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 2020الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك2020حزيران/يونيه  5إلى  1

 من جدول األعمال المؤقت 14البند 

 لمسائل المالية والميزانية واإلداريةا -صندوق األمم المتحدة للسكان 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 2021-2018استعراض منتصف المدة لميزانية الصندوق المتكاملة، للفترة 

 موجز

كان، ة للسيتضّمن هذا التقرير استعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة لصندوق األمم المتحد

 ض السياقين االستراتيجي والمالي ضمن خطة التنمية المستدامة لعام. ويستعر2021-2018للفترة 

مع  قترانا على تقديرات الموارد والمخصصات والنتائج. وينبغي االطالع عليه باالوآثارهم 2030

 2021-2018استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة 

(DP/FPA/2020/4  ومرفقاته.1]الجزء )] 

ى التغييرات التي طرأت علوضمن سياق استعراض منتصف الُمدّة، وضع الصندوق في اعتباره 

من  ت الدخلسقاطاالبيئة التشغيلية، التي تشمل إسقاطات اإليرادات المتزايدة. من المتوقع أن ترتفع إ

ي في المائة، على امتداد فترة السنوات األربع. وف 8.5مليار دوالر، أو  3.8مليار دوالر إلى  3.5

وسوف ترتفع  عديالت على الميزانية المتكاملة.ضوء زيادة الدخل المرتقبة، يقترح الصندوق إدخال ت

ر دوالر إلى مليا 3.0في المائة من مجموع الموارد المتاحة، من  81.6أنشطة البرامج، التي تمثّل 

 في المائة. 6.9مليار دوالر، أو بنسبة  3.2

ليون م 738.6كما يقترح الصندوق زيادةً في االعتمادات المرصودة في ميزانيته المؤسسية بقيمة 

ته لذي تبلغ قيمافي المائة مقارنةً باالعتماد المرصود والمعتمد أصالً  4.2دوالر، وهي زيادة بنسبة 

ان بها لمستعمليون دوالر. وعلى الرغم من هذه الزيادة االسمية، فإن نسبة مجموع الموارد ا 708.2

ً )من  الميزانية  ي المائة( فيف 18.4في المائة إلى  18.8في الميزانية المؤّسسية تسّجل انخفاضا

 . 2021-2018المتكاملة المنقّحة، للفترة 

 اللجنة ة إلىوسوف يقدّم صندوق األمم المتحدة للسكان استعراض منتصف الُمدّة للميزانية المتكامل

 .DP/FPA/2020/8االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية، والتي سيظهر تقريرها في الوثيقة 

 ً  من هذا التقرير عناصر التخاذ مقرر. وترد في الجزء رابعا
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 المرفقات

 (للمجلس التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان)يمكن االطالع على مرافق هذا المستند على الموقع الشبكي 

-2018الية والمناصب المتصلة باستعراض منتصف المدّة لميزانية الصندوق المتكاملة، معلومات إضافية حول األمور الم - 1المرفق 

2021  

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

انية المتكاملة لصندوق األمم المتحدة للسكان االستجابات لتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية حول الميز -3المرفق 

 2020-2018المنقّحة، 

  

https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
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 النطاق -أوالً 

ران مع استعراض منتصف المدّة للخطة ، باالقت2021-2018يُقدّم استعراض منتصف المدّة هذا للميزانية المتكاملة للصندوق، للفترة  -1

نظمة ضمن إطار الميزانية المتكاملة بجميع فئات التكاليف ونتائج الم[(. وتحيط 1الجزء ] DP/FPA/2020/4االستراتيجية للصندوق، )

 متكامل إجمالي. وبناًء عليه، يغطي نطاق هذا االستعراض الطيف الكامل لموارد الصندوق.

مل عتي تؤثر في لمالي ايرّكز استعراض منتصف المدّة للميزانية المتكاملة على التغييرات الطارئة على السياق االستراتيجي والتشغيلي وال -2

ذه التغييرات أساساً ه. وتمثل 2021-2018الصندوق وانتدابات المجلس التنفيذي ذات الصلة التي ُوضعت بعد اعتماد الميزانية المتكاملة، للفترة 

 .2021-2018لهذا االستعراض وللمقترحات الواردة في هذه الوثيقة، وتتوافق مع الخطة االستراتيجية، 

 ، ما لم يُذكر خالف ذلك.2020كانون الثاني/يناير  1المقترحة في إطار استعراض منتصف المدّة هذا حيز النفاذ اعتباراً من وتدخل التغييرات  -3

 ً  الميزانية المتكاملة: السياق االستراتيجي والمالي -ثانيا

 السياق االستراتيجي -لفأ

ذا صلة  ق، ألنه يظلللصندو االستراتيجية على تماسك االتجاه االستراتيجي باستثناء التعديالت الثانوية، يحافظ استعراض منتصف الُمدّة للخطة -4

ف ابية للجميع، وسو. ويظل الهدف من الخطة االستراتيجية متمثالً في إتاحة الصحة الجنسية واإلنج2030ويُساهم مباشرةً في خطة العام 

ير الملبّاة؛ يم األسرة غجات تنظألمومة التي يمكن تفاديها؛ )ب( إنهاء احتيايواصل الصندوق سعيه لتحقيق ثالث نتائج تحّولية: )أ( إنهاء وفّيات ا

 .سلية لإلناثء التنا)ج( إنهاء حوادث العنف والممارسات الضاّرة القائمة على النوع االجتماعي، بما فيها زواج األطفال وتشويه األعضا

لُمدّة راض منتصف اضه استعراتيجية والتحديات والدروس المستفادة، مثلما يعرإّن أداء صندوق األمم المتحدة للسكان مقابل أهداف الخطة االست -5

لكفاءة ّن نتائج وُمخرجات التنمية للخطة االستراتيجية القائمة، وُمخرجات الفاعليّة واأ،  يؤكد 2021-2018للخطة االستراتيجية للصندوق، 

 ة االستراتيجية. التنظيميتين، تظل ذات صلة وتتماشى مع نظرية التغيير في الخط

. ينضم صندوق األمم المتحدة للسكان إلى 2030ومع ذلك، فمن دون تسريع وتيرة التقدّم، لن يتمكن العالم من تحقيق النتائج التحولية بحلول عام  -6

. 2021-2018لتسريع وزيادة أرجحية تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية،  2030-2020، مية المستدامةبشأن أهداف التن‘ عقٍد من العمل’

 ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:

التنمية  ( تسريع دمج الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية في برنامج1تعزيز تركيز المواضيع المحورية على: ) (أ)

وية لدعم الصندوق ( إيالء األول3( تعزيز التغطية في توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وجودتها؛ )2العالمي؛ )

 2020سنة وطني، واالستفادة من دورات التعداد السكاني لفي سد فجوات البيانات على الصعيدين الوطني ودون ال

 وتقنيات البيانات الجديدة؛ 

ي واالجتماعي في ( تكامل دعم الصحة العقلية والدعم النفس1توسيع دعم الصندوق على جميع المستويات التنظيمية في: ) (ب)

باب؛ الفتيات والشالمناخي على النساء و ( منع وتخفيف الخطر واآلثار العكسية المحددة للتغير2األوضاع اإلنسانية؛ )

 لدعم البلدان تبعاً لظروفها بشأن الشيخوخة وانخفاض الخصوبة. ‘ مسار الحياة’( تطبيق مقاربة 3و)

ستعراض ملية اطرح ُحزم شاملة للصحة الجنسية واإلنجابية للمواءمة على نحو أفضل مع التغطية الصحية للجميع في ع (ج)

 منتصف المدّة.

ن النتائج م( يتألف 2021-2018اإلطار المتكامل للنتائج والموارد )المرفق األول من استعراض منتصف المدّة للخطة االستراتيجية، ويظّل  -7

ً مع استعراضلمتكاملة كلزانية ااإلنمائية األربع والنواتج األربعة للفاعليّة والكفاءة التنظيميتين لصندوق األمم المتحدة للسكان. تتواءم المي  يا

ن الصندوق من تسريع تحقيق نتائجها االستراتيجية. تغطي الميزانية المتكاملة وتُمّك   2021-2018منتصف المدّة للخطة االستراتيجية، 

 .ارد األخرىعادية والمووارد الاالستخدام التقديري للموارد من أجل النتائج اإلنمائية والكفاءة التنظيمية ونواتج الفاعلية، وتتألف من كال الم

 وتتكّون النتائج اإلنمائية األربع مما يلي: -8

ً األكثر تخلّفاً عن الركب منهم، قد استعانو1النتيجة  (أ)  ا بالخدمات: كل امرأة ومراهق وشاب في كل مكان، خصوصا

 ف.المتكاملة للصحة الجنسية واإلنجابية ومارسوا حقوقهم في اإلنجاب، بعيداً عن أي إكراه وتمييز وعن

ى خدمات كل مراهق وشاب، وعلى وجه الخصوص الفتيات المراهقات، بإتاحة السبيل لحصولهم عل : تمكين2النتيجة  (ب)

 الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية، في جميع السياقات.

