء.2018تمت في شباط/فبراير وأيار/مايو 

ويقترح الصندوق عقد سلسلة من الحوارات المنظَّمة حول التمويل مع الدول األعضاء بهدف الوصول إلى فهم أكبر لحالة 

ام، وعرض أعمال الصندوق لتوسيع قاعدة تمويله، وتعزيز التزام الدول األعضاء التمويل واحتياجاته في مختلف النقاط خالل الع

 بتوفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به.

إن نجاح الحوارات المنظَّمة حول التمويل يتوقف على جميع األطراف التي تفي بالتزاماتها لضمان اتباع منهجية تمويل 

 الوصول أوالً إلى من هم أكثر تخلّفاً.مستدامة من أجل عدم تخلُّف أحد عن الركب و

قد يرغب المجلس التنفيذي في الموافقة على هذا االقتراح كجزٍء من المقرر المتعلق بمسائل تمويل الصندوق. وترد 

عناصر المقرر في الفرع الخامس من التقرير المتعلق بالمساهمات المقدمة من الدول األعضاء وغيرها إلى صندوق األمم 

 (.DP/FPA/2018/10ألعوام المقبلة )وا 2018المتحدة للسكان وتوقعات اإليرادات لعام 

 السياقأوالً. 

تعد مسألة تأمين مستويات كافية من التمويل الذي يمكن التنبؤ به بمثابة المحور األساسي لنجاح الخطة  .1

وبرامجها وهو أمر حاسم أيضاً بالنسبة لقدرة الصندوق على مواكبة الطلبات  2018-2021االستراتيجية للصندوق 
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المتزايدة على خدماته للبلدان التي ينفذ برامجه فيها، وذلك من أجل إدماج جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان 

جدول أعمال  لدعم تنفيذ والتنمية على نحو كامل في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية والميزة النسبية التي يوفرها

 للتنمية المستدامة. 2030

ومع ذلك، ال يزال الصندوق يواجه تحديات بالنسبة للتمويل الذي يمكن التنبؤ به: فالصحة الجنسية  .2

واإلنجابية، والحقوق اإلنجابية، وتنظيم األسرة، وصحة األم ال تزال جميعها تعاني من نقص التمويل. وال تزال 

شكل تحدياً للدول األعضاء، ولصندوق األمم المتحدة للسكان، في الوقت الحاضر وفي السنوات توقعات التمويل ت  

المقبلة. وما تزال قاعدة المانحين للصندوق فيما يتعلق بالمساهمات الكبيرة محدودة، ومن ثم الحاجة إلى توسيع 

 ن.نطاقها لتجنب خطر انخفاض التمويل وتشكيل مجتمع أكثر توازناً من المساهمي

، هناك زخم كبير لتعزيز الدعم السياسي والمالي من الدول 2018-2021ومع اعتماد الخطة االستراتيجية  .3

لية الطموحة المبينة في الخطة  1األعضاء للتمويل الذي يمكن التنبؤ به والمستدام من أجل تحقيق النتائج الثالث التحوُّ

 .2030االستراتيجية، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

تماشياً مع االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية  .4

(A/RES/71/243والمقترحات المستمرة إلصالح منظومة األ ،) مم المتحدة اإلنمائية، ومقرر المجلس التنفيذي

الحالي لتحسين أداء وفاعلية الحوارات المنظمة حول كيفية تمويل النتائج  2، قدم الصندوق االقتراح2017/25

اإلنمائية المتفق عليها في الخطة االستراتيجية من خالل تحالف أوسع وأقوى من الشركاء الملتزمين. وهو مستوحى 

 ج والممارسات التي تستخدمها وكاالت األمم المتحدة األخرى.من النماذ

وتشكل الحوارات المنظَّمة حول التمويل عناصر مهمة في عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.  .5

وهي تهدف إلى توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن التكاليف المترتبة على تلبية النتائج المتوقعة واألثر الموضح 

الخطط االستراتيجية والموارد المتاحة أو الالزمة لتمويلها. ولهذه العملية القدرة على تعزيز ممارسات التمويل في 

الحالية بشكٍل كبير، وبالتالي، إدارة الصناديق والبرامج. وبهدف تأمين الموارد الكافية للخطة االستراتيجية، فإن 

بط بين موافقة المجلس التنفيذي على األولويات االستراتيجية الحوارات المنظَّمة حول التمويل من شأنها أن تر

التعبئة المشتركة 3للصناديق والبرامج في مناقشة التمويل، بما في ذلك المبادرات المشتركة المحتملة، وآفاق 

 مويلبأن التمويل والحوكمة مرتبطان، يجب أن تتناول لحوارات المنظَّمة حول التمن الصندوق للموارد. وإدراكاً 

ً الطرق والوسائل الالزمة لضمان امتالك خطط استراتيجية قوية وتنفيذها من قبل جميع الدول األعضاء،  أيضا

 .4باإلضافة إلى عمليات الموازنة الشفافة، وممارسات اإلدارة الخاضعة للمساءلة وإعداد التقارير

 المبادئ التوجيهية لتعزيز لحوارات المنظَّمة حول التمويلثانياً. 

يستند المقترح إلى المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في تقرير األمين العام، وإعادة تنظيم منظومة  .6

: وعد نا بالكرامة واالزدهار والسالم على كوكب يتسم بالصحة، 2030األمم المتحدة اإلنمائية للوفاء بخطة عام 

حدة اإلنمائية، باإلضافة إلى عناصر المقررات بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المت 72/279قرار الجمعية العامة 

الرئيسية للمجلس التنفيذي بشأن لحوارات المنظَّمة حول التمويل والميزانية والمسائل ذات الصلة. تتضمن مبادئ 

 الحوارات المستقبلية المنّظمة حول التمويل ما يلي:

 انتظام الحوارات على مدار السنة؛ )أ(

 تفاعلية والمرونة؛حوارات منظمة تتسم بال )ب(

في إطار سياق االستعراض الرباعي وإصالحات تمويل األمين العام كما هو مقترح في تقريره: إعادة  )ج(

: وعدنا بالكرامة واالزدهار والسالم على 2030تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لتنفيذ خطة عام 

 كوكب يتسم بالصحة؛

                                                           
: إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة؛ وإنهاء الوفيات النفاسية التي يمكن تجنبها؛ ووضع حد 2030بحلول عام 1

 للعنف القائم على نوع الجنس والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.
يمثل هذا االقتراح الصيغة النهائية لمشاريع المقترحات المقدمة إلى المجلس التنفيذي في الدورات غير الرسمية التي عقدت 2

 .الدول األعضاء، ويتضمن اإلرشادات والتعليقات واالقتراحات الواردة من 2018في فبراير/ شباط وأيار/ مايو 
 .2030: العمل معاً لدعم تنفيذ خطة عام 2120-1820خطة االستراتيجية ووفقاً لما هو مقترح في الفصل المشترك من ال3
بشأن االستعراض  67/226للمجلس االقتصادي واالجتماعي: تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم  2017دورة عام استناداً إلى  4

 (.A/72/61-E/2017/4الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات: تحليل التمويل )
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لألمم المتحدة، واالنتقال من التمويل إلى تمويل أهداف التنمية تعكس سياق التمويل المتطور  )د(

 المستدامة؛

ملكية الحوارات من قبل جميع الدول األعضاء: الجهات المانحة التقليدية والجهات المانحة الناشئة،  )هـ(

 والبلدان المستفيدة من البرامج؛

 مع التركيز على: )و(:

، بتمويل 2018-2021طوال مدة الخطة االستراتيجية،  تمويل يمكن التنبؤ به ومستدام )أوالً(

 أساسي باعتباره األساس الوطيد للصندوق؛

نوعية الموارد غير األساسية، بما في ذلك عوامل التجزؤ واالمتثال لسياسة استرداد  )ثانياً(

 التكاليف؛

 المانحين؛مواءمة الموارد مع االحتياجات وإبراز النتائج التي تحققت بتمويل من  )ثالثاً(

 اتساق المنهجيات مع صناديق وبرامج األمم المتحدة األخرى. )رابعاً(

 وما يليه 2018مقترح لعام ثالثاً. 

يقترح الصندوق عقد سلسلة من الحوارات المنظمة حول التمويل مع الدول األعضاء بهدف الوصول إلى  .7

فهم أكبر لحالة التمويل واحتياجاته في مختلف النقاط خالل العام، وعرض أعمال الصندوق لتوسيع قاعدة تمويله، 

 وتعزيز التزام الدول األعضاء بتمويل مستدام يمكن التنبؤ به. 

 ىالمحتو

لكي تعكس الطبيعة المتغيرة لمشهد التمويل لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية بشكل عام وللصندوق على  .8

وجه الخصوص، ينبغي أن تغطي الحوارات حول التمويل المنظَّم مجموعة متنوعة من مصادر التمويل والجداول 

، ينبغي أن 2018-2021لصندوق للفترة والموضوعات. تماشياً مع هيكل التمويل المصاحب للخطة االستراتيجية ل

يشمل نطاق الحوارات المنظَّمة حول التمويل الموارد األساسية والموارد غير األساسية )الصناديق المواضيعية، 

وأدوات التمويل المشترك، والتمويل اإلنساني، والتمويل المشترك(، والمصادر الخاصة بالتمويل والشراكات 

لرقمية وغيرها. يختلف محتوى كل جلسة وفقاً للظروف والتحديات التي تواجهها والفرص االستراتيجية واألدوات ا

 الناشئة على مدار العام.

الحوارات المنظَّمة حول التمويل كمنبٍر للترويج لمفهوم اتفاق التمويل الخاص بصندوق األمم المتحدة  .9

لصندوق هو التزام متبادل بين الدول األعضاء للسكان قيد المناقشة مع الدول األعضاء. اتفاق التمويل الخاص با

 وصندوق األمم المتحدة للسكان، من خالله:

يلتزم الصندوق بتعزيز االمتياز في البرمجة، وشفافية التمويل، والمساءلة في اإلدارة  )أ(

 ؛2018-2021واإلبالغ، ومواصلة مواءمة هيكل تمويله مع الخطة االستراتيجية 

تلتزم الدول األعضاء بدعم والية الصندوق من خالل توفير مستويات كافية من الموارد  )ب(

 وتفعيل هيكل تمويلها. 2018-2021لتنفيذ الخطة االستراتيجية 

 2018-2021هدف وغايات الفترة 

يتمثل الهدف من الحوارات المنظَّمة حول التمويل في التوصل إلى ائتالف أكثر تنوعاً من الجهات المانحة،  .10

فضالً عن التمويل الذي يمكن التنبؤ به والمناسب لتحقيق الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق 

 . سيتم تحقيق ذلك من خالل التركيز على:2030حتى عام  اإلنجابية في الدورات الثالث المقبلة للخطة االستراتيجية

 احتياجات التمويل والفجوات والتوقعات، باستخدام معلومات مالية دقيقة ومحدّثة؛ )أ(

 مواءمة الموارد مع االحتياجات البرنامجية، باستخدام التحليل القوي؛ )ب(
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من خالل األدوات والمنصات الرقمية إلقاء الضوء على النتائج المحققة وإبرازها، بما في ذلك  )ج(

لصندوق األمم المتحدة للسكان، وتحسين سب ل الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وإبراز دور الصندوق 

 لدى الجهات المانحة والشركاء.

 األهداف المحددة التي يتوقع الصندوق تحقيقها من خالل الحوارات المنظَّمة حول التمويل هي: .11

مليون دوالر على امتداد الدورة الكاملة للخطة  350لى أو تجاوز الحد األدنى لما قيمته الحفاظ ع )أ(

 ؛2021-2018االستراتيجية 

(، 2018)هدف عام  150( إلى 2017)خط األساس لعام  120زيادة عدد المساهمين األساسيين من  )ب(

 ؛2021-2018تيجية والحفاظ على هذا المستوى على امتداد الدورة الكاملة للخطة االسترا

 زيادة عدد المانحين الملتزمين بالمساهمات متعددة السنوات؛ )ج(

زيادة نسبة المساهمات األساسية من لجنة المساعدة اإلنمائية غير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  )د(

في  10( إلى 2017م في المائة )خط األساس لعا 1.5الميدان االقتصادي والبلدان المستفيدة من البرامج من 

 (2018-2021المائة )هدف الفترة 

 (.1المساعدة في تفعيل هيكل التمويل واتفاق التمويل الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان )الشكل  )هـ(

 تواتر الجلسات

يقترح الصندوق تنظيم ثالث جلسات في السنة، على هامش الدورات الرسمية للمجلس التنفيذي أو قريباً  .12

 على النحو التالي:منها، 

(a) اجتماع غير رسمي -شباط/فبراير( -بعد الدورة العادية األولى )كانون الثاني/يناير 

(b) اجتماع غير رسمي -( هحزيران/يوني -قبل الدورة السنوية )أيار/مايو 

(c)  )بند جدول األعمال الرسمي للدورة. -في الدورة العادية الثانية )أيلول / سبتمبر 

 الصيغة

صيغة الحوارات المنظَّمة حول التمويل ديناميكية ومبنية على أدلة وتفاعلية، ويجري ينبغي أن تكون  .13

تنظيمها عادة حول جدول أعمال رسمي وتتاح وثائقها قبل أسبوعين على األقل من االجتماع. وينبغي أن تتضمن 

 عرضاً قصيراً ألعمال الصندوق، يعقبه تبادٌل لآلراء مع الدول األعضاء.

ن شاملة، وال تقتصر بالضرورة على العضوية الرسمية في المجالس التنفيذية لسنة معينة، وينبغي أن تكو .14

ً في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، بما في ذلك الوفود المشاركة في  بل تكون مفتوحة أمام دائرة أوسع نطاقا

ً بوالية الصندوق وأولوياته المناقشات بشأن تمويل منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، أو مهتمة وملتزمة سي اسيا

 المواضيعية.

وينبغي أن تسهم الحوارات المنظَّمة حول التمويل في تعزيز ملكية الدول األعضاء في الخطة االستراتيجية  .15

والتمويل ذي الصلة لزمام المبادرة، مشيرة إلى فجوات التمويل وتأثيرها على تنفيذ الخطة االستراتيجية. وحسب 

أن تكون بعض الجلسات مفتوحة لممثلي صناديق وبرامج األمم المتحدة األخرى، ووكاالت األمم  االقتضاء، يمكن

المتحدة األخرى التي تربطها شراكة وثيقة مع صندوق األمم المتحدة للسكان، فضالً عن شركاء التمويل غير 

 الحكوميين أو القطاع الخاص أو غيرهم من شركاء التمويل. 

 التسلسل

الحوارات المنظَّمة حول التمويل بطريقة منطقية وذات صلة طوال السنة التقويمية، يقترح  من أجل تنظيم .16

الصندوق ترتيب الجلسات حسب الجدول الزمني الحالي للمجلس التنفيذي والمجلس االقتصادي واالجتماعي، على 

 النحو التالي:
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أبرز المالمح الرئيسية للسنة الماضية، وحالة التمويل في بداية العام، وفجوات  الدورة العادية األولى. )أ(

التمويل ووجهات التمويل، وآخر التطورات بشأن التمويل المواضيعي/ غير األساسي، والتمويل 

 االبتكاري؛

في ذلك  بماحالة التمويل في منتصف العام، والتوقعات للفترة المتبقية من العام،  الدورة السنوية. )ب(

 فجوات التمويل ذات األولوية، وأي جانب آخر ذي صلة بالتمويل؛

التقرير السنوي عن تمويل المساهمات )تقرير عن المساهمات المقدمة من  الدورة العادية الثانية. )ج(

حرز، مالدول األعضاء وغيرها إلى الصندوق وتوقعات اإليرادات للسنوات الحالية والمستقبلية(، والتقدم ال

والتحديات الرئيسية لكل أداة من أدوات التمويل، وفجوات التمويل، والتركيز على التعهدات اإلضافية 

 المطلوبة، والتوقعات للسنة القادمة.

وحسب االقتضاء، يمكن استكمال هذه الدورات الثالث بإحاطات محددة مع البعثات أو المجموعات  .17

حدة األخرى أو مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية األوسع نطاقاً، رهناً بقرارات اإلقليمية، وكذلك مع وكاالت األمم المت

الدول األعضاء بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ومقترح األمين العام بشأن االتفاق والحوار 

توضيحاً للدورة  3يقدم الشكل ، حسب االقتضاء. 5التمويليْين. وباإلمكان التفكير في عقد اجتماعات استثنائية أخرى 

 السنوية المقترحة للحوارات المنظَّمة حول التمويل 

 اعتبارات أخرىرابعاً. 

، سيواصل الصندوق تحسين منهجيته لإلبالغ عن النتائج، 2018-2021على مدار الخطة االستراتيجية  .18

التمويل األخرى لتكملة الموارد السيما تلك المحققة من المساهمات األساسية، ومواصلة تطوير وتحسين أدوات 

 األساسية.

وفي أثناء االستعراض الشامل للموارد الشاملة، التزم الصندوق بضمان االستفادة من موارده ورأس ماله  .19

. وينصبُّ التركيز على تعزيز 2018-2021 البشري وقدراته المادية على النحو األمثل لدعم الخطة االستراتيجية

مم المتحدة للسكان، والعمليات والوحدات التجارية، فضالً عن مجموعات مهارات وتبسيط هيكل صندوق األ

الموظفين لتحسين الكفاءات والتماسك والتآزر بين مختلف مستويات المنظمة. ويمثل االستعراض دليالً واضحاً 

 موارد.على التزام صندوق األمم المتحدة للسكان باالرتقاء باإلدارة وصوالً إلى اإلدارة المثلى لل

وينبغي أن تسهم الحوارات المنظَّمة حول التمويل في تشكيل ائتالف من الدول األعضاء الملتزمة، وهي  .20

من خالل والية صندوق األمم المتحدة للسكان. ومن  2030مصممة بقوة على العمل معاً من أجل تنفيذ خطة عام 

ا باعتبارهما "مناصرا الحوارات حول المتوخى أن يعمل الصندوق عن كثب مع دولتين عضوين، يشار إليهم

التمويل المنظَّم لدى الصندوق" لمساعدة الصندوق على حشد مجموعة واسعة ومتنوعة من الوفود حول الحوارات 

المتعلقة بالتمويل المنظَّم وتفعيل اتفاق التمويل. ومن المتوقع أن يتألف "مناصرو الحوارات المنظَّمة حول التمويل" 

 قليدية وبلد واحد مستفيد من برامج الصندوق.من جهة مانحة ت

إن نجاح الحوارات المنظَّمة حول التمويل يتوقف على جميع األطراف التي تفي بالتزاماتها لضمان اتباع  .21

 منهجية تمويل مستدامة من أجل عدم تخلُّف أحد عن الركب والوصول أوالً إلى من هم أكثر تخلّفاً.

 1الشكل رقم 

 هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان 

                                                           
 . 2017نظم الصندوق اجتماعاً استثنائياً وعقد عدة جلسات إحاطة إثر قطع التمويل ِمن قِبل أحد كبار مانحيه في عام  5
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 2الشكل رقم 

 اتفاق التمويل الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان

 
 

  3الشكل رقم 

 رسم توضيحي للدورة السنوية للحوارات المنظَّمة حول التمويل
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