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 2018الدورة العادية الثانية لعام 
 ، نيويورك2018أيلول/سبتمبر  7إلى  4

 من جدول األعمال المؤقت 7البند 
 المسائل المالية والميزانية واإلدارية -صندوق األمم المتحدة للسكان 

 للسكانصندوق األمم المتحدة 
 تنقيح ،2021-2018 للفترة للسكانالميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة 

 موجز

 التنفيذي المجلس مقّرر إلى ،2 للفترة المقترحة للسكان، المتحدة األمم لصندوق المتكاملة الميزانية تنقيح عملية تستجيب

 زيادة جلأ من الشامل، الموارد استعراض نتائج إلى استناداً  المتكاملة الميزانية تنقيح الصندوق إلى يطلب الذي 2017/24

 .المتوقعة الموارد في العام االنخفاض ضوء في والبرامج، المؤّسسية الميزانية بين التوازن وتحسين الكفاءة

 المتحدة األمم قلصندو المتكاملة والموارد النتائج إطار تحقيق في ستساهم التي الموارد المنقّحة المتكاملة الميزانية تستعرض

 للفترة سكانلل المتحدة األمم لصندوق االستراتيجية الخطة مع باالقتران المتكاملة الميزانية على االطالع وينبغي. للسكان

2018-2021 )DP/FPA/2017/9 (ومرفقاتها. 

 ،2021-2018 للفترة. 2017 لعام الفعلية المساهمات اآلن ويشمل لإليرادات، تحليل رآخ على بناءً  الدخل توقعات نُقّحت وقد
 بالتقديرات مقارنةً  ،أخرى موارد في دوالر مليون 100 بمقدار طفيفة زيادة اآلن للسكان المتحدة األمم صندوق يقترح

 الميزانية في دوالر مليون  3,400 مقابل دوالر مليون 3,500 بقيمة متحفّظ إجمالي مساهمة تقدير على يحافظ وهذا. األصلية

 .المائة في 2.9 مقدارها زيادة يعني ما ،2021-2018 للفترة المعتمدة المتكاملة

 المتحدة األمم صندوق يقترح  ، 2018-2021وللفترة. والبرامج المؤّسسية الميزانية بين التوازن المنقّح المقترح يحّسن

 في المائة في 84.2 مع بالمقارنة ،اإلنمائية لألنشطة المتاحة الموارد إجمالي من المائة في 84.9 تخصيص اآلن للسكان

ً  سيكون أمريكي دوالر مليون 3,068.1 مقداره ما أنّ  للسكان المتحدة األمم صندوق يُقدّر. المعتمدة الميزانية  للبرامج متاحا

 190.1 بمقدار زيادة ذلك ويمثّل. المعتمدة الميزانية في مريكيأ دوالر مليون 2,878.0 بـ مقارنةً  ،2018-2021 الفترة في

 المعتمدة الميزانية في المائة في 80.2 من للبرامج المتاحة الموارد وسترتفع. المائة في 6.6 بنسبة أو أمريكي، دوالر مليون

 .المنقّح المقترح في المائة في 81.4 إلى

 قيمته تبلغف لتخصيصه، التنفيذي المجلس إلى يُقدّم والذي المنقّحة، المتكاملة الميزانية في المؤّسسية الميزانية مكّون أما

 استخدام إجمالي من نسبية حصة ولكونها. دوالر مليون 7.3 مقداره بانخفاض أمريكي، دوالر مليون 701.1 المقترحة

 .المائة في 18.6 إلى المائة في 19.8 من المؤّسسية الميزانية تنخفض فسوف الموارد،

 ميزانية،وال اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة إلى المقترحة المتكاملة الميزانية للسكان المتحدة األمم صندوق يقدّم وسوف

 .DP/FPA/2018/9 الوثيقة في تقريرها سيظهر والتي
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 2018-2021للفترة   المتكاملةمعلومات إضافية حول األمور المالية والمناصب المتصلة بمراجعة ميزانية الصندوق   - 1المرفق 
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 استجابات الصندوق لتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية المقدّمة في تقريرها حول الميزانية المتكاملة لصندوق األمم  - 3المرفق 

   )DP/FPA/2017/12(، 2018-2021للفترة  المتحدة للسكان
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 الميزانية المتكاملة: السياق االستراتيجي والمالي -أوالً 

 السياق االستراتيجي  -أ

ً مع خطة التنمية المستدامة لعام  .1  2018-2021، وضعت الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة 2030تماشيا
(DP/FPA/2017/9 رؤية للتغيير التحّولي الذي يسعى صندوق األمم المتحدة للسكان إلى تحقيقه في غضون السنوات األربع القادمة (

في حياة النساء والمراهقين والشباب. وعلى وجه الخصوص، تلتزم الرؤية بإنجاز ثالث نتائج تحّولية محورها الناس في الفترة التي 
للوفيات النفاسية التي يمكن تفاديها؛ (ب) وضع حد لالحتياجات غير الملبّاة لتخطيط األسرة، . وتشمل (أ) وضع حدٍّ 2030تسبق عام 

(جـ) إنهاء العنف القائم على نوع الجنس وجميع الممارسات المؤذية، بما في ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وزواج األطفال 
ه االستراتيجي لصندوق األمم المتحدة للسكان (الممثل بـ "عين الهدف")، كما جاء والزواج المبّكر والقسري. وتؤّكد مجدداً على التوجُّ 

 ).DP/FPA/2016/2( 2017-2014 تفصيله في استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية

يارات جديدة خوقد صاغ صندوق األمم المتحدة النتائج اإلنمائية ومخرجات الفعالية التنظيمية للخطة االستراتيجية فضالً عن طرح  .2
لالستثمار في الموارد للمساهمة في تحقيق هدف الخطة االستراتيجية، وبالتالي للقضاء على الفقر مع منح األولوية لعدم تخلّف أحد عن 

 الركب والوصول إلى األكثر تخلّفاً أوالً.

) من النتائج اإلنمائية األربع والنواتج 2018-2021يتكّون اإلطار المتكامل للنتائج والموارد (المرفق األول للخطة االستراتيجية،  .3
ن المنظمة  ن تنفيذ ماألربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين لصندوق األمم المتحدة للسكان. والميزانية المتكاملة هي الخطة المالية التي تمّكِ

 جميع هذه النتائج.

 وتتكّون النتائج اإلنمائية األربع مما يلي: .4

ً عن الركب، قد استعانوا كل امرأ  :1النتيجة   )أ( ً أولئك األكثر تخلّفا ة ومراهق وشاب في كل مكان، خصوصا
 بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية واإلنجابية ومارسوا حقوقهم في اإلنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعنف.

م إلى خدمات الصحة تمكين كل مراهق وشاب، وال سيّما الفتيات المراهقات، بإتاحة المنفذ له  :2النتيجة   )ب(
 الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية، في جميع السياقات.

المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون الحقوق اإلنجابية متقدّمة في   :3النتيجة   )ج(
 األوضاع اإلنمائية واإلنسانية.

 السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في   :4النتيجة (د)   

 تتكّون النواتج األربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين مما يلي: .5

 برمجة محّسنة للنتائج  :1الناتج   )أ(

 إدارة ُمثلى للموارد؛  :2الناتج   )ب(

 زيادة المساهمة في نتائج األمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها؛  :3الناتج   )ج(

 تعزيز االتصاالت إلحداث األثر وحشد الموارد والشراكات.  :4الناتج   )د(

 السياق المالي  -ب

تشمل الميزانية المقترحة الحالية الموارد التي تساهم في تحقيق إطار النتائج المتكامل لصندوق األمم المتحدة للسكان، وهي جزء  .6
نية المتكاملة فترة السنوات األربع للخطة االستراتيجية، ال يتجزأ من الخطة االستراتيجية للمنظمة. وتغطي توقعات الموارد في الميزا

2021-2018. 

وعلى مدى األعوام الستة الماضية، تلقّى صندوق األمم المتحدة للسكان نسبة أعلى من إيراداته مخصصة كمساهمات من موارد  .7
ً بأهداف  ) 2013(المتفق عليها في  2014-2017 الموارد للخطة االستراتيجية حشدأخرى. وكذلك تأثرت المساهمات الفعلية قياسا

، ةبَمواطن ضعف، مدفوعةً باتجاهات البيئة المالية واالقتصادية المتغيّرة والمتقلّبة واالنخفاض اإلجمالي في المساعدة الرسمية اإلنمائي
 الهجرة. من بين أسباب أخرى، باإلضافة إلى استخدامها المتزايد في التمويل ألغراض إنسانية للتعامل مع قضايا 

وبناًء على االتجاهات التاريخية ومؤشرات الجهات المانحة التي ُجمعت من خالل تحليل سيناريوهات المشاركة واإليرادات، في  .8
)، توقَّع صندوق األمم المتحدة للسكان أن يبلغ إجمالي المساهمات 2017(أوائل عام  2018-2021وقت إعداد الميزانية المتكاملة، للفترة 

مليون دوالر أمريكي من الموارد  1,400. تتألف هذه األهداف المحددة للمساهمات من 2018-2021يون دوالر أمريكي للفترة مل 3,400
 مليون دوالر أمريكي من الموارد األخرى.  2,000العادية و

لمساهمات في الخطة ، يقترح الصندوق تنقيح أهداف ا2018-2021ونظراً لوجود الفرصة الستعراض سيناريو اإليرادات للفترة  .9
مليون دوالر للموارد  2,100مليون دوالر للموارد العادية و 1,400مليون دوالر ( 3,500االستراتيجية إلى مجموع إجمالي قدره 

 مليون دوالر في السنة، في الموارد األخرى. 25في المائة) لفترة أربع سنوات، أو  2.9مليون دوالر ( 100األخرى)، وهي زيادة بمقدار 
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 )الدوالرات بماليين(

  ، توقّعات (و).2018-2021، البيانات المالية السنوية؛ للفترة 2017-2010المصدر: للفترة 
، تعكس األرقام تسويات 2010-2013مالحظة: ال تتضمن األرقام المتعلقة بالمساهمات في الموارد العادية إيرادات الفوائد؛ وبالنسبة إلى الفترة 

 المبالغ المردودة إلى الموظفين ألغراض ضريبة الدخل التي تفرضها الدول األعضاء.
 

 2016)، كانت نتائج عام 2017(أوائل عام  2018-2021وفي الوقت الذي استُكمل فيه إعداد أهداف المساهمات األصلية للفترة  .10
مليون دوالر  45بمقدار  -، في كل من المساهمات العادية 2015، مقارنةً بعام 2016جزءاً من التحليل. وقد ظهر انخفاض حاد عام 

في المائة). وشّكلت بعض الصعوبات أيضاً عوامل  16مليون دوالر ( 95بمقدار  -ت الموارد األخرى وفي مساهما -في المائة)  11(
مليون دوالر سنوياً لخروج مانح رئيسي والتقلّب في  63بالغة األهمية عند إعداد التحليل األصلي، ومنها الخسارة المحتملة المقدّرة بنحو 

 أسعار الصرف مقابل الدوالر األمريكي.

مليون دوالر في  25مليون دوالر في إجمالي الموارد األخرى المستهدفة ( 100الوقت الحالي فإّن الزيادة المقترحة بمقدار  وفي .11
 -السنة) هي نتيجة إلجراء تحليل آخر التجاهات المساهمات، بعد أن توفّرت للمنظمة صورة واضحة عن إيرادات الموارد األخرى 

 64، 2018نيسان/أبريل  30د بلغت إيرادات المساهمات المسّجلة عن الموارد األخرى اعتباراً من . وق2017مليون دوالر لعام  712
. وبالمقارنة مع 2017نيسان/أبريل  30في المائة) وهو أكثر من إيرادات الموارد األخرى التي ُسّجلت اعتباراً من  31مليون دوالر (

 596)، عند معدل قدره 2014-2017سنوات عن الدورة السابقة للخطة االستراتيجية (أهداف إيرادات المساهمات المعتمدة لفترة أربع 
مليون دوالر هي أهداف متحفظة. وبلغت إيرادات  525مليون دوالر في السنة، فإّن األهداف المقترحة للموارد األخرى التي تبلغ 

 مليون دوالر في السنة. 572) معدالً قدره 2014-2017اتيجية (المساهمات الفعلية من الموارد األخرى عن الدورة السابقة للخطة االستر

في المائة من إجمالي المساهمات المستهدفة للموارد األخرى في الخطة  97ويسّر صندوق األمم المتحدة للسكان أن يُفيدَ بتحقيق  .12
يمثل ذلك الموارد األخرى المحشودة مليون دوالر)؛ و 2,288مليون دوالر (أي  2,365وقدرها  - 2014-2017االستراتيجية للفترة 

في المائة في السنة،  5لفترة السنوات األربع هذه. بناًء على النتائج الممتازة، فإّن قرار الصندوق بزيادة الهدف للموارد األخرى بنسبة 
ان، من صندوق األمم المتحدة للسكمع أنها زيادة حذرة، يعكس الثقة المتنامية والتفاني وااللتزام التنظيمي على جميع المستويات. ويهدف 

، ةخالل بناء شراكات استراتيجية فعّالة وترسيخ نهجٍ مركٍَّز لتحديد األهداف وتحسين جميع فرص التمويل بما يشمل آليّات التمويل المبتكر
 نتائج اإلنمائية في جميعإلى جمع موارد مالئمة ومستدامة ومواصلة حوار مفتوح حول الخيارات التي ستعزز جودة المساهمات لتمويل ال

 البلدان التي يخدمها الصندوق.

ويُدرك صندوق األمم المتحدة للسكان جيداً أنه يصعب التنبؤ بتقديرات الموارد األخرى، إذ ينطوي ذلك على عدم اليقين في توقيت  .13
اء عى صندوق األمم المتحدة للسكان للوفااللتزامات التمويلية ومدّتها، وفي أولويات الجهات المانحة وتفضيالتها. وبالتالي فسوف يس

الذي يجري كل أربع  2016الموارد، وبالتوصيات الصادرة عن االستعراض الشامل لعام  حشدبأهدافه بما يتفق مع استراتيجيته المعنيّة ب
 نفيذي.سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة، وباإلرشاد المتواصل للمجلس الت

وتظل األهداف التمويلية لصندوق األمم المتحدة للسكان طموحة؛ ومع ذلك فمن منظور ائتماني، ال تزال الميزانية رشيدةً بالنظر  .14
لموارد العادية ويسعى للمحافظة على توازن ل. ويواصل الصندوق إعطاء األولوية 2014-2017إلى تجربة دورة الخطة االستراتيجية 

عند االستعراض الشامل (2016) 71/243  العادية والموارد األخرى، حسبما أعيد تأكيده في قرار الموارد العادية سليم بين الموارد
 للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات. 

قدّر ي وبعد األخذ في الحسبان األرصدة االفتتاحية التقديرية، والفائدة واإليرادات المتنوعة، والتعديالت لمبالغ الضريبة المستردّة، .15
مليون دوالر أمريكي؛ وهو ما  4,003.4سيبلغ اآلن  2018-2021صندوق األمم المتحدة للسكان أن إجمالي الموارد المتاحة خالل الفترة 

. ويتألف 2018-2021في المائة، بالمقارنة مع الميزانية المتكاملة المعتمدة للفترة  5مليون دوالر، أو بنسبة  190.6يمثّل زيادة بمقدار 
 مليون دوالر أمريكي.  2,558.8مليون دوالر أمريكي وموارد أخرى بقيمة  1,444.6هذا الرقم من موارد عادية متوقعة بقيمة 
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أولوية مؤسسية.  DP/FPA/2015/11)( 2015 عامالمطروحة  -الموارد  حشدويُعدّ إحراز تقدّم في استراتيجية الصندوق ل .16
ويشّكل ذلك األساس الوطيد  -أسلوب المساهمة المفّضل يظّل مساهمة غير مقيّدة من الموارد العادية  ويشدد الصندوق باستمرار على أن

. وتُعد مرونة الموارد العادية األسلوَب 2030لالستدامة والتنفيذ الفعال لوالية الصندوق، ويكتسب أهمية متزايدة في تنفيذ خطة عام 
الستثمار التنظيمي في الوظائف والوجود الحيوي، واالبتكار ألغراض التنفيذ المتكامل والموّسع، األكثر استراتيجيةً وفاعليةً، إذ تُمّكن ا

 الموارد التكميلية الحرجة األخرى واإلبالغ عن النتائج.  حشدإلى جانب 

 ً  2018-2021الميزانية المتكاملة المنقّحة، للفترة  -ثانيا

 خطة الموارد المتكاملة  -ج

عن جميع فئات التكلفة، بما يشمل الموارد العادية  2018-2021أدناه خطة الموارد المتكاملة المنقّحة للفترة  1يعرض الجدول  .17
ب األرقام المعروضة في الجدول  وفي جميع الجداول األخرى إلى أقرب قيمة عشريّة وبالتالي قد ال يتطابق  1والموارد األخرى. وتُقرَّ

دَ اآلن ليشمل جميع المكّونات المصنّفة 1-تغييراً في خط البرامج (أ 1عكس الجدول حاصل جمعها مع المجموع العُشري. ي )، والذي ُوّحِ
ُل مكّونات البرنامج كال على ِحدة في الجدول   .2كبرنامج. ثم تُفصَّ

إلى المقترح المنقّح الذي تحتوي عليه الوثيقة  2018-2021تستند الميزانية المتكاملة الحالية، للفترة  .18
DP/FPA/2017/10/Corr.1  2017. وعقب استشارات موّسعة مع الدول األعضاء خالل عام 2017أيلول/سبتمبر  6المؤرخة ،

اقترح صندوق األمم المتحدة للسكان تأجيل إرساء الخطة الرئيسية للموقع التي طلبها مجلس مراجعي الحسابات والنظر فيها فقط في 
، وافق المجلس التنفيذي على المقترح المنقّح، والذي يشّكل األساس في مقارنة 2017/24ر المراجعة الُمقبلة للميزانية. في المقر
 المراجعات المقترحة في هذه الوثيقة.
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 ، منقّحة2021-2018خطة الموارد المتكاملة، للفترة  -1الجدول 

 )بماليين الدوالرات(

 

 

 

االستخدام المقترح للموارد، ويبيّن نسبة الموارد المخّصصة لفئات تصنيف التكاليف التي اعتمدها المجلس  2يوّضح الشكل  .19
التنفيذي: األنشطة اإلنمائية واألنشطة اإلدارية واألنشطة ذات األغراض الخاصة وأنشطة التنسيق اإلنمائي لألمم المتحدة. ويواصل 

 موارده لصالح األنشطة اإلنمائية.صندوق األمم المتحدة للسكان تكريس معظم 

ة -1 وارد المتاح الم
امج ترداد  البرن  اس

اليف التك
امج ترداد  البرن  اس

اليف التك
أ/ 
احي  يد االفتت الرص 0.1           416.4            416.5       48.5        458.8          507.3       

الدخل
اهمات الي الُمس     3,500.0         -        2,100.0    1,400.0    3,400.0           -         2,000.0     1,400.0    إجم
ب/ 

رى          19.9         -             -        19.9        20.1           -               -         20.1    أخ

رادات الي اإلي إجم 1,420.1     2,000.0         -           3,420.1    1,419.9    2,100.0        -         3,519.9    
ج/ 

تردّة  ريبية المس وم الض اً الرس ناقص (23.8)        -               -           (23.8)       (23.8)       -             -         (23.8)       

اح الي الُمت اإلجم 1,396.4   2,416.4        3,812.8   1,444.6   2,558.8      4,003.4   

وارد -2 تخدام الم  اس
ة طة اإلنمائي ألف -  األنش

د/ 
امج  أ- 1 البرن 830.7       2,194.1         (146.8)       2,878.0    80.2% 898.6       2,325.1        (155.6)    3,068.1    81.4%

ة ة التنمي أ- 2 فاعليّ 141.0       141.0       3.9% 133.6       133.6       3.5%
ة اليف اإلنمائي الي التك إجم 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%

ة يق التنمي دة لتنس م المتح طة األم ب-  أنش 9.4           9.4          0.3% 9.4          9.4          0.3%
ة طة اإلداري ج-  األنش

ررة اليف متك ج- 1 تك 386.8       0.0 143.9 530.8 14.8% 378.4       -             152.5 530.9 14.1%
ررة ير متك اليف غ ج- 2 تك 4.3           2.9 7.2 0.2% 4.1          3.1 7.2 0.2%
ة اليف اإلداري الي التك إجم 391.1       -               146.8        538.0       15.0% 382.5       -             155.6      538.1       14.3%

د-  أغراض خاصة
ع ية للموق ة الرئيس د- 1 الخط -           -               -           -          0.0% -          -             -         -          0.0%
االت ات واالتص ة المعلوم ى تقني ّول إل د- 2 التح 20.0         20.0        0.6% 20.0        20.0        0.5%

ة الي األغراض الخاص إجم 20.0         -               -           20.0        0.6% 20.0        -             -         20.0        0.5%
وارد ( أ+ ب+ ج+ د)  تخدام الم الي اس إجم 1,392.3   2,194.1        -           3,586.4   100.0% 1,444.1   2,325.1      -        3,769.2   100.0%

اطيـه -3 ى)   االحتي ن/( إل الغ م افي المب /ص (3.1)         -               -           (3.1)        0.5          -             -        0.5          

وارد -4 يد الم (3+2-1) رص 1.1          222.3           -           223.4      1.1          233.7         -        234.7      

ة)  ترة 2018- 2021  ( منقّح ة، للف ة المتكامل ترة DP/FPA/2017/10/Corr.1  - 2021 -2018الميزاني ة، للف ة المتكامل الميزاني
وارد   الم
ة العادي

رى وارد األخ الم وع   مجم
وارد الم

ة  بة المئوي النس
وع للمجم

رى وارد األخ الم وع   مجم
وارد الم

ة  بة المئوي النس
وع للمجم

وارد   الم
ة العادي

اة  وال المتلقّ ى األم تناداً إل ح اس رى للتنقي وارد األخ عت الم ام 2017؛ وخض ة لع ات المالي اً للبيان ح وفق ع للتنقي د خض ام 2018 ق ة للع وارد العادي ن الم احي م يد االفتت أ/  الرص
برامج.  ة لل والمتاح

ة.  رادات المتنّوع دة واإلي مل الفائ ب/  يش
اء.  دول األعض ني ال ن مواط وظفين ِم تردّة للم ريبة المس الغ الض اء مب ديل لق ج/  تع

ة  ن المقارن اليف لتمكي ترداد التك ة اس ة؛ تغطي ات المالي اً للبيان برامج وفق ات ال الي نفق س إجم رامج‘  يعك رى -  ب د/  ’موارد أخ
ة.  تند الميزاني ي مس ديرات ف بالتق

ابقة.  ترات س ن ف ويالت م ة، والتح د المالي ام والقواع ب األحك غيلي بموج اطي التش ى االحتي ديالت عل مل التع هـ/  يش
DP/FPA/2017/10/Corr.1 اً لـ ة وفق ة المعدّل س الميزاني تي تعك ّرر 2017/24 ال ى المق تناداً إل ترة 2018- 2021 اس دة للف ام المعتم رض األرق ة:  تُع مالحظ

ري.  ر العش ة الكس ي خان د ف د ال تزي ذلك فق ري؛ ول م عش رب رق ى أق ة إل ة مقّرب ذه الوثيق ي ه رى ف داول األخ ي الج دول وف ذا الج ي ه ام ف ة:  األرق مالحظ
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 ، منقّحة2018-2021للفترة  : تخصيص الموارد المتاحة2الشكل 

 
في المائة من إجمالي الموارد المتاحة لألنشطة اإلنمائية في تنقيح ميزانية  84.9يقترح صندوق األمم المتحدة للسكان تخصيص  .20

في المائة في  80.2في المائة في الميزانية المعتمدة. وسترتفع الموارد المتاحة للبرامج، من  84.2، مقارنةً بنسبة 2021-2018الفترة 
 في المائة في التنقيح. 81.4الميزانية المعتمدة، إلى 

مليون دوالر أمريكي لقاء مبالغ الضريبة المردودة  23.8للتعديل ليصبح  2018-2021خضع إجمالي الموارد المتاحة للفترة  .21
 ن من مواطني إحدى الدول األعضاء. للموظفي

 عناصر الميزانية المتكاملة  -ب

ة رتتألّف الميزانية المتكاملة من جميع الموارد المقّرر استخدامها لتحقيق النتائج اإلنمائية والكفاءة التنظيمية ونواتج الفعالية للفت .22
مع الخطة االستراتيجية. ومع ذلك فإّن آليات التخصيص . وبالنسبة إلى جميع مصادر التمويل، فقد جرت مواءمة البرنامج 2018-2021

تختلف: يجري التخصيص للموارد األخرى في العادة بتعاون وثيق مع الجهات المانحة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة. وتتنّوع آليّات 
 التخصيص للموارد العادية؛ ويرد تفسير هذه اآلليّات أدناه.

 البرامج .1

ى المستوى القُطري وكذلك على المستويين العالمي واإلقليمي. وباإلضافة إلى ذلك، يدعم صندوق تجري التدخالت البرامجية عل .23
موجزاً مالياً  2الطوارئ لدى صندوق األمم المتحدة للسكان االستجابة السريعة للمنظمة في مواجهة األزمات اإلنسانية. يعرض الجدول 

 بمكّونات البرنامج.

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

 (بماليين الدوالرات)

 

 

 البرامج القُطرية  )أ

سوف تُخصص الحصة األكبر من موارد الصندوق للبرامج القُطرية لتحقيق أربع نتائج إنمائية. وسيتواصل تخصيص هذه الموارد  .24
نظرةً عامةً على نظام تخصيص  4ومرفقها رقم  2021-2018من خالل نظام تخصيص الموارد. تُلقي الخطة االستراتيجية للفترة 

 اتيجي للمنظمة ("عين الهدف") ونموذجها الخاص باألعمال.الموارد ومواءمته مع التوّجه االستر

ةاألنشطة اإلداري
14.3%

ة البرنامج وفعالي(األنشطة اإلنمائية 
)التنمية
84.9%

ألمم التنسيق اإلنمائي ل
المتحدة

0.3%

أغراض خاصة
0.5%

ة -1 وارد المتاح الم
امج ترداد  البرن  اس

اليف التك
امج ترداد  البرن  اس

اليف التك
ز امج الموج البرن

ة برامج القُطري ال 656.9       2,194.1         (146.8)       2,704.1    75.4% 723.6       2,325.1        (155.6)    2,893.1    76.8%
ة ة واإلقليمي دخالت العالمي الت 153.9       -               -           153.9       4.3% 152.5       -             -         152.5       4.0%
وارئ ندوق الط ص 20.0         -               -           20.0        0.6% 22.5        -             -         22.5        0.6%

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

ة)  ترة 2018- 2021  ( منقّح ة، للف ة المتكامل ترة DP/FPA/2017/10/Corr.1  - 2021 -2018الميزاني ة، للف ة المتكامل الميزاني
وارد   الم
ة العادي

رى وارد األخ الم وع   مجم
وارد الم

ة  بة المئوي النس
وع للمجم

رى وارد األخ الم وع   مجم
وارد الم

ة  بة المئوي النس
وع للمجم

وارد   الم
ة العادي
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رات التي تُحدد تخصيص الموارد من خالل نظام تخصيص الموارد واستعراضها كجزء من الخطة  .25 وقد جرى تحديث المؤّشِ
من الخطة  1ق لموارد (المرفاالستراتيجية لضمان أن تكون في عين الهدف وأن تدعم تحقيق النتائج المبيّنة في اإلطار المتكامل للنتائج وا

). ويُستخدم نظام األوزان النسبية من مؤّشرات نظام تخصيص الموارد لتصنيف البلدان وفقاً 2021-2018 للفترة االستراتيجية
تمويل ). ولقياس قدرة بلٍد ما على 2021-2018 للفترة من الخطة االستراتيجية 4(انظر المرفق ‘ قدرتها على التمويل’و‘ الحتياجاتها’

ل إلى ياحتياجاته اإلنمائية فإّن الخطة االستراتيجية تستخدم الدخل القومي اإلجمالي لكل فرد معدّالً بعامل عدم المساواة، مع عوَملة (التحل
مي وعوامل) جودة المنفذ إلى الخدمات الصحية إلى جانب عدم المساواة في الدخل. ويتصدّى ذلك ألوجه القصور في االستعانة بالدخل الق

 اإلجمالي لكل فرد، الذي يحجب جوانب عدم المساواة والتفاوتات داخل البلدان، بوصفه أحد المؤشرات في قياس "القدرة على التمويل".

من الخطة  4ونتيجة لذلك فقد ُجمعت البلدان في أرباع، بحيث يتسنّى للصندوق تقديم دعٍم مفّصل وتحقيق أثر أكبر. يحتوي المرفق  .26
بعي. 2021-2018 للفترةاالستراتيجية   على قائمة بالبلدان وفقاً للتخصيص الرُّ

تترابط طرائق العمل ويمكن تطبيقها في عدة توليفات لتوفير حلول مفّصلة لتلبية االحتياجات الوطنية. ويمكن للصندوق أن ينشر  .27
بع األحمر والبلدان ذات األزمات اإلنسانية، التي  تتصف باالحتياجات األعلى أو األشد إلحاحاً. خمس طرائق عمل في البلدان في الرُّ

يذ فبالنسبة إلى البلدان في األرباع البرتقالية والصفراء والوردية، يرّكز الصندوق على األعمال األولية؛ ففي هذه البلدان يمكن تولّي تن
من  4كما هو موّضح في المرفق  الخدمات فقط تحت ظروف خاصة، وتكون مفّصلة لتلبية احتياجات وأولويات معيّنة لتلك البلدان،

. ويتّسق ذلك مع االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات. وتستجيب هذه 2021-2018 للفترة الخطة االستراتيجية
ائق العمل أدناه استخدام طر 3الطريقة لطلبات الدول األعضاء بشأن دعٍم أكبر في التعاون الفني والسياسات والمناصرة. يلّخص الجدول 

 لكل ُربع ملّون.

ً ُطرق العمل  -3الجدول   لحالةل تبعا

 ُطرق العمل
بع األحمر والبلدان ذات األزمات  البلدان في الرُّ

اإلنسانية
بع  البلدان في الرُّ

 البرتقالي
بع األصفر بع  البلدان في الرُّ البلدان في الرُّ

 الوردي

 غير منتشرة  تقديم الخدمة

 * ** *** *** نشر القدرات

الشراكة والتنسيق، بما في ذلك التعاون 
 بين دول الجنوب والتعاون الثالثي.

 إدارة المعرفة    

الدعوة، والحوار حول السياسات، 
 وتقديم المشورة

 ***ينصّب االهتمام على البيئة التمكينيّة، وعلى مستوى المؤسسات واألفراد
 التمكينيّة وعلى مستوى المؤسسات**ينصّب االهتمام على البيئة 

 *ينصّب االهتمام على البيئة التمكينيّة

 

بالنظر إلى الطبيعة الطوعيّة لتمويل المنظمة وخصائص البرامج القُطرية من حيث الملكية الوطنية، تُعدّ الموارد اإلجمالية  .28
بالبرامج القُطرية إلى المجلس التنفيذي بغرض الموافقة  المخّصصة للبرامج القُطرية إرشادية. وسيتواصل تقديم إطار للموارد َمعني

 عليه.

 وأي إيرادات إضافية تتحقق فوق األهداف الموضوعة في هذه الميزانية المتكاملة سوف تكون متاحةً للبرامج القُطرية. .29

 التدخالت العالمية واإلقليمية  )ب

أيضاً للتفعيل من خالل تدخالت عالمية وإقليمية، كما هو منصوص عليه في  2021-2018 للفترة ستخضع الخطة االستراتيجية .30
 6، المرفق 2021-2018 للفترة خطة عمل عالمية واحدة وست خطط عمل إقليمية (لالطالع على التفاصيل، انظر الخطة االستراتيجية

ات ت العالمية واإلقليمية تركيزاً برامجياً أكبر في األولويحول التدخالت العالمية واإلقليمية). وسوف يتيح االتجاه المضبوط لهذه التدخال
 المحددة للبلدان واحتياجاتها على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وقد ُوضعت التدخالت العالمية واإلقليمية على نحو متزامن مع الخطة االستراتيجية والميزانية المتكاملة لضمان مواءمة  .31
. واتخذت عملية الموازنة التشاورية طريقة 2021-2018 للفترة  نتائج ونواتج الخطة االستراتيجية المساهمات المعيّنة واتساقها مع

 مفّصلة حسب أولويات كل خطة عمل تبدأ من القاعدة فما فوق، بحيث توضع النتائج والموارد المرتبطة بها عند مستهّل تصميم البرنامج.

مليون  152.5لتدخالت العالمية واإلقليمية قليالً، حيث يبلغ المقترح اآلن وبعد استعراض الموارد الشامل، جرى تخفيض سقف ا .32
 .2021-2018مليون دوالر المعتمد للفترة  153.9، منخفضاً من المبلغ األصلي وقدره 2021-2018 للفترةدوالر 

 وال يمكن تجاوز سقف التدخالت العالمية واإلقليمية بدون موافقة المجلس التنفيذي. .33

 الطوارئ واحتياطي االستجابة اإلنسانيةصندوق   )ج

الحد األقصى للمخّصص السنوي لصندوق الطوارئ التابع لصندوق األمم المتحدة  2015/3حدّد المجلس التنفيذي في مقرره  .34
دية لتأسيس ماليين دوالر لمّرة واحدة من الموارد العا 10ماليين دوالر من الموارد العادية؛ كما وافق على تخصيص  10للسكان بمقدار 

 احتياطي لالستجابة اإلنسانية.
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وتهدف هذه التخصيصات إلى تيسير وتقوية االستجابة السريعة للمنظمة في مواجهة األزمات اإلنسانية. وليس الغرض من  .35
فيزي، الذي يؤدّي حصندوق الطوارئ أن يصبح وسيلةً رئيسيةً لتمويل االستجابات اإلنسانية، وإنما ليلعب دوراً مهماً في توفير التمويل الت

 في كثير من األحيان أيضاً إلى رفع قدرة المنظمة على توليد موارد إضافية.

ماليين دوالر للموارد العادية لصندوق  5، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص اعتماد سنوي قدره 2017/24في المقّرر  .36
. ومنذ ذلك الحين، ومع توفّر موارد عادية 2015/3في المقرر  الطوارئ واحتياطي االستجابة اإلنسانية، مع مالحظة التخصيص المحدد

مليون  7.5لصندوق الطوارئ إلى  2018، تمّكن صندوق األمم المتحدة للسكان من زيادة مخصصات العام 2017إضافية في أواخر عام 
مليون دوالر، مقارنةً بالمبلغ  22.5ه دوالر. تشمل المراجعة الحالية هذه الزيادة، وتعكس اإلجمالي المنقّح لصندوق الطوارئ وقدر

 مليون دوالر. 20المخطط له أصالً وقدره 

، كان صندوق األمم المتحدة للسكان قادراً أيضاً على تمويل احتياطي االستجابة اإلنسانية جزئياً بمخصص 2017في نهاية عام  .37
 ماليين دوالر. 5مبدئي لمّرة واحدة قدره 

 الميزانية المؤسسية .2

وارد البرنامج التي جرت مناقشتها أعاله، تشمل خطة الموارد المتكاملة فئات التكلفة التي تشّكل الميزانية المؤّسسية: إلى جانب م .38
واألغراض الخاصة، وأنشطة األمم المتحدة لتنسيق التنمية. ويقّر المجلس التنفيذي  إلدارة (المتكررة وغير المتكررة)فعالية التنمية وا

 عتمادات رمزية ال يجوز تجاوزها بدون موافقة المجلس التنفيذي.هذه العناصر بصفتها ا

إّن الميزانية المؤّسسية هي أساٌس للمنظمة، وتعكس التزام صندوق األمم المتحدة للسكان بالمحافظة على حضوره العالمي، بالنظر  .39
عد العالمية واإلقليمية والقُطرية. ويُخصص ما إلى تفويضه وبرنامجه المعياري، فضالً عن الجهود التي يبذلها في المناصرة على الصُّ 

 يزيد عن نصف الميزانية المؤّسسية لمكاتب صندوق األمم المتحدة للسكان القُطرية واإلقليمية.

 منقّحة - 2018-2021 للفترة الميزانية المؤسسية -4الجدول 

 (بماليين الدوالرات)   

 

مليون دوالر عن الميزانية المعتمدة أصالً  7.3مليون دوالر، بانخفاض مقداره  701.1تبلغ الميزانية المؤسسية المنقّحة اآلن  .40
مليون دوالر). ويعكس ذلك نتائج استعراض الموارد الشامل الذي أجراه الصندوق من أجل: (أ)  708.4(وقدرها  2018-2021للفترة 

مع الميزانية المطروحة للفترة نفسها؛ (ب) مراجعة األقسام الوظيفية  2018-2021التأكد من المواءمة األقرب بين اإليراد المتوقع للفترة 
المطلوبة في المنظمة ورفع التوصيات بها ومراجعة العالقات بين وحدات األعمال؛ (جـ) التأكد من تحلّي الموظفين بالمهارات الالزمة 

م المتحدة للسكان مشاورات موّسعة مع المجلس التنفيذي بنجاح. وقد أجرى صندوق األم 2021-2018 للفترةلتنفيذ الخطة االستراتيجية 
 على امتداد العملية.

يأتي الخفض المقترح في الميزانية المؤّسسية مدفوعاً بالتوفيرات المحددة في استعراض الموارد الشامل، وبصفة أساسية في المقّر  .41
اً عن أي إجراءات تقشفية سابقة. وعالوةً على ذلك، تُساهم الرئيسي، مع الوضع في االعتبار أّن استعراض الموارد الشامل كان مختلف

إعادة مواءمة المكاتب القُطرية والتعديالت التي أجريت على المكاتب اإلقليمية في خفض الميزانية المؤّسسية. وترد أدناه تفاصيل أخرى 
 ).64إلى  59(في القسم د، الفقرات 

ات في ثالث جوانب رئيسية: (أ) تعزيز المكاتب الميدانية؛(ب) تنسيق وتعزيز تُعّوض التخفيضات المقترحة جزئياً باالستثمار .42
 ).69إلى  66الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّْين؛ (جـ) تعزيز مهام التحقيق (ترد مناقشتها في القسم د، الفقرات 

في المائة.  18.6في المائة إلى  19.8سية من ولكونها حصة نسبية من إجمالي استخدام الموارد، فسوف تنخفض الميزانية المؤسّ  .43
في المائة  14.8في المائة، بانخفاض من  14.1وتبلغ الحصة التناسبية للتكاليف اإلدارية المتكررة مقابل إجمالي استخدام الموارد 

 .2021-2018المخططة أصالً للفترة 

 اإلطار المتكامل للنتائج والموارد  -ج

النتائج اإلنمائية األربع والنواتج األربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين  2021-2018 للفترةوالموارد يعكس اإلطار المتكامل للنتائج  .44
. وال يزال إطار النتائج والموارد المتكاملة الوارد في الخطة االستراتيجية اإلطار 2021-2018 للفترة للخطة االستراتيجية للصندوق

 الشامل للصندوق.

وال يعدو الربط بين النتائج والموارد كونه صيغة مبّسطة لواقع معقّد شأنه شأن أي إطار مفاهيمي وال تستند المساءلة بخصوص  .45
 نتائج إطار النتائج المتكامل فقط إلى الوحدات أو البرامج التي ترتبط مواردها بتلك النتائج. وعلى سبيل المثال، يجري تقاسم المساءلة

ج في نواتج الكفاءة والفعالية التنظيميتين عبر الوحدات التنظيمية أو المجموعات الوظيفية، إذ تعكس النواتج األولويات عن تحقيق النوات

ة -1 وارد المتاح الم
امج ترداد  البرن  اس

اليف التك
امج ترداد  البرن  اس

اليف التك
ية ة المؤسس ص الميزاني ملّخ

ة ة التنمي أ- 2 فاعليّ 141.0       -               -           141.0       3.9% 133.6       -             -         133.6       3.5%
ة يق التنمي دة لتنس م المتح طة األم ب-  أنش 9.4           -               -           9.4          0.3% 9.4          -             -         9.4          0.3%
ررة ة متك اليف إداري ج- 1 تك 386.8       -               143.9        530.8       14.8% 378.4       -             152.5      530.9       14.1%
ررة ير متك ة غ اليف إداري ج- 2 تك 4.3           -               2.9           7.2          0.2% 4.1          -             3.1         7.2          0.2%
ع ية للموق ة الرئيس ة -  الخط راض خاص د- 1 أغ -           -               -           -          0.0% -          -             -         -          0.0%
االت ات واالتص ة المعلوم ى تقني ّول إل ة -  التح راض خاص د- 2 أغ 20.0         -               -           20.0        0.6% 20.0        -             -         20.0        0.5%

وع %19.8      708.4       146.8               -      561.5 المجم 545.5      -             155.6     701.1      18.6%

ة)  ترة 2018- 2021  ( منقّح ة، للف ة المتكامل ترة DP/FPA/2017/10/Corr.1  - 2021 -2018الميزاني ة، للف ة المتكامل الميزاني
وارد   الم
ة العادي

رى وارد األخ الم وع   مجم
وارد الم

ة  بة المئوي النس
وع للمجم

رى وارد األخ الم وع   مجم
وارد الم

ة  بة المئوي النس
وع للمجم

وارد   الم
ة العادي
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على مستوى المؤسسة التي يتعيّن على وحدات متعددة الُمساهمة فيها. وعلى نحو مماثل، فإّن تحقيق نتائج التنمية هو األثر الناتج عن 
 لها الجهات المختلفة صاحبة المصلحة. تضافر الجهود التي تبذ

وقد بُني الربط بين النتائج والموارد على أساس إطار الموازنة القائمة على النتائج للميزانية المؤسسية (وفقاً العتماده في مقرر  .46
 ) وتحليل اتجاهات النفقات الفعلية لموارد البرامج.2011/10المجلس التنفيذي 

 أدناه التخصيص المرتفع للموارد مقابل النتائج (التخصيصات إرشادية). 5يعرض الجدول  .47
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  منقّحة –(إرشادية)  2018-2021 للفترة اإلطار المتكامل للنتائج والموارد -5الجدول 

  (بماليين الدوالرات)

 
 

 

في المائة). ويخّصص  81أدناه التزام المنظمة بتوجيه األغلبية الكبرى من مجموع مواردها نحو النتائج اإلنمائية ( 3يبيّن الشكل  .48
، وهو ما يعكس مواصلة التركيز على "عين الهدف"، وهو االتجاه االستراتيجي 1في المائة تقريباً من مجموع الموارد حصراً للنتيجة  52

 2021-2018 للفترةاالستراتيجية للصندوق الذي أعيد تأكيده في الخطة 

  

اتج ة / الن النتيج
ة نيف التكلف تص ة ة الوظيفي المجموع

وارد   الم
ة العادي

وارد   الم
رى األخ

ترداد   اس
اليف التك

وع   المجم

ك  اً أولئ ان، خصوص ل مك ي ك اب ف راهق وش رأة وم ة 1: كل ام النتيج
حة  ة للص دمات المتكامل تعانوا بالخ د اس ب، ق ن الرك اً ع ثر تخلّف األك
ن أي  داً ع اب، بعي ي اإلنج وقهم ف وا حق ة ومارس ية واإلنجابي الجنس

ف. يز وعن راه وتمي إك

امج البرن

       453.7        1,491.2               -      1,944.9 

رى  د ج ات، ق يّما الفتيات المراهق راهق وشاب، وال س ة 2: كل م النتيج
ة  ية واإلنجابي حة الجنس دمات الص ى خ م إل ذ له ة المنف م بإتاح تمكينه

ياقات. ع الس ي جمي ة، ف وق اإلنجابي والحق
امج البرن

       109.5           140.3               -         249.8 

ات،  اء والفتي ع النس ن جمي ين، وتمكي ن الجنس اواة بي ة 3: المس النتيج
ة  اع اإلنمائي ي األوض ة ف ة متقدّم وق اإلنجابي ون الحق وأن تك

انية. واإلنس
امج البرن

       108.3           340.7               -         448.9 

ى  عي إل ي الس رد في كل مكان له حساب وقيمة، ف ة 4: كل ف النتيج
تدامة. ة المس ق التنمي تحقي

امج البرن
       199.4           183.7               -         383.1 

امج البرن            17.7              10.3               -             28.0 
ة ديات التنمي ة لتح تجابة الفعال ة لالس برات فنّي خ            10.0                  -                 -             10.0 

ات واإلدارة م السياس برامج، ودع ط ال تخطي          118.6                  -                 -           118.6 
لع  ودة لس مونة الج د مض دة توري تريات وقاع المش

ة حة اإلنجابي الص
             4.9                  -                 -               4.9 

إدارة ة توى المؤسس ى مس م عل التقيي              8.0                  -                4.8           12.7 
وع  174.3       4.8             10.3             159.2        المجم

امج البرن              3.1                0.4               -               3.4 
مان  ة والض توى المؤسس ى مس راف عل اإلش

ات) ارجي وتحقيق ي وخ دقيق داخل (ت
           22.3                  -              12.1           34.5 

ة  ة، وتقني توى المؤسس ى مس ة عل ؤون المالي الش
ة ؤون اإلداري االت، وإدارة الش ات واالتص المعلوم

           43.1                  -              25.2           68.3 

ة، واإلدارة،  ب الميداني ى المكات راف عل اإلش
ات م العملي ودع

         210.5                  -              71.7         282.2 

ع وظفين والموق ن الم أم              2.8                  -                0.8             3.6 
ة رية للمؤسس وارد البش إدارة الم            15.0                  -                6.4           21.5 

ير  اإلدارة (تكاليف غ
متكررة)

             4.1                  -                3.1             7.2 

           20.0                  -                 -             20.0 
              -                    -                 -                -   

وع  440.6       119.4        0.4                320.8        المجم
امج البرن              1.4                0.0               -               1.4 

             9.4                  -                 -               9.4 

وع  10.8            -               0.0                10.8           المجم
امج البرن              5.6                2.9               -               8.5 

ة ه المؤسس ادة وتوّج القي            21.3                  -                7.5           28.8 
ة،  راكاتها الخارجي ة وش ات المؤسس عالق
وارد ة الم االت، وتعبئ واالتص

           55.4                  -              23.9           79.3 

وع  116.6       31.4           2.9                82.3           المجم
وع  3,769.2    155.6        2,169.5        1,444.1     المجم

ة) ترة 2018-2021 (منقّح ة للف ة المتكامل  الميزاني

ائج نة للنت ة محسّ ن 1: برمج اءة التنظيميتي ة والكف اتج الفعالي ن ة ة التنمي فعالي

وارد؛ ى للم ن 2: إدارة ُمثل اءة التنظيميتي ة والكف اتج الفعالي ن

اإلدارة (تكاليف 
متكّررة)

االت ات واالتص ة المعلوم ى تقني ّول إل ة - التح راض خاص أغ
ع ية للموق ة الرئيس ة - الخط راض خاص أغ

م  ائج األم ي نت ن 3: زيادة المساهمة ف اءة التنظيميتي ة والكف اتج الفعالي ن
اقها يقها، واتس ة، وتنس اق المنظوم ى نط دة عل المتح

ة يق التنمي دة لتنس م المتح طة األم أنش

ر  ز إلحداث األث زَّ ن 4: تواصل ُمع اءة التنظيميتي ة والكف اتج الفعالي ن
تراتيجية راكة االس وارد والش ة الم وتعبئ

اإلدارة (تكاليف 
متكّررة)
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ً  إرشادية تخصيصات: 3 الشكل  منقّحة -2018-2021 للفترة والنواتج للنتائج وفقا

 

يتواءم التخصيص اإلرشادي للموارد للنتائج اإلنمائية األربع والكفاءة التنظيمية وفاعليّة الُمخرجات مع أولويات الخطة  .49
. 2021-2018، ويعكس النتائج التي يسعى صندوق األمم المتحدة للسكان إلى تحقيقها خالل الفترة 2021-2018 للفترة االستراتيجية

وترد التفاصيل في الخطة االستراتيجية، ونظرية التغيير، واألهداف المصاحبة في اإلطار المتكامل للنتائج والموارد، ولكن هناك خمسة 
 عناصر من المهم إبرازها.

بع وتعكس تقديرا .50 ت الموارد األوضاع المختلفة التي تعمل فيها المنظمة، استناداً إلى نموذج تسيير األعمال. لدى البلدان في الرُّ
 1األحمر االحتياجات األعلى المتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية، ومن المتوقع أن تنفق من موارد برنامجها إنفاقاً أكبر على النتيجة 

بع الوردي احتياجات أقل نسبياً من الصحة الجنسية واإلنجابية لكنها (بالتركيز على الصحة الج نسية واإلنجابية). بالمقابل، للبلدان في الرُّ
يجتين على النتفقد تنفق إنفاقاً تناسبياً أكثر ؛ ولكن ألن معظم هذه البلدان ذات دخل متوسط1ستنفق جزءاً ملحوظاً من مواردها على النتيجة 

 إذ لديها، على سبيل المثال، احتياجات أكبر تتعلّق بالقضايا الناشئة للسّكان. 4و 3

واستناداً إلى هذه المنهجية، يُقدّر أن الموارد المخصصة للنتائج األربع في اإلطار المتكامل للنتائج والموارد ستتلقّى الحصة  .51
 التناسبية التالية من إجمالي موارد البرنامج:

 في المائة؛ 64.3(خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتكاملة):  1النتيجة   )أ(

 في المائة؛ 8.3(المراهقون والشباب):  2النتيجة   )ب(

 في المائة؛ 14.8(المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة):  3النتيجة   )ج(

 في المائة. 12.7(السُّكان والتنمية):  4النتيجة   )د(

األرقام. أوالً، لقد ُصّمم اإلطار المتكامل للنتائج والموارد كنهجٍ متكامل لتحقيق النتائج  هناك عدّة عوامل مهّمة تؤثّر في فهم هذه .52
هة نحو برامج 2وفقاً لعين الهدف؛ وليست النتائج متمايزة وإنما مترابطة. ويؤثّر ذلك بوجه خاص على النتيجة  ، إذ أّن الموارد الموجَّ

نة في كل من النتائ . وعلى سبيل المثال، فإن الدعم الذي يقدّمه الصندوق 2ج األربع، وليس حصراً في النتيجة المراهقين والشباب متَضمَّ
(بما يعكس تكامالً لهذه الخدمات مع الخدمات الجنسية  1في خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب ُمتَضّمٌن في النتيجة 

 .2واإلنجابية األوسع) وليس في النتيجة 

تلف استراتيجيات البرامج بالنسبة إلى النتائج المختلفة، اعتماداً على الوضعيّة وطبيعة العمل على حد سواء. وعلى سبيل ثانياً، تخ .53
ف العمل حول النتيجة  3المثال، فإن العمل على النتيجة  طيفاً كامالً من  1كثيراً ما يتخذ هيئة الدعوة والحوار بشأن السياسات، بينما يوّظِ

، التي تتراوح من الدعوة والحوار/المشورة بشأن السياسات إلى إدارة المعرفة وتنمية القدرات، وتقديم الخدمات في بعض االستراتيجيات
 الظروف.

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 محّسنة : 1ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 
للنتائج

إدارة ُمثلى : 2ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 
للموارد؛

زيادة : 3ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 
المساهمة في نتائج األمم المتحدة على نطاق 
المنظومة، وتنسيقها، واتساقها

ز : 4ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين  تواصل ُمعزَّ
إلحداث األثر وتعبئة الموارد والشراكة 
االستراتيجية
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ثالثاً، هذه التقديرات عالمية، وهي تسترشد باألولويات الحالية في البرامج القُطرية المستمّرة، بدالً من المبالغ الدقيقة التي من  .54
قها كل قُطر على كل نتيجة. وستتحدَّد المبالغ التي ينفقها كل بلد على كل نتيجة على المستوى الوطني، ويعتمدها المجلس المتوقع أن ينف

 التنفيذي على انفراد. ولذلك فإّن تخصيص الموارد للنتائج اإلنمائية يجب أن يُؤخذ كتقدير إرشادي.

حسوبة لما يلزم لتحقيق كل نتيجة. إّن تحقيق النتائج على مستوى الُمخرجات وأخيراً، إّن هذه التقديرات ال تشمل جميع التكاليف الم .55
 2إلى جانب الصندوق. تمثّل األرقام في الجدول  -وخصوصاً الحكومات الوطنية  -يتضمن مشاركة كثير من الجهات الفاعلة األخرى 

 الزم لبلوغ األهداف.تقديرات مساهمة الصندوق في إنجاز هذه النتائج، بدالً من إجمالي المبلغ ال

بع األحمر  .56 وهناك طريقة أخرى للنظر في تخصيص الموارد باستخدام األرباع من نموذج تسيير األعمال. للبلدان في الرُّ
حصة  6االحتياجات األعلى والقدرات األقل في تمويل استجاباتها الذاتية، وتتلقّى لذلك الحصة األكبر من الموارد. يعرض الجدول 

بع، التي ستتلقّاها البلدان خالل الفترة الموارد، اس   من الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة  4. يرد في المرفق 2021-2018تناداً إلى الرُّ
 تفصيٌل موّسع حول طرائق العمل ونظام تخصيص الموارد العادية للبرامج القُطرية المرتبط بها. 2018-2021

بع -6الجدول   تخصيص الموارد حسب الرُّ

  البلدان في 
بع األحمر  الرُّ

  البلدان في 
بع البرتقالي  الرُّ

  البلدان في 
بع األصفر  الرُّ

  البلدان في 
بع الوردي  الرُّ

 في المائة 15-17 في المائة 7-11 في المائة 14-18 في المائة 60-56

 

 ملّخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤّسسية  -أ

إلى مقّرر المجلس التنفيذي  2021-2018 للفترةتستجيب عملية تنقيح الميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان المقترحة  .57
استناداً إلى نتائج استعراض الموارد الشامل، من  2021-2018 للفترةالذي يطلُب من الصندوق تنقيح الميزانية المتكاملة  2017/24

أجل زيادة الكفاءة وتحسين التوازن بين الميزانية المؤّسسية والبرامج، في ضوء االنخفاض العام في الموارد المتوقعة. ونتيجةً لذلك، 
 تتركز التغييرات المحتواة في الوثيقة الحالية حول التغييرات في الميزانية المؤّسسية. 

جراء تنقيح الميزانية المؤّسسية، استعان صندوق األمم المتحدة للسكان بنفس افتراضات التكلفة في الميزانية األصلية، لتمكين وإل .58
 .2021-2018 للفترةأدناه التغييرات المتخذة في الميزانية المؤّسسية المنقحة  7مقارنٍة أسهل بالتغييرات المقترحة. يلّخص الجدول 
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 التخفيضات المقترحة -إعادة موازنة الميزانية المؤّسسية   )أ

 مليون دوالر) 11استعراض الموارد الشامل (صافي التخفيض 
وضَع المجلس التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان عمليةً إلدارة التغيير من أجل إعداد الصندوق بغية تنفيذ خطته االستراتيجية  .59

، ليساهم في تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة، ولالستجابة إلى اإلصالحات المقترحة الصادرة عن األمين العام لألمم 2018-2021للفترة 
، واستجابة 2014-2017ستند إدارة التغيير الشامل إلى تقييم الهيكلية التي تدعم تيسير تنفيذ الخطة االستراتيجية للصندوق، المتحدة. وت

 اإلدارة تجاه التقييم.

لقد ُصممت عملية إدارة التغيير من أجل إحراز تقدّم في المبادرات المستمرة والمواءمة بينها، بما يشمل استعراض الموارد  .60
، وإعادة المواءمة بين المكاتب القُطرية، والتحّول في تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وطرح الخطة االستراتيجية وتنفيذها، الشامل

 الموارد، بما فيه الحوار التمويلي المنّظم، وانخراط الصندوق في عملية إصالح األمم المتحدة. حشدوالبنية الجديدة ل

رد، بوصفه جزءاً من عملية إدارة التغيير، إلى ضمان المواءمة المثلى بين الخطة االستراتيجية وقد هدَف االستعراض الشامل للموا .61
وتخصيص الموارد والهياكل التنظيمية، بغية تحسين الكفاءة والفاعليّة البرنامجية والتشغيلية على مستوى المقر الرئيسي واإلقليمي 

فض التكاليف، فقد صّب اهتمامه على وحدات األعمال في المقر الرئيسي لتحسين والقُطري. وفي حين أن االستعراض لم يكن مبادرة لخ
الكفاءة واالتساق وأوجه التضافر لالستجابة على نحو مشتَرك لالحتياجات القُطرية. وقد أسفر ذلك عن خفض في عدد من الوظائف في 

 ياجات المكاتب اإلقليمية والقُطرية.المقّر الرئيسي ودمج في بعض وحدات األعمال لالستجابة بطريقة أفضل الحت

مليون  11.5وظيفة ضمن الميزانية المؤّسسية في المقّر الرئيسي ( 25وأدّى االستعراض الشامل للموارد إلى صافي انخفاض بلغ  .62
ً بالتغييرات على المستوى اإلقليمي (صافي  مليون دوالر).  0.5منصب وظيفي إضافي،  1دوالر)؛ ويعّوض هذا االنخفاض جزئيا

 مليون دوالر. 11وبالتالي فإّن التأثير الصافي لالستعراض الشامل للموارد يشّكل خفضاً في الميزانية المؤّسسية المقترحة بمقدار 

 مليون دوالر) 2.3إعادة مواءمة المكاتب القُطرية (صافي تخفيض قدره 
ل تحلّي الموظفين بالمهارات الالزمة ولكي يكون للمكتب بنية أساسية وقد أعيد تعديل الهيكلية لعدد من المكاتب القُطرية حرصاً ع .63

لإلدارة والعمليات مناسبة للغرض، واالستجابة للبرنامج القُطري الجديد أو التغيّرات في منتصف دورة البرنامج، بما يتواءم مع الخطة 
بعية الملّونة (األحمر، البرتقالي، األصف ن ر، الوردي) وفقاً لطرائق العمل في الخطة االستراتيجية. يتكوّ االستراتيجية والتصنيفات الرُّ

مليون دوالر)، وصافي إلغاء منصبَين  2.5-مليون دوالر من صافي إلغاء ثالث وظائف فنية دولية ( 2.3التخفيض الصافي البالغ 
ً التغييرات في مراكز ا 0.7-وظيِفيَّين في فئات أخرى ( لعمل، ومصادر التمويل وإعادة تصنيف مليون دوالر)؛ ويعّوض ذلك جزئيا

 وظائف في فئات أخرى). 4مليون دوالر، صافي التخفيض في  0.9الوظائف (

 مليون دوالر) 0.4تعديالت على المكاتب اإلقليمية (صافي تخفيض قدره 
أخرى  فة واحدة في فئاتعلى المستوى اإلقليمي، اقتُرح إجراء تعديالت ثانوية في فئات الوظائف ودرجاتها، مع صافي إلغاء وظي .64

 مليون دوالر). 0.4(

وع % المجم ض)  ادة / (تخفي زي

دة) -1 ية 2018-2021 (معتم ة المؤسس الميزاني 708.4              

2- أ- ات التخفيض

أوالً ) ) ي ّر الرئيس وارد - المق امل للم تعراض الش االس                 (11.5) -1.6%

( ً ا (ثاني ة ب القُطري ة المكات ادة مواءم إع                   (2.3) -0.3%

( ً ا (ثالث ة ب اإلقليمي ديالت المكات تع                   (0.4) -0.1%

ات وع التخفيض مجم (14.2)               -2.0%

2- ب- ادات الزي

أوالً ) ) ة ب الميداني زيز المكات تع                     3.7 0.5%

( ً ا (ثاني يين اك الجنس تغالل واالنته ن االس ة م زز للحماي يق المع التنس                     1.4 0.2%

( ً ا (ثالث ق تعزيز مهام التحقي                     1.3 0.2%

( ً (رابعا ة ب الميداني وارد - المكات امل للم تعراض الش االس                     0.5 0.1%

ادات وع الزي مجم 6.9                   1.0%

3- ً -ب) ا ً -أ + ثاني ا ات) (ثاني ادات / (التخفيض م الزي افي حج ص (7.3)                 -1.0%

4- ية 2018-2021 (منقّح) ة المؤسس وع الميزاني مجم 701.1              

5- ية ة المؤسس ل الميزاني ديري مقاب دخل التق ال (155.6)             

6- ( ً ا اً + خامس ترة 2018-2021 (رابع ية للف ة المؤسّس افي الميزاني ص 545.5              



 

  DP/FPA/2018/8 

 

15 

 زيادات ُمقترحة -استثمارات في المنظمة   )ب

واستجابةً إلى طلبات المجلس التنفيذي، يقترح صندوق األمم المتحدة للسكان ثالثة استثمارات مختلفة من شأنها أن تزيد الميزانية  .65
 المؤّسسية:

 مليون دوالر) 3.7المكاتب الميدانية المعززة (
يواصل صندوق األمم المتحدة للسكان االستثمار في حضور المكاتب القُطرية، ويقترح تعزيزاً إضافياً للمكاتب القُطرية بمقدار  .66
مليون دوالر)، وإعادة تشكيل وظائف أخرى، إلى جانب إجراء  2مليون دوالر، وتشمل صافي ثالث وظائف فنية دولية جديدة ( 3.7

مليون  0.8مليون دوالر) وتوفير التكاليف التشغيلية لتأسيس مكتب مكتمل في ليبيا ( 0.9دة التصنيفات (تغييرات في مراكز العمل وإعا
 دوالر).

 مليون دوالر) 1.4التنسيق المعزز للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّين (
ً من االستغالل واالنتهاكتتواصل األهمية التي توليها أنشطة صندوق األمم المتحدة للسكان في حماية المستفيدي .67  ن األشد ضعفا

الجنسيين، ولإلبقاء على ثقة الجماعات التي يخدمها الصندوق، وِحفِظ سمعة الصندوق. ونظراً لمستوى االلتزام الرفيع لألمين العام 
حية، تعددة في هذه الجهود اإلصالوللمدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان تجاه هذه المسألة الهاّمة، فضالً عن آليّات التنسيق الم

فهناك حاجة ماّسة إليجاد جهة تنسيق مركزية لدى الصندوق من أجل متابعة الحماية المعززة من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّين، بحيث 
 توضع تحت قيادة نائب المدير التنفيذي (اإلدارة).

اية صاحبة، ليعمل كجهة تنسيق مركزية لتمثيل القضايا المتعلقة بالحموقد اقتُرح منصب واحد فني دولي مع التكاليف التشغيلية الم .68
من االستغالل واالنتهاك الجنسيين وما يتصل بها من سياسات وتطوير برامج وتدريب. وسوف يستلزم الدور الوظيفي التنسيق الداخلي 

من االستغالل واالنتهاك الجنسيين. ومن شأن المنصب  ودعم المكاتب القُطرية واإلقليمية فضالً عن التنسيق بين الوكاالت حول الحماية
أن يعمل عند االقتضاء باالرتباط مع مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيقات نظراً لدوره في التحري واإلبالغ عن مزاعم االستغالل 

 واالنتهاك الجنسيَّين. 

 مليون دوالر) 1.3تعزيز مهام التحقيق (
وفير تمويل إضافي لألقسام الوظيفية اإلشرافية المستقلّة، يقترح صندوق األمم المتحدة للسكان وضمن جهوده المتواصلة في ت .69

تعزيز مهام التحقيق، لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات. وكان مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيقات يواجه ارتفاعاً في 
ً  2017عدد الحاالت الجديدة في  أصالً. ويتسم التصنيف النمطي للحاالت باالتساع ويغطي جميع الحاالت الداخلية  أكثر مما كان متوقعا

والخارجية؛ ويبرهن كذلك على وجود نطاق عريض (من االحتيال، واالستغالل واالنتهاك الجنسيَّين، والتحّرش بما يشمل التحّرش 
صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز مكتب خدمات مراجعة الجنسي وسوء استغالل السلطة). للتكيّف مع عبء العمل المتزايد، يقترح 

ة جالحسابات والتحقيقات بمنصبين دوليين إضافيين مع تكلفتهما التشغيلية الُمصاحبة لمدة سنتين. وسوف يُعاد تقييم المقتَرح (لتقرير الحا
 المتواصلة) عند استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة.

 الخطة الرئيسية للموقع
مخصصات الخطة الرئيسية للموقع، بسبب  2018-2021كما ورد توضيحه أعاله، تستبعد الميزانية المؤّسسية المعتمدة للفترة  .70

 ).DP/FPA/2017/10/Corr.1التأجيل في إنشائها المقترح (

ب الميدانية، الميداني للمكات وفي حين أن صندوق األمم المتحدة للسكان قادر على االستمرار مع االحتياطي القائم في ترتيبات السكن .71
 إال أن االحتياطي الحالي ال يسمح له باستخدام االستثمارات المخصصة لمباني المقّر الرئيسي، بما فيها الصيانة األساسية. وبذلك، نظراً 

للسكن  اطي الموجودلإلرجاء المتواصل في وضع الخطة الرئيسية للموقع، يقترح صندوق األمم المتحدة للسكان تمديد استخدام االحتي
الميداني المخصص لمباني المقّر الرئيسي. ومن شأن ذلك أن يمّكن برنامج الصيانة الوقائي المزَمع من ضمان الحفاظ على حالة مباني 

 المقّر الرئيسي بمقياس معقول، والسماح بإجراء تحسينات ضرورية على رأس المال إلى أن تُتخذ الخطة الرئيسية للموقع.

 في المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدةالتنسيق 
مليون دوالر، وتشّكل حصة الصندوق من المساهمات في منظومة المنّسق  9.4ما قدره  2018-2021تبلغ الموارد المعتمدة للفترة  .72

 ية. اإلنمائ المقيم، وفقاً للصيغة المتفق عليها في تقاسم التكلفة، والتقدير الذي قدّمه مكتب األمم المتحدة لتنسيق العمليات

ً بخطة اإلصالح الطموحة التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة والدول  .73 ً تاما يلتزم صندوق األمم المتحدة للسكان التزاما
ً منذ البداية. ويرّحب صندوق األمم المتحدة للسكان بالقرار الذي اعتمدته مؤخراً الجمعيّة العاّمة  ً نِشطا األعضاء، وقد كان مساهما

) حول إعادة موضعة المنظومة اإلنمائية لألمم المتحدة، ضمن سياق االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع 72/279(
سنوات. وسوف يكون للقرار مضاعفات على الميزانية لجميع كيانات المنظومة اإلنمائية في األمم المتحدة، بما فيها صندوق األمم المتحدة 

الدقيق حالما تُعتمد خطة التنفيذ الخاصة باألمين العام لطرحها في منظومة المنّسق المقيم. ولذلك، ال تشمل  للسكان. وسوف يُعرف األثر
مراجعة الميزانية المتكاملة الحالية تخصيصات إضافية، ألنها غير معروفة في هذا الوقت. سيعرض صندوق األمم المتحدة للسكان األثر 

الصناديق والبرامج األخرى لألمم المتحدة التي تتشارك معه في صيغة استرداد التكاليف ومحتواها المالي على الميزانية بالتنسيق مع 
 الموّحد.

 ملّخص التغييرات في الوظائف  )ج

. ويقترح الصندوق خفضاً صافياً 2018-2021أدناه نظرة عامة على التغييرات المقترحة في الوظائف للفترة  8يعرض الجدول  .74
 في المقّر الرئيسي. 22وظائف في الميدان و 6وظيفة، منها  28بمقدار 
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 2018-2021 للفترة ملّخص التغييرات في الوظائف، الميزانية المؤّسسية المنقّحة -8الجدول 

 

 

 وظائف من: 6في المكاتب الميدانية، يأتي صافي الخفض بمقدار  .75

وظائف  3المكاتب القُطرية والتعديالت على المكاتب اإلقليمية (عشرة مناصب وظيفية أقل نتيجةً إلعادة المواءمة بين   )أ(
 ؛‘)ضمن جميع الوظائف األخرى 7و‘ فنية دولية أخرى’

 إضافية نتيجةً للمكاتب الميدانية المعززة؛‘ فنية دولية أخرى’ثالثة مناصب   )ب(

فنية ’د في مناصب صافي منصب وظيفي إضافي واحد نتيجةً لالستعراض الشامل للموارد (صافي خفض بمنصب واح  )ج(
 ؛‘)جميع الوظائف األخرى’، ومنصبين اثنين إضافيين ضمن ‘دولية أخرى

في المقّر الرئيسي، تعود جملة التغييرات في المناصب بسبب الخفض الناتج عن االستعراض الشامل للموارد (صافي الخفض  .76
 وظيفة): 25

؛ إلغاء منصب ‘فنية دولية أخرى’إلى وظائف  1درجة د؛ وتخفيض واحد من ال2إلى الدرجة د 1ترقية واحدة من الدرجة د  )أ(
 .1وتخفيض بثالثة وظائف في فئة د 1؛ ليكون إجمالي األثر هو وظيفة واحدة إضافية من فئة د1وظيفي واحد من فئة د

في اإلى جانب وجود زيادة واحدة ناتجة عن التخفيض المذكور أعاله، هناك ص‘ الفنية الدولية األخرى’تحت فئة المناصب   )ب(
 ‘.فنية دولية أخرى’وظيفة  14وظيفة؛ بإجمالي انخفاض في  17زيادة بمقدار وظيفتين وإلغاء 

وظائف ملغاة ووظيفة واحدة منقولة إلى موارد تمويل  10، هناك وظيفتان جديدتان، تعّوضها ‘األخرى’في فئة الوظائف   )ج(
 ‘.أخرى’وظائف  9أخرى؛ ويبلغ إجمالي األثر صافي انخفاض بمقدار 

لتعويض جزئياً عن التخفيضات أعاله، فإن التعزيز المقترح في تنسيق الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين وفي مهام با .77
 في المقّر الرئيسي.‘ فنية دولية أخرى’وظائف  3التحقيق ينتج عنه استحداث 

 استرداد التكاليف  -ه

استناداً إلى المنهجية المعتمدة حالياً (مقّرر المجلس  2018-2021تشمل الوثيقة الحالية المبالغ التقديرية السترداد التكلفة للفترة  .78
معلومات مفّصلة استناداً إلى المنهجية الحالية السترداد التكاليف، بما يتعلّق بالميزانية المتكاملة  2). يعرض المرفق 2013/9التنفيذي 

. سوف ينفّذ صندوق األمم المتحدة للسكان أي تغييرات في منهجية استرداد التكاليف المعتمدة بالتنسيق مع 2021-2018نقّحة، الم
 الصناديق والبرامج األخرى لألمم المتحدة التي تتشارك معه في نموذج استرداد التكاليف الموّحد.

 ً  عناصر مقرر -ثالثا

 إّن المجلس التنفيذي يرغب في: .79

، استجابةً  (DP/FPA/2018/8) 2021-2018 بميزانية صندوق األمم المتحدة للسكان المتكاملة المنقّحة للفترة الترحيب  )أ(
 ).DP/FPA/2017/9) 2021-2018، والمتوائمة مع الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة 2017/4للمقرر 

 خطة االستراتيجية والمنهجيّة والعرض المتناغمين، بما فيبتركيز النتائج المحّسن والروابط المعززة مع نتائج ال الترحيب  )ب(
 ذلك تصنيف التكلفة واإلسناد واالسترداد؛

ً بالنتائج وبمتطلبات الموارد في تقديرات الميزانية المتكاملة للصندوق للفترة  اإلحاطة  )ج( ، بما في ذلك 2018-2021علما
 ؛DP/FPA/2018/8روابط النتائج والموارد، كما هي ُمدرجة في الوثيقة 

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

مليون دوالر، التي تمثّل تقديرات الميزانية المؤّسسية المنقّحة للفترة  701.1على الموارد اإلجمالية بمبلغ قدره  الموافقة  )ه(
مليون دوالر السترداد التكاليف غير المباشرة من  155.6غ ، مع مالحظة أن هذه التقديرات تشمل مبل2018-2021

 الموارد األخرى؛

مليون دوالر من الموارد العادية المتوقعة، كسقف منقّح للتدخالت العالمية واإلقليمية خالل  152.5بتخصيص  السماح  )و(
 فيذي؛، مع مالحظة أن هذا المبلغ ال يمكن تجاوزه بدون موافقة المجلس التن2021-2018الفترة 
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دان المي 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%

ي ّر الرئيس المق 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%

وع %100.0 1,088.5 643.0 358.5 71.0 13.0 3.0 المجم 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%

ي ني دول ة:   ف. د. =  ف مالحظ

دة 2021-2018 مناصب معتم ات) ادات و(تخفيض يرات: زي تغي ة 2021-2018 مراجع



 

  DP/FPA/2018/8 

 

17 

ماليين دوالر من الموارد العادية  22.5على مبلغ سنوي بقيمة  الموافقة، و2015/3بمقرر المجلس التنفيذي  التذكير  )ز(
 على التفويض القائم للمدير التنفيذي للصندوق التأكيد مجدداً لصندوق الطوارئ التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان، و

والر خارج السقف في سنٍة من السنوات إذا اقتضى ذلك عدد حاالت الطوارئ مليون د 2برفع صندوق الطوارئ بمقدار 
 ومداها؛ 

، 2013/32، و2012/13، و2008/6مقتَرح المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، بما يماثل المقّررات  تأييد  )ح(
مليون دوالر إضافية في الموارد  5.4في إتاحة  2021-2018منحه صالحيات استثنائية خالل الفترة  تقرير، و2017/24و

العادية كحدٍّ أعلى للتدابير األمنية، بشرط استخدامها في واليات أمنية جديدة وناشئة، كما جاء تعريفه في توجيهات إدارة 
إلى الصندوق أن يرفع تقريره إلى المجلس التنفيذي حول استخدام تلك  والطلباألمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن، 

 ال في استعراضه اإلحصائي والمالي السنوي.األمو

ي استخدام االحتياطي الموجود للسكن الميدان اعتمادعلى مقترح المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، و المصادقة  )ط(
 المخصص لمباني المقّر الرئيسي، إلى حين وضع الخطة الرئيسية للموقع.

____________ 