وضاع دّمة في األ: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن تكون الحقوق اإلنجابية متق3النتيجة  (ج)

 مائية واإلنسانية.اإلن

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

 تتكّون النواتج األربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين مما يلي: -9

 : برمجة محّسنة للنتائج؛1الناتج  (أ)

 : إدارة ُمثلى للموارد؛2الناتج  (ب)

 ئج األمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، واتساقها؛: زيادة المساهمة في نتا3الناتج  (ج)

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

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
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 السياق المالي -اءب

ال يتجزأ  جزءاً تشّكل ندوق، ويحتوي استعراض منتصف المدّة للميزانية المتكاملة على الموارد التي تساهم في تحقيق إطار النتائج المتكاملة للص -10

لصندوق أهداف المساهمات المحددة في ا، تعدّى 2021-2018من الخطة االستراتيجية. بالنسبة إلى السنتين األوليَين من الخطة االستراتيجية، 

 دورة الخطة يَين منالخطة االستراتيجية عن كل من الموارد األساسية والتمويل المشتَرك. وبالمقارنة باألهداف الخاصة بالسنتين األول

 861د كبير، بمقدار إلى ح 2019و 2018مليار دوالر(، فقد تجاوزت األهداف إجمالي إيراد المساهمات لسنتي  1.75االستراتيجية الحالية )

 في المائة(. 49مليون دوالر )

 ، منقّحة2021-2010لمساهمات، وفقاً لفئة التمويل، ا -1الشكل 

 )بماليين الدوالرات(

 
 ، توقّعات )و(.2021-2020، تقديرات )هـ(؛ للفترة 2019؛ لسنة 2018-2010البيانات المالية السنوية للفترة المصدر: 

ألرقام تسويات المبالغ المردودة ، تعكس ا2013-2010مالحظة: ال تتضمن األرقام المتعلقة بالمساهمات في الموارد العادية إيرادات الفوائد؛ وبالنسبة إلى الفترة 
 ظفين ألغراض ضريبة الدخل التي تفرضها الدول األعضاء.إلى المو

ار دوالر في السنة، بارتفاع من مستوى ملي 1بقيمة  - 2021و 2020في الزيادة المقترحة للمساهمات المستهدفة في الخطة االستراتيجية لسنتَي  -11

 مليون 350ند األساسية في الخطة االستراتيجية؛ إذ تظل عيس هناك تغيير على القيم المستهدفة من الموارد ل -مليون دوالر في السنة  875

 650والر في السنة إلى دمليون  525دوالر في السنة. ويوّجه االستعراض تركيزه على زيادة القيَم المستهدفة من الموارد غير األساسية، من 

ه كما يدل علي - ربةٌ حذرة كذلك في ظل بيئة متقلبة حالياً هي مقاو -مليون دوالر في السنة. ال يزال المستوى المنقّح يعكس مقاربةً محافظة 

لقُطرية ي برامجها افبرنامج الدخل الماضي، مع معرفة أن هذا االتجاه من المتوقع أن ينمو في سياق إصالح األمم المتحدة، مع مساهمة بُلدان ال

ه وق في تعاونا الصندبما يبيّن تنامي األولوية التي يوليه الخاصة بها، بما في ذلك تخصيص التمويل من مصارف إنمائية متعددة األطراف،

 لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة على الصعيد الوطني.

اصلة الصندوق بناء محافظه البرامجية والتمويلية المشتركة والقوية (، مع مو2021-2020ومن المتوقع أن ينتقل الزخم إلى السنتين التاليتين ) -12

زيادات  لمتوقع ظهور. ومن انات األمم المتحدة لتحقيق نتائج في المجاالت التي تستفيد من أوجه التضافر ما بين الوكاالتمع نطاق واسع من كيا

الصندوق ولسكان، لفي مساهمات التمويل المشترك من الموارد التالية: الصناديق المواضيعية العالمية )إمدادات صندوق األمم المتحدة 

تمويل المتحدة لل ق األممة، والصندوق المواضيعي للعمل اإلنساني، والصندوق المواضيعي للبيانات السكانية(، وصنادياالستئماني لصحة األموم

دة. األمم المتحألوروبي وبين االتحاد ا‘ تسليط األضواء’الجماعي، وغيرها من التحويالت ما بين وكاالت األمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة 

لتي تساهم ان البرنامج ن بُلدامرونةً أوسع وتقلل التزامات التمويل المتقلبة. وهناك زيادات متوقعة في المساهمات الواردة وتوفّر هذه الطرائق م

 في برامجها القُطرية الخاصة بها وكذلك من القطاع الخاص.

(، تجاوزت الموارد األساسية المستويات 2019-2018في السنتين األولَيين من الخطة االستراتيجية الحالية ودورة الميزانية المتكاملة ) -13

 صدر قلق ليسملماضية االمستهدفة. ومع ذلك، فقد شّكل االتجاه التنازلي في التمويل األساسي كنسبة من مجموع الموارد في السنوات الخمس 

ر تعتري أسعا ات التيووسط التقلب فقط لدى صندوق األمم المتحدة للسكان، بل ولدى كيانات األمم المتحدة األخرى أيضاً. في هذا السياق،

-2018 دئية للفترةلة المبالصرف، يظل المقدار المستهدف من إيرادات المساهمات عن الموارد األساسية هو نفسه كما جاء في الميزانية المتكام

 مليون دوالر سنوياً.  350، المحدد عند 2021

ويشّكل ذلك األساس الوطيد  -يظّل مساهمة غير مقيّدة من الموارد العادية ويشدد الصندوق باستمرار على أن أسلوب المساهمة المفّضل  -14

. إّن 2030لالستدامة والتنفيذ الفعال لوالية الصندوق، ويكتسب أهمية متزايدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة عام 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

(هـ)

2020

(و)

2021

(و)

المجموع 847 879 1,01 937 998 973 833 1,06 1,25 1,35 1,00 1,00

الموارد األخرى 359 424 535 477 529 581 486 718 877 982 650 650

الموارد العادية 488 455 481 460 477 398 353 350 379 373 350 350
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المتحدة للسكان من تحقيق امتداده العالمي مع التركيز على األثر البرامجي وتعزيز  الموارد األساسية هي االستثمارات التي تمّكن صندوق األمم

ية في الموارد اإلضافية من أجل إحراز نتائج أوسع. وتشّكل هذه الموارد أهمية بالغة في تحقيق نتائج خطتها االستراتيجية المتينة وأهمية حيو

في السياقات اإلنسانية الهّشة. ومن الجدير مالحظة أن صندوق األمم المتحدة للسكان قد  الحفاظ على قدرتها في إحراز حضور شامل، وال سيّما

 حفّز إطالق حملة مانحين للتمويل األساسي لتنويع قاعدته من الجهات المانحة أكثر وزيادة التمويل. 

ة لتحقيق المالي ن مستوى مالئم من المواردوعلى نحو متوائم مع استراتيجية تعبئة الموارد على مستوى المؤسسات، يواصل الصندوق ضما -15

راكات، وال مزيد من الشقامة الالنتائج المتوقعة، وزيادة المرونة، فضالً عن قابلية توّقع التدفقات التمويلية. ويواصل الصندوق تكثيف جهوده إل

جل لتمويل من أنوافذ افَه للحوافز واآلليّات وسيما مع المؤسسات المالية العالمية بغرض دعم دول البرنامج. وسوف يواصل الصندوق استكشا

نوعية  ى تحسينتوسيع قاعدة الجهات المانحة، وتحسين االتصاالت مع الجهات المانحة، ومتابعة الحوار حول الخيارات التي ستعمل عل

 الُمساهمات في تمويل النتائج اإلنمائية. 

ألمم ا يقدّر صندوق لمردودة،والفائدة والدخل المتنّوع، والتعديالت لمبالغ الضريبة اوبعد األخذ في الحسبان األرصدة االفتتاحية التقديرية،  -16

مليون دوالر أمريكي؛ وهو ما يمثّل زيادةً بمقدار  4,314.9ستبلغ  2021-2018المتحدة للسكان أن إجمالي الموارد المتاحة خالل الفترة 

يون دوالر مل 1,506.1قيمة بمع الدورة السابقة. ويتألف ذلك من موارد عادية متوقعة  في المائة، بالمقارنة 7.8مليون دوالر، أو بنسبة  311.5

 مليون دوالر أمريكي. 2,808.8أمريكي وموارد أخرى متوقعة بقيمة 

 ً  2021-2018الميزانية المتكاملة، للفترة  -ثالثا

 خطة الموارد المتكاملة -لفأ

فئات التكلفة، لكل من الموارد العادية  عن جميع 2021-2018ة الموارد المتكاملة للفترة أدناه استعراض منتصف المدّة لخط 1يعرض الجدول -17

يزانية المتكاملة المنقّحة )التي تحتوي عليها الوثيقة إلى الم 2021-2018والموارد األخرى. تستند الميزانية المتكاملة الحالية، للفترة 

DP/FPA/2018/8 وDP/FPA/2018/8/Corr.1ب األرقام المع2018/9دها المجلس التنفيذي في مقرره رقم ( التي اعتم روضة في . وتُقرَّ

 وفي جميع الجداول األخرى إلى أقرب قيمة عشرّية وبالتالي قد ال يتطابق حاصل جمعها مع المجموع العُشري. 1الجدول 
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 ، منقّحة2021-2018خطة الموارد المتكاملة، للفترة  -1الجدول 

 (الدوالراتبماليين )

 

ألخرى للتنقيح استناداً إلى األموال ؛ وخضعت الموارد ا2017قد خضع للتنقيح وفقاً للبيانات المالية لعام  2018أ/ الرصيد االفتتاحي من الموارد العادية للعام 

 المتلقّاة والمتاحة للبرامج.

 ب/ يشمل الفائدة واإليرادات المتنّوعة.

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

 ميزانية.في مستند ال إجمالي نفقات البرامج وفقاً للبيانات المالية؛ تغطية استرداد التكاليف لتمكين المقارنة بالتقديرات يعكس‘ برامج -د/ موارد أخرى 

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

 DP/FPA/2018/8/Corr.1التي تعكس الميزانية المعدّلة وفقاً لـ  2018/19 إلى المقّرر استناداً  2021-2018مالحظة: تُعرض األرقام المعتمدة للفترة 

 ر العشري.انة الكسخعشري؛ ولذلك فقد ال تزيد في مالحظة: األرقام في هذا الجدول وفي الجداول األخرى في هذه الوثيقة مقّربة إلى أقرب رقم 

 

فيذي: )أ( لمجلس التناالستخدام المقترح للموارد، ويبيّن نسبة الموارد المخّصصة لفئات تصنيف التكاليف التي اعتمدها ا 2يوّضح الشكل  -18

 حدة.مم المتة التنسيق اإلنمائي لألاألنشطة اإلنمائية؛ )ب( األنشطة اإلدارية؛ )جـ( األنشطة ذات األغراض الخاصة؛ و)د( أنشط



  /2020/5FPA/DP 

 

7 

 ، منقّحة2021-2018: تخصيص الموارد المتاحة، للفترة 2الشكل 

 

 

-2018لفترة لمدّة ليواصل صندوق األمم المتحدة للسكان توجيه معظم موارده لصالح األنشطة اإلنمائية. وتُظهر توقعات استعراض منتصف ا -19

في  84.9ص البالغ في المائة من مجموع الموارد المتاحة لألنشطة اإلنمائية؛ ويُعد ذلك أعلى من التخصي 85.3أن الصندوق سيخصص  2021

 . 2021-2018وقع في الميزانية المنقّحة للفترة المائة المت

ة ة، في الميزانية المنقّحة للفترفي المائة من مجموع الموارد المتاح 0.4من المقترح أن تظل أنشطة األمم المتحدة لتنسيق التنمية دون تغيير، عند  -20

ما بلمقيم، معتمدة من مساهمة الصندوق في نظام التنسيق ا. ويعكس اإلسقاط تقديراً معاد االحتساب بناًء على الحصة المزدوجة ال2018-2021

 يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقّعة بين األمم المتحدة ومكتب التنسيق اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان.

ي استعراض فمائة، في ال 13.8في المائة من مجموع الموارد المتاحة إلى  14.1سوف تنخفض األنشطة اإلدارية على نحو تراكمي، من  -21

 . 2021-2018منتصف المدّة للميزانية المتكاملة، للفترة 

تصاالت، علومات واالنية المواتساقاً مع خطة الموارد المتكاملة المنّقحة والمعتمدة، تشمل األنشطة المخصصة الغرض اعتماداً في الموازنة لتق -22

 لموارد في الميزانية المنقّحة.في المائة من مجموع ا 0.5والذي يظل من دون تغيير. ويشّكل 

كاليف تثة فيقابله ف الثالوتُدار خدمات المشتريات ألطراف ثالثة بصورة منفصلة عن الموارد العادية. أما الدخل المتولّد من مشتريات األطرا -23

رة ومصروفات تشغيلية متصلة بخدمات المشتريات. ونتيجة لذلك، تُستبعد من عرض تقديم الميزانية ال  متكاملة.ُمباش 

مليون دوالر،  23.6ل بمقدار ، للتعدي2021-2018وقد خضع مجموع الموارد المتاحة في استعراض منتصف المدّة للميزانية المتكاملة، للفترة  -24

 لقاء مبالغ الضريبة المردودة للموظفين من مواطني إحدى الدول األعضاء. 

. وتعكس مخصصات 2021و 2020والتوقعات المنقحة لعاَمي  20191و 2018لعاَمي وتعكس األرقام الواردة أعاله توليفةً من اإليرادات  -25

(، والتي تتضمن الزيادات في التكاليف 2021و 2020(، والميزانية المقترحة )لعاَمي 2019-2018الموارد كالً من الميزانية المعتمدة )للفترة 

 امل للنتائج والموارد.واستثمارات الصندوق المقترحة في القسم المتعلق باإلطار المتك

عكس وفي حين أّن الجمع بين المستويات المعتمدة السابقة واإلسقاطات يشير إلى استعراض للميزانية عند منتصف المدة، إال أن هذا العرض ال ي -26

يز التنفيذ اعتباراً من بالضرورة الموارد على أساس ميزانية متجددة ألربع سنوات، إذ إّن التغييرات قد اقتُرحت وُوضعت تكاليفها لتدخل ح

. وبغية توضيح جدوى هذا االستعراض على أساس أربع سنوات بشفافية، أُدرج جدول موجز بأرقام ما بعد إعادة 2020كانون الثاني/يناير 1

(. ويعرض هذا الجدول الموجز اإلنترنت، في المرفق األول في هذه الوثيقة )ويتوفر عبر 2021-2018الحساب لخطة الموارد المتكاملة للفترة 

 .2025-2022ميزانية األربع سنوات بعد إعادة الحساب، وستبنى على أساسه المقارنة عندما يقدم الصندوق تقديراته للميزانية المتكاملة للفترة 

 عناصر الميزانية المتكاملة -اءب

. 2021-2018رة تتأّلف الميزانية المتكاملة من جميع الموارد المقّرر استخدامها لتحقيق النتائج اإلنمائية والكفاءة التنظيمية ونواتج الفعالية للفت -27

ومع ذلك فإّن آليات التخصيص تختلف: يجري  وبالنسبة إلى جميع مصادر التمويل، فقد جرت مواءمة البرنامج مع الخطة االستراتيجية.

                                                           
ليست في صيغتها النهائية بعد في وقت تقديم هذا التقرير. وقد  2019طبقاً للموارد الفعلية والموارد األخرى تبعاً لألهداف. إّن البيانات المالية لعام  2019و 2018الموارد العادية لعاَمي  1

 .2020هر آذار/مارس على أساس األرقام المؤقتة، اعتباراً من منتصف ش 2019قُدمت معلومات اإليرادات لعام 

ةاألنشطة اإلداري
13.8%

(البرنامج وفعالية التنمية)األنشطة اإلنمائية 
85.3%

ائي التنسيق اإلنم
لألمم المتحدة

0.4%

أغراض خاصة
0.5%

https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
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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

ى الطوارئ لد م صندوقك على المستويين العالمي واإلقليمي. وباإلضافة إلى ذلك، يدعتجري التدخالت البرامجية على المستوى القُطري وكذل -28

ً بمكّونات البرنامج، موجزاً ما 2صندوق األمم المتحدة للسكان االستجابة السريعة للمنظمة في مواجهة األزمات اإلنسانية. يعرض الجدول  ليا

 مليون دوالر. 211.8بزيادةٍ مقدارها اإلجمالي 

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

 (بماليين الدوالرات)
 )استعراض منتصف الُمّدة( 2021-2018الميزانية المتكاملة، للفترة   DP/FPA/2018/8/Corr.1 - 2021-2018الميزانية المتكاملة، للفترة    

   

الموارد  

 العادية 

 الموارد األخرى

مجموع  

 الموارد 

النسبة 

المئوية 

 للمجموع

 
الموارد  

 العادية 

 الموارد األخرى

مجموع  

 الموارد 

النسبة 

المئوية 

   للمجموع

 

 البرنامج  
استرداد  

  ليف التكا
 البرنامج  

استرداد  

 التكاليف 

                       البرنامج الموجز

            716.5          البرامج القُطرية

2,325.1  

       

(155.6) 

    2,886.0  76.6%         

723.5  

        

2,526.4  

     

(169.2) 

    3,080.7  76.8% 

التدخالت العالمية 
 واإلقليمية

         152.5                   -                 -           152.5  4.0%         
162.7  

               -               -           162.7  4.1% 

           %0.6  22.5             -                 -                   22.5            صندوق الطوارئ

29.5  

               -               -             29.5  0.7% 

          891.4         مجموع البرامج

2,325.1  

      

(155.6) 

   3,061.0  81.2%        

915.6  

      

2,526.4  

    (169.2)    3,272.8  81.6% 

 

 

 البرامج القُطرية

 صور الصندوقية. ويتسوف تُخصص الحصة األكبر من موارد الصندوق للبرامج القُطرية لتحقيق أربع نتائج إنمائية بموجب الخطة االستراتيج -29

ً الموارد األخرى.  وأي إيرادات إضامليون دوالر لتعزيز  194.7زيادةً بمقدار  األهداف  فية تتحقق فوقالبرامج القُطرية، وتمّولها أساسا

 الموضوعة في الميزانية المتكاملة سوف تكون متاحةً للبرامج القُطرية.

للبرامج  ية المخّصصةإلجمالرد ابالنظر إلى الطبيعة الطوعّية لتمويل المنظمة وخصائص البرامج القُطرية من حيث الملكية الوطنية، تُعدّ الموا -30

ويظل  وافقة عليه،غرض المبالقُطرية إرشادية. وسيتواصل تقديم إطار لتخصيص الموارد العادية َمعني بالبرامج القُطرية إلى المجلس التنفيذي 

 دون تغيير في استعراضات منتصف المدّة للخطة االستراتيجية والميزانية المتكاملة.

ت المتعلقة ى االحتياجاناًء علتحدة للسكان برامجه القُطرية في أربع أرباع ملّونة: األحمر والبرتقالي واألصفر والوردي، بجمع صندوق األمم الم -31

ً للدخل القومي اإل فرد. يمّكن  لمعدَّل لكلجمالي ابنتائج الخطة االستراتيجية األربع، والقادرة على التمويل، مقاسة بعدم المساواة الصحية طبقا

ورة في ر والمشف القُطري صندوق األمم المتحدة للسكان من نشر توليفات مختلفة من طرائق المشاركة الخمس: المناصرة؛ الحواالتصني

ي. سوف عاون الثالثوب والتالسياسات؛ إدارة المعرفة؛ تطوير القدرات؛ تقديم الخدمات؛ والشراكة والتنسيق، بما في ذلك التعاون بين دول الجن

يرة في نشر رونة كبممنتصف المدّة للخطة االستراتيجية بالتصنيف القُطري الحالي، بما أن الخطة االستراتيجية قد طرحت  يحتفظ استعراض

لى عب المتزايد ات الطلذطرائق المشاركة. وسوف يضع توزيع الموارد العادية والموارد األخرى على البرامج القُطرية في االعتبار البُلدان 

 لعليا.الشريحة التحول من حالة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى البلدان المتوسطة الدخل من ا الدعم عندما ينقلب

ً مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وجميع الجهات األخرى صاحب -32 ٍد عق’حة خالل ة المصليلتزم الصندوق بطريقة جديدة جريئة من العمل معا

ون تسريع لك، فمن دمنتصف المدّة للخطة االستراتيجية أّن طرائق المشاركة ال تزال الئقة لغرضها. ومع ذوقد وجد استعراض ‘. من العمل

لمتبقيتين من تنفيذ الخطة ا. وبناًء عليه، ففي السنتين 2030وتيرة التقدّم، لن يتمكن العالم من تحقيق النتائج التحولية الثالث بحلول عام 

 ركاء، وتوسيعلوية إلى رعاية التدخالت االبتكارية، بما فيها االبتكار المشتَرك مع الشيولي الصندوق األو (، سوف2021-2020االستراتيجية )

ماعية مع وده الجنطاق االبتكارات الناجحة، في عموم طرائق المشاركة الخمس ومع جميع وحدات األعمال. وسوف يعزز الصندوق ويوّسع جه

تخلّفت عن  ية التيداث تأثير تحولي ودائم على النساء والفتيات والشباب، وجميع الفئات السكانجميع الجهات صاحبة المصلحة من أجل إح

 الركب.

 التدخالت العالمية واإلقليمية

ل استعراض املة خالخضعت تعديالت التدخالت العالمية واإلقليمية لالستعراض على نحو متزامن مع الخطة االستراتيجية والميزانية المتك -33

تندت عملية استعراض . وقد اس2021-2018دّة لضمان مواءمة المساهمات المعيّنة واتساقها مع نتائج ونواتج الخطة االستراتيجية، منتصف الم

ها المرتبطة ب المواردالميزانية التشاورية إلى مقاربة مفّصلة حسب أولويات كل خطة عمل تبدأ من القاعدة فما فوق، بحيث تخضع النتائج و

 تفق مع أولويات الصندوق.للتنقيح بما ي
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مليون دوالر،  162.7لى مليون دوالر إ 152.5ويقترح الصندوق تنقيح سقف الموارد العادية بالنسبة إلى التدخالت العالمية واإلقليمية، من  -34

ة بأحدث التعديالت على مليون دوالر التغييرات في تكاليف الموظفين المتصل 3.7مليون دوالر. ومن هذا المبلغ، يعكس  10.2بزيادة مقدارها 

مليون  6.5ية بقيمة المتبق سلّم الرواتب، والتضخم، إلى جانب الزيادة في الرسوم على استحقاقات التأمين الصحي لما بعد الخدمة. أما الزيادة

ه لوفاء بمهاملصندوق ال دوالر فهي نتيجة إعادة مواءمة الموارد مع خطط البرامج واالستثمارات العالمية واإلقليمية إلعادة موضعة قدرات

 المنتدبة.

لمعرفة، اي ذلك تبادل مليون دوالر في االستثمارات المذكور بالبرنامج المعزز والدعم الفنّي للمكاتب القُطرية، بما ف 6.5ويُحيط مبلغ  -35

ية ومساعي إلقليماالموارد  واإلشراف البرامجي والمساندة غير الرسمية فضالً عن الشراكات على المستويين العالمي واإلقليمي، وتعبئة

يق ي ذلك التنسنية، بما فمليون دوالر(. ولتعزيز االستجابة اإلنسانية األوسع للصندوق والدور التنسيقي لمكتب الشؤون اإلنسا 2.2التواصل )

مليون دوالر(.  1.4فية )ت إضابين الوكاالت وجهود تعزيز التأهب والتصرف المبكر لتقليل أثر األزمات اإلنسانية، يتطلب األمر بذل استثمارا

ليون دوالر(. م 1.3ي )سوف يعزز صندوق األمم المتحدة للسكان أيضاً االستثمارات في الشراكات البرامجية لالستفادة من زخم ما بعد نيروب

ب ن أصحامالف وعالوة على ذلك، سوف يواصل الصندوق تطوير وتوسيع الشبكة العالمية إلبراز وتحليالت التنظيم األُسري، وهو تح

 1.2) القرار المصلحة ذوي سالسل التوريد يتعاونون على تعقّب الطلبات والشحنات حول العالم، باستخدام منصة بيانات مخصصة لصنع

 لبرامج ودعمها.مليون دوالر، التعزيز اإلقليمي لالتصاالت الخاصة با 0.4مليون دوالر(. يغطي صافي استثمارات ثانوية أخرى، تبلغ 

 مكن تجاوز سقف التدخالت العالمية واإلقليمية بدون موافقة المجلس التنفيذي.وال ي -36

 صندوق الطوارئ

 7.5بقيمة  - 2021-2018مليون دوالر لصندوق الطوارئ للفترة  22.5في الميزانية المتكاملة الحالية، خصَّص صندوق األمم المتحدة للسكان  -37

 2سنوياً ما بعد ذلك. ماليين دوالر 5، و2018مليون دوالر في عام 

. وبناًء 2021و 2020مليون دوالر على التوالي لعاَمي  7.5، و2019مليون دوالر لعام  7.0يعكس استعراض منتصف المدّة مخصصاً بقيمة  -38

 بالميزانية ة( مقارنةً في المائ 31.1مليون دوالر ) 7.0مليون دوالر، بزيادة قدرها  29.0عليه فإّن صندوق الطوارئ المنقّح يبلغ مجموعه 

 المتكاملة الحالية.

ض من يس الغروتهدف هذه التخصيصات إلى تيسير وتقوية االستجابة السريعة للمؤسسة بصورة أكبر في مواجهة األزمات اإلنسانية. ول -39

ً في توفير التموي دّي في يزي، الذي يؤالتحفل صندوق الطوارئ أن يصبح وسيلةً رئيسيةً لتمويل االستجابات اإلنسانية، وإنما ليلعب دوراً مهما

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

 الميزانية المؤسسية

 أنشطة األممولخاصة، تحتوي الميزانية المؤسسية على عناصر تتألف من فعالية التنمية، واإلدارة )المتكررة وغير المتكررة(، واألغراض ا -40

مجلس ن موافقة الزها بدوعمليات اإلنمائية. ويقّر المجلس التنفيذي هذه العناصر بصفتها اعتمادات رمزية، وال يجوز تجاوالمتحدة لتنسيق ال

 التنفيذي.

ويض يضمن ذلك تفالمي. ووتُعد الميزانية المؤّسسية أساساً للمنظمة، وتعكس التزام صندوق األمم المتحدة للسكان بالمحافظة على حضوره الع -41

عد العالمية واإلقليمية والقُطالصندوق  عن  خصص ما يزيدرية. ويُ وبرنامجه المعياري، فضالً عن الجهود التي يبذلها في المناصرة على الصُّ

 نصف الميزانية المؤّسسية لمكاتب صندوق األمم المتحدة للسكان اإلقليمية والقُطرية.

 

                                                           
 .5201/3ماليين دوالر من الموارد العادية، طبقاً لما ينص عليه المجلس التنفيذي في مقرره  10تُعد هذه المخصصات ضمن التخصيص السنوي األقصى اإلجمالي البالغ 2



  /2020/5FPA/DP 

 

10 

 ، منقّحة2021-2018الميزانية المؤسسية،  -3الجدول 

 (بماليين الدوالرات)

 - 2021-2018الميزانية المتكاملة، للفترة    

DP/FPA/2018/8/Corr.1 

ض منتصف )استعرا 2021-2018الميزانية المتكاملة، للفترة  

 الُمّدة(

   

الموارد  

 العادية 

 الموارد األخرى

مجموع  

 الموارد 

النسبة 

المئوية 

 للمجموع

 
الموارد  

 العادية 

 األخرىالموارد 

مجموع  

 الموارد 

النسبة 

المئوية 

   للمجموع

 

 البرنامج  
استرداد  

  التكاليف 
 البرنامج  

 

استرداد 

التكالي

 ف 

                       ملّخص الميزانية المؤسسية

          اعليّة التنميةف 2-أ
139.4  

                 
-    

             
-    

       
139.4  

3.7%         
148.9  

               
-    

           
-    

       
148.9  

3.7% 

            نشطة األمم المتحدة لتنسيق التنميةأ -ب

16.6  

                 

-    

             

-    

         

16.6  

0.4%           

16.3  

               

-    

           

-    

         

16.3  

0.4% 

          تكاليف إدارية متكررة 1-ج

372.6  

                 

-    

         

152.5  

       

525.1  

13.9%         

380.3  

               

-    

      

165.9  

       

546.3  

13.6% 

             تكاليف إدارية غير متكررة 2-ج
4.1  

                 
-    

            
3.1  

          
7.2  

0.2%            
3.9  

               
-    

          
3.3  

          
7.2  

0.2% 

لخطة الرئيسية ا -أغراض خاصة  1-د

 للموقع

              

-    

                 

-    

             

-    

            

-    

0.0%              

-    

               

-    

           

-    

            

-    

0.0% 

تقنية  التحّول إلى - أغراض خاصة 2-د

 المعلومات واالتصاالت

           

20.0  

                 

-    

             

-    

         

20.0  

0.5%           

20.0  

               

-    

           

-    

         

20.0  

0.5% 

         المجموع

552.6  

                 

-    

        

155.6  

      

708.2  

18.8%        

569.5  

               

-    

     

169.2  

      

738.6  

18.4% 

 

زانية المنقّحة المعتمدة أصالً مليون دوالر عن المي 30.4مليون دوالر، بارتفاع مقداره  738.6تبلغ الميزانية المؤسسية المنقّحة المقترحة اآلن  -42

انية تأتي الزيادة مدفوعة بالزيادات في تكاليف الموظفين، بما فيها المسؤولية االئتممليون دوالر(. و 708.2)وقدرها  2021-2018للفترة 

 تين والتركيزوالكفاءة التنظيمي مليون دوالر(، واالستثمارات المقتَرحة التي تتقاطع مع نواتج الفعالية 15لتوفير التأمين الصحي ما بعد الخدمة )

 ر(. مليون دوال 15.4على عدّة أولويات أساسية )

من  صندوقلمع انتقال ا ويُراد بكل هذه الزيادات تعزيز قدرات صندوق األمم المتحدة للسكان في المناصرة، وحشد الموارد وإدارة الَمخاطر، -43

صندوق في إدارة مليار دوالر سنوياً. باإلضافة إلى ذلك، يستثمر ال 1مؤسسة صغيرة إلى مؤسسة متوسطة الحجم، تدير ما يفوق مقداره 

 7.1ألكبر البالغ مار اثيُعزز االست رات األساسية للبلدان األشد ضعفاً واألقل نمواً، مما يشّكل النسبة األكبر من مجموع الموارد. وبناًء عليه،القد

 حدةمم المتندوق األمليون دوالر قدرات المؤسسة في إدارة المخاطر وتمكين المكاتب القُطرية من مواصلة وضع الوالية التي يضطلع بها ص

ع الشراكات وتعزيز مليون دوالر في توسي 5.9للسكان ضمن إطار التعاون الخاص بأهداف التنمية المستدامة. كما يخطط الصندوق الستثمار 

 فوتعزيز وظائ نتائج، الزخم الذي ولّدته قمة نيروبي. وعالوة على ذلك، تشمل أولويات الصندوق األساسية تعزيز قدرات البرامج على تحقيق

 )د(. وشراف والضمان، واالستثمار في دعم العمليات الميدانية، فضالً عن أولويات أخرى تُناقش أدناه في القسمين )ج( اإل

 18.4في المائة إلى  18.8وفي حين أّن تمويل الميزانية المؤّسسية يتزايد، فإّن حصته النسبية من مجموع استخدام الموارد سوف تنخفض، من  -44

في المائة، بانخفاض من  13.6ى ذلك، تبلغ الحصة التناسبية للتكاليف اإلدارية المتكررة مقابل إجمالي استخدام الموارد في المائة. وعالوة عل

 .2021-2018في المائة المخططة أصالً للفترة  13.9

 اإلطار المتكامل للنتائج والموارد -يمج

خطة النتائج اإلنمائية األربع والنواتج األربعة للفعالية والكفاءة التنظيميتين لل 2021-2018يعكس اإلطار المتكامل للنتائج والموارد للفترة  -45

د والشامل ال إطار النتائج والموارد المتكاملة الوارد في الخطة االستراتيجية هو اإلطار األوح. وال يز2021-2018االستراتيجية للصندوق، 

 للصندوق.

خصوص المساءلة ب ال تستندوهي عليه الحال في أي إطار مفاهيمي، كونه صيغة مبّسطة لواقع معقّد. وال يعدو الربط بين النتائج والموارد، كما  -46

ة عن تحقيق مساءللايجري تقاسم  نتائج إطار النتائج المتكامل فقط إلى الوحدات أو البرامج التي ترتبط مواردها بتلك النتائج. وعلى سبيل المثال،

ستوى لويات على متج األوية التنظيميتين عبر الوحدات التنظيمية أو المجموعات الوظيفية، إذ تعكس النواالنواتج في نواتج الكفاءة والفعال

ود التي تضافر الجه ناتج عنالمؤسسة التي يتعيّن على وحدات متعددة الُمساهمة فيها. وعلى نحو مماثل، فإّن تحقيق نتائج التنمية هو األثر ال

 المصلحة.تبذلها الجهات المختلفة صاحبة 

لتنفيذي رر المجلس اد في مقوقد بُني الربط بين النتائج والموارد على أساس إطار الموازنة القائمة على النتائج للميزانية المؤسسية )المعتم -47

 ( وتحليل اتجاهات النفقات الفعلية لموارد البرامج.2011/10

بوق من التناغم على امتداد مجرى التعاون عبر الوكاالت األربع القائمة لقد حقق استعراض منتصف المدّة للخطة االستراتيجية مستوى غير مس -48

م في نيويورك متخذاً في ذلك ما يلي: )أ( مناغمة العمليات؛ )ب( المناغمة المنهجية؛ )جـ( التحليل المتناغم. وسوف يشّكل مرفٌق مشترك يض

ة لكل وكالة على انفراد في خطتها االستراتيجية ذات الصلة وفي استعراض منتصف المدّة للفصل المشترك جزءاً من استعراض منتصف المدّ 

سف، تقرير التقدم الُمحرز المتكامل الخاص بالفصل المشترك لكل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واليوني
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ق إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، تُطرح وهيئة األمم المتحدة للمرأة. وتواؤماً مع إصالح األمم المتحدة ضمن سيا

 مؤشرات جديدة في إطار النتائج والموارد المتكاملة من أجل الرصد التحليلي.

 أدناه التخصيص المرتفع للموارد مقابل النتائج )التخصيصات هي إرشادية(. 4يعرض الجدول  -49

 )إرشادية(، منقّحة 2021-2018وارد، لنتائج والملاإلطار المتكامل  -4لجدول 

 (بماليين الدوالرات)

 النتيجة / الناتج
ض )استعرا 2021-2018الميزانية المتكاملة، للفترة   المجموعة الوظيفية تصنيف التكلفة

 منتصف الُمّدة( 

الموارد        

 العادية 

الموارد  

 األخرى 

استرداد  

 التكاليف 
 المجموع  

كل امرأة ومراهق وشاب في كل مكان، : 1النتيجة 

وا خصوصاً األكثر تخلّفاً عن الركب منهم، قد استعان
بالخدمات المتكاملة للصحة الجنسية واإلنجابية 

ومارسوا حقوقهم في اإلنجاب، بعيداً عن أي إكراه 

 وتمييز وعنف.

 البرنامج

             

473.7  

       

1,455.8  

                  

-    

                       

1,929.4  

: كل مراهق وشاب، وال سيّما الفتيات 2النتيجة 

ى المراهقات، قد جرى تمكينهم بإتاحة المنفذ لهم إل

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق 
 اإلنجابية، في جميع السياقات.

 البرنامج

             

106.4  

           

177.2  

                  

-    

                          

283.7  

: المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع 3النتيجة 

ة دّمالنساء والفتيات، وأن تكون الحقوق اإلنجابية متق
 في األوضاع اإلنمائية واإلنسانية.

 البرنامج

            

126.5  

           

497.9  

                  

-    

                          

624.5  

 : كل فرد في كل مكان له حساب وقيمة، في4النتيجة 
 السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 البرنامج
             

175.7  

           

198.4  

                  

-    

                          

374.2  

نة : برمجة محسّ 1ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 

 للنتائج

 البرنامج
                

16.2  
              

13.4  
                  

-    
                              

29.5  

 فعالية التنمية

               ة ميخبرات فنّية لالستجابة الفعالة لتحديات التن

10.2  

                  

-    

                  

-    

                              

10.2  

             تخطيط البرامج، ودعم السياسات واإلدارة
133.8  

                  
-    

                  
-    

                            
133.8  

المشتريات وقاعدة توريد مضمونة الجودة 

 اإلنجابيةلسلع الصحة 

                

5.0  

                  

-    

                  

-    

                                

5.0  

                 التقييم على مستوى المؤسسة إدارة
8.2  

                  
-    

                
5.4  

                              
13.6  

 المجموع
             

173.3  

             

13.4  

               

5.4  

                          

192.1  

ثلى : إدارة مُ 2ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 

 للموارد؛

 البرنامج
                  

5.8  
                

4.7  
                  

-    
                              

10.4  

اإلدارة )تكاليف 
 متكّررة(

اإلشراف على مستوى المؤسسة والضمان 

 )تدقيق داخلي وخارجي وتحقيقات(

              

22.6  

                  

-    

              

13.4  

                              

36.0  

المؤسسة، وتقنية الشؤون المالية على مستوى 

المعلومات واالتصاالت، وإدارة الشؤون 
 اإلدارية

              

43.5  

                  

-    

              

27.7  

                              

71.2  

اإلشراف على المكاتب الميدانية، واإلدارة، 

 ودعم العمليات

            

213.8  

                  

-    

              

77.8  

                            

291.5  

                 أمن الموظفين والموقع
2.8  

                  
-    

                
0.9  

                                
3.7  

               إدارة الموارد البشرية للمؤسسة

15.0  

                  

-    

                

7.6  

                              

22.5  

اإلدارة )تكاليف 
 غير متكررة(

                  
3.9  

                  
-    

                
3.3  

                                
7.2  

               المعلومات واالتصاالتلتحّول إلى تقنية ا -أغراض خاصة 

20.0  

                  

-    

                  

-    

                              

20.0  

                   لخطة الرئيسية للموقعا -أغراض خاصة 

-    

                  

-    

                  

-    

                                 

-    

   المجموع
             

327.3  

               

4.7  

           

130.6  

                          

462.6  

: زيادة المساهمة 3ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 

في نتائج األمم المتحدة على نطاق المنظومة، 

                   البرنامج

3.2  

                

0.6  

                  

-    

                                

3.8  
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               أنشطة األمم المتحدة لتنسيق التنمية وتنسيقها، واتساقها

16.3  

                  

-    

                  

-    

                              

16.3  

 المجموع
               

19.5  

               

0.6  

                  

-    

                             

20.1  

ز : تواصل مُ 4ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين  عزَّ

 جيةإلحداث األثر وتعبئة الموارد والشراكة االستراتي

                   البرنامج
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في المائة  48مائة(. ويخّصص في ال 80أدناه التزام الصندوق بتوجيه األغلبية الكبرى من مجموع موارده نحو النتائج اإلنمائية ) 3يبيّن الشكل  -50

ده تيجي الذي أعيد تأكي، وهو ما يعكس مواصلة التركيز على "عين الهدف"، وهو االتجاه االسترا1للنتيجة تقريباً من مجموع الموارد حصراً 

 .2021-2018في الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة 

 ، منقّحة2021-2018: تخصيصات إرشادية وفقاً للنتائج والنواتج، 3الشكل 

 

 

 تخصيص الموارد للنتائج اإلنمائية

-2018، الستراتيجيةالخطة ا التخصيص اإلرشادي للموارد للنتائج اإلنمائية األربع والكفاءة التنظيمية وفاعليّة الُمخرجات مع أولوياتيتواءم  -51

لتفاصيل في الخطة . وترد ا2021-2018، ويعكس النتائج التي يسعى صندوق األمم المتحدة للسكان إلى تحقيقها خالل الفترة 2021

 هم إبرازها.من الم رية التغيير، واألهداف المصاحبة في اإلطار المتكامل للنتائج والموارد، ولكن هناك خمسة عناصراالستراتيجية، ونظ

بع األحادان في وتعكس تقديرات الموارد األوضاع المختلفة التي يعمل فيها الصندوق، استناداً إلى نموذج تسيير األعمال. لدى البل -52 مر لرُّ

ركيز على )بالت 1يجة لى النتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية، ومن المتوقع أن تنفق من موارد برنامجها إنفاقاً أكبر عاالحتياجات األعلى المت

بع الوردي احتياجات أقل نسبياً من الصحة الجنسية واإلن زءاً ملحوظاً جكنها ستنفق جابية لالصحة الجنسية واإلنجابية(. بالمقابل، للبلدان في الرُّ

ً أكثر على الن1ا على النتيجة من موارده ً تناسبيا ذ لديها، على إ، 4و 3تيجتين . ولكن، ألن معظم هذه البلدان ذات دخل متوسط فقد تنفق إنفاقا

 سبيل المثال، احتياجات أكبر تتعلّق بالقضايا الناشئة للسّكان.
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استخدام خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية : 1النتيجة 

المتكاملة

تمكين الشباب: 2النتيجة 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: 3النتيجة 

بيانات السُّكان: 4النتيجة 

برمجة محّسنة للنتائج: 1ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 

إدارة ُمثلى للموارد؛: 2ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 

زيادة المساهمة في : 3ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين 

نتائج األمم المتحدة على نطاق المنظومة، وتنسيقها، 

واتساقها
ز إلحداث: 4ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين  تواصل ُمعزَّ

األثر وتعبئة الموارد والشراكة االستراتيجية
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بية التالية من لحصة التناساتتلقّى سإلطار المتكامل للنتائج والموارد واستناداً إلى هذه المنهجية، يُقدّر أن الموارد المخصصة للنتائج األربع في ا -53

 إجمالي موارد البرنامج:

 في المائة؛ 60.1)خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتكاملة(:  1النتيجة  (أ)

 في المائة؛ 8.8)المراهقون والشباب(:  2النتيجة  (ب)

 في المائة؛ 19.4)المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(:  3النتيجة  (ج)

 في المائة. 11.7)السُّكان والتنمية(:  4النتيجة  (د)

ً لـ تحقيق النتاتكامل لهناك عدّة عوامل مهّمة تؤثّر في فهم هذه األرقام. أوالً، لقد ُصّمم اإلطار المتكامل للنتائج والموارد كنهجٍ م -54 عين ’ئج وفقا

هة 2بوجه خاص على النتيجة  ؛ والنتائج ليست متمايزة وإنما مترابطة. ويؤثّر ذلك‘الهدف حو البرامج الخاصة ن، إذ إّن الموارد الموجَّ

نة في كل من النتائج األربع، وليس حصراً في النتيجة  م الذي يقدّمه الصندوق في . وعلى سبيل المثال، فإن الدع2بالمراهقين والشباب متَضمَّ

الخدمات الجنسية واإلنجابية  )بما يعكس تكامالً لهذه الخدمات مع 1 في النتيجة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب ُمتَضّمنٌ 

 .2األوسع( وليس في النتيجة 

ثال، إّن لى سبيل المعسواء.  ثانياً، تختلف استراتيجيات البرامج بالنسبة إلى النتائج المختلفة، اعتماداً على الوضعّية وطبيعة العمل على حد -55

ف العمل حول النتيجة  3العمل على النتيجة  ً كامالً من االستراتيجيات، طي 1كثيراً ما يتخذ هيئة الدعوة والحوار بشأن السياسات، بينما يوّظ  فا

 وف.عض الظرالتي تتراوح من الدعوة والحوار/المشورة بشأن السياسات إلى إدارة المعرفة وتنمية القدرات، وتقديم الخدمات في ب

وقع أن ينفقها كل لتي من المتالدقيقة اية، وتسترشد باألولويات الحالية في البرامج القُطرية المستمّرة، بدالً من المبالغ ثالثاً، هذه التقديرات عالم -56

من خالل  على انفراد لتنفيذياقُطر على كل نتيجة. وستتحدَّد المبالغ التي ينفقها كل بلد على كل نتيجة على المستوى الوطني، ويعتمدها المجلس 

 لبرامج القُطرية. ولذلك فإّن تخصيص الموارد للنتائج اإلنمائية يجب أن يُؤخذ كتقدير إرشادي.وثائق ا

ضمن لُمخرجات يتامستوى  وأخيراً، إّن هذه التقديرات ال تشمل جميع التكاليف المحسوبة لما يلزم لتحقيق كل نتيجة. إّن تحقيق النتائج على -57

 تقديرات مساهمة 4صندوق. تمثّل األرقام في الجدول إلى جانب ال -صوصاً الحكومات الوطنية خو -مشاركة كثير من الجهات الفاعلة األخرى 

 الصندوق في إنجاز هذه النتائج، بدالً من إجمالي المبلغ الالزم لبلوغ األهداف.

ى ياجات األعلاالحت بع األحمروهناك طريقة أخرى للنظر في تخصيص الموارد باستخدام األرباع من نموذج تسيير األعمال. للبلدان في الرُّ  -58

بع، التي حصة الموا 5والقدرات األقل في تمويل استجاباتها الذاتية، وتتلقّى لذلك الحصة األكبر من الموارد. يعرض الجدول  رد، استناداً إلى الرُّ

-2018الستراتيجية للصندوق للفترة من الخطة ا 4، والتي تظل من دون تغيير. يرد في المرفق 2021-2018ستتلقّاها البلدان خالل الفترة 

 تفصيٌل موّسع حول طرائق العمل ونظام تخصيص الموارد العادية للبرامج القُطرية المرتبط بها. 2021

بع  الجدول 5- تخصيص الموارد حسب الرُّ

 البلدان في 

بع األحمر  الرُّ
 البلدان في 

بع البرتقالي  الرُّ
 البلدان في 

بع األصفر  الرُّ

 في البلدان 

بع الوردي  الرُّ

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

 

 تخصيص الموارد لنواتج الكفاءة والفعالية التنظيميتين

ائي اإلنممتحدة ألمم التُربط نواتج الكفاءة والفاعلية التنظيميتين بالموارد المخصصة لسبع مجموعات وظيفية إدارية )باتساق مع برنامج ا -59

لوظيفية عات اووتُعد المجم واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة( ومجموعات وظيفية لفعالية التنمية الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان.

طار إارد في المونتائج وفئات من الوحدات التنظيمية التي تتولى أنشطة تهدف إلى تحقيق النواتج المنشودة، وتمثل الصلة المفاهيمية بين ال

ءة التنظيميتين، علية والكفاتائج الفابن‘ برنامج’الموازنة القائمة على النتائج التي أقّرها المجلس التنفيذي. وتتصل تكاليف معيّنة مصنّفة على أنها 

 دعماً لنتائج التنمية.

 : برمجة محّسنة للنتائج1الناتج 

مليون دوالر  29.5مليون دوالر ) 192.1ره ما مقدا 2021-2018المدّة للفترة  تبلغ الموارد المخصصة لهذه النتيجة في استعراض منتصف -60

-2018حت هذه النتيجة للفترة مليون دوالر لإلدارة(. تشمل مجاالت االستثمار الرئيسية ت 13.6مليون دوالر لفاعليّة التنمية؛ و 149للبرنامج؛ و

 ما يلي: 2021

 مليون دوالر( 5.5رة )تعزيز المكاتب القطرية القائمة على المخاط

مج في إطار تعزيز المكاتب القُطرية اإلجمالي، يتعيّن على صندوق األمم المتحدة للسكان أن يعزز الوظائف المكّرسة التي تغطي إدارة البرا -61

ة الجنسية واإلنجابية؛ إجماالً، واإلشراف والتدخالت الخاصة بالبرامج المعقدة بدمج العمل الذي تقوم به جميع المجموعات، بما في ذلك الصح

وصحة المراهقين والشباب؛ والسّكان واإلنماء؛ والعمليات. يؤدي هذه الوظائف نواب ممثلون للصندوق أو نظراء لهم على الصعيد الوطني، 
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يادة والمساءلة مليون دوالر(. باإلضافة إلى ذلك، يقترح الصندوق تعزيز الق 4.8وسوف يضيف الصندوق هذه الوظائف تبعاً للسياق القُطري )

نيين عن النتائج الُمحرزة في البلدان ذات البرامج األصغر التي ال يوجد فيها موظفون كبار دوليون. ويستلزم ذلك انتقال كبار الموظفين الوط

شراك نظام األمم المتحدة لقيادة صندوق األمم المتحدة للسكان في الجيل الجديد من الفرق القُطرية لألمم المتحدة وإ‘ رئاسة المكتب’ للقيام بدور

 مليون دوالر(. 0.7للمنسقين المقيمين مباشرةً )

 مليون دوالر( 2برمجة معززة من أجل النتائج )

نظومة األمم ة ومساءلة ملتكيّفياسوف يعزز صندوق األمم المتحدة للسكان اإلدارة القائمة على النتائج على نحو أكبر لتيسير االنتقال نحو اإلدارة  -62

ارة القائمة ختم اإلد’د ح اعتماوتسريع تعزيز أنظمة اإلدارة القائمة على النتائج وأدواتها ومتطلباتها. كما أّن االستثمارات ستدعم طر المتحدة،

لتحديد  المهاراتوعلى مستوى المؤسسة للمكاتب القُطرية، وتحديث سياسات الصندوق وترجمتها، فضالً عن تنمية الكفاءات ‘ على النتائج

قليمية تنسيق ودعم مليون دوالر(. باإلضافة إلى ذلك، سوف تعزز المكاتب اإل 0.9تنسيق الخاصة باإلدارة القائمة على النتائج )جهات ال

ت انب استثماراسانية، إلى جمليون دوالر(. تُغطي االستثمارات الباقية تكاليف تشغيلية متزايدة لدى مكتب الشؤون اإلن 0.8برامجها باإلجمال )

ا صندوق ي انضم إليهحدة التي النهج المنسق للتحويالت النقدية، وتنسيق إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، وبوابة شركاء األمم المتثانوية ف

 ليون دوالر(.م 0.3) األمم المتحدة للسكان للترويج للمراجعة والتقييم المشترك للشركاء، بالشراكة مع غيرها من وكاالت األمم المتحدة

 مليون دوالر( 0.7المستقل والضمان )اإلشراف 

ما بنحو أكبر،  ييم علىفي إطار االستثمار المستمر في أقسام اإلشراف المستقل والضمان، سوف يعزز صندوق األمم المتحدة للسكان مكتب التق -63

ب على توليف التحليل وتوليد قدرة المكت (. ومن شأن االستثمار أن يعزز2019/1يتفق مع سياسة التقييم المنقّحة التي اعتمدها المجلس التنفيذي )

لى عبني القدرة لك أن يالدروس المستفادة من التقييمات، وتطوير التوجيه والتحليل المنهجيين للتقييمات على مستوى المؤسسة. ومن شأنه كذ

ً لخطة التقييم للمواز المجلس  لتي اعتمدهاسنوات انة الرباعية الالتقييم على المستويين اإلقليمي والقُطري. يستجيب االستثمار المقترح أيضا

-2020طة التقييم االنتقالية المقترحة للميزانية الرباعية السنوات للفترة خ(، فضالً عن DP/FPA/2018/1) 2021-2018التنفيذي للفترة 

2023 (DP/FPA/2020/3.) 

 : اإلدارة الُمثلى للموارد2الناتج 

مليون  425.0لبرنامج؛ ومليون دوالر ل 10.4مليون دوالر ) 462.6استعراض منتصف المدّة ما مقداره تبلغ الموارد المخّصصة لهذا الناتج في  -64

ة(. تشمل مجاالت مليون دوالر لألغراض الخاص 20.0مليون دوالر للتكاليف اإلدارية غير المتكررة، و 7.2دوالر للتكاليف اإلدارية؛ و

 ما يلي: 2021-2018االستثمار الرئيسية تحت هذه النتيجة للفترة 

 مليون دوالر( 1.6تعزيز المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة )

رح صندوق األمم المتحدة للسكان أعاله، يقت 1باإلضافة إلى تعزيز التنسيق البرامجي اإلجمالي الذي نوقش في ناتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين  -65

ً تعزيز القيادة التمثيلية واإلدارية على نحو أكب ً سياسيا صاالت لمستوى، واتا رفيع ر لتلبية االحتياجات الحرجة للبلدان التي تتطلب إشراكا

ة ت البرامجيالتدخال استراتيجية، وجهات مانحة، وعالقات ما بين الوكاالت، وتعبئة موارد. وفي كثيٍر من مكاتب الصندوق القُطرية، تكون

مليون  0.3لقطرية )المتحدة اضايا اإلنمائية واإلنسانية ووجود مشاركة قوية لدى ف رق األمم معقدة ومتعددة األبعاد، مما يتطلب إدارة كال الق

ً من الوظائف، بما   راء تقييماتتضمن إجيدوالر(. وباإلضافة إلى ذلك، سيعزز الصندوق وظائف القيادة التشغيلية التي تغطي نطاقاً عريضا

دقيق لسائدة في تاالحظات إلدارة. ومن شأن التعزيز أن يساعد الصندوق أيضاً في معالجة المللمخاطر، ورفع التقارير إلى الجهات المانحة، وا

 مليون دوالر(.  1.3الحسابات ضمن بيئات تشغيلية مرتفعة المخاطر )

 مليون دوالر( 1.4دعم عمليات ميدانية معززة )

هة بالنتائج والمسايقترح صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز قدرة المكاتب القُطرية على تح -66 مل ذلك شفافية. ويشءلة والسين العمليات الموجَّ

عم العمليات والتكاليف مليون دوالر(. باإلضافة إلى ما سبق، يقترح الصندوق تعزيز د 1.0الدعم المالي واإلداري فضالً عن الدعم األمني )

 مليون دوالر(. 0.4التشغيلية في المكاتب اإلقليمية )

 مليون دوالر( 1.1والضمان )اإلشراف المستقل 

ر المجلس التنفيذي  -67 وف يستثمر الصندوق ، س2019/14في إطار االستثمار المتواصل في وظائف اإلشراف المستقل والضمان، واستجابةً لمقرَّ

ددة ي قضايا متعقيق فتحأكثر في قسم مراجعة الحسابات والتحقيقات المستقلة. يستجيب صندوق األمم المتحدة للسكان لطلبات متزايدة بشأن ال

رة سلسلة هم إلدااألوجه ذات متطلبات متنوعة ومعقدة تشترطها الجهات المانحة. وتتطلب هذه األنواع من التحقيقات مهارات متخصصة وف

خارجية رافية الإلششارية ااإلمداد والمنظومات المالية لدى الصندوق. وعالوة على ذلك، هناك زيادة ثانوية تتعلق بدعم وظائفية اللجنة االست

 للصندوق.

 مليون دوالر( 1إدارة موارد بشرية معززة والمركزية )

ية ندوق األمم المتحدة للسكان استراتيجية للموارد البشرية ترّكز على جذب وتنم، طّور ص2021-2018دعماً لتنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  -68

الواجبة مع ية تزام بالعناهر االلالموارد البشرية من الطراز العالمي، وبناء القيادة والقدرات اإلدارية، وتعزيز التنوع وتوجيه اإلدماج، بما يُظ

عزيز قسم حدة للسكان ت. ولتنفيذ االستراتيجية، يقترح صندوق األمم المتوهي الميدان -التركيز على التنمية التنظيمية في المواضع األشد أهمية 

 . ة التنظيميةلفاعليّ االموارد البشرية إلعادة تركيز موارده، ومواءمة أولوياته والعمل عن كثب مع الموظفين والمديرين والف رق لتحسين 

ملين ومن شأن المقترح أن يساند دعم العمالء للمكاتب الميدانية، من خالل الوظائف التحليلية واإلدارية اإلضافية، لدعم موظفي الصندوق العا -69

للموارد البشرية  في المائة من إجمالي القوى العاملة لدى الصندوق(. وتُطلب زيادة التمويل من أجل إجراء تحليالت محّسنة 88في الميدان )

موارد واتخاذ رؤى متعمقة عند التخطيط للقوى العاملة، ولتنفيذ المبادرات المتناغمة على مستوى المؤسسة. يشّكل انتهاج الحوكمة األقوى في ال



  /2020/5FPA/DP 

 

15 

غمة تجاه التطوير البشرية أهمية بالغة وسوف يُدرج في السياسات ووظائف إدارة الحاالت. كما أن الصندوق سيعمل على تطوير مقاربٍة متنا

 التنظيمي ودمج مبادرات التغيير.

 : تعزيز االتصاالت إلحداث األثر وحشد الموارد والشراكات4الناتج 

مليون  107.7برنامج؛ ومليون دوالر لل 17.3مليون دوالر ) 125.0تبلغ الموارد المخصصة لهذا الناتج في استعراض منتصف المدّة ما مقداره  -70

 ما يلي: 2021-2018مجاالت االستثمار الرئيسية تحت هذه النتيجة للفترة  دوالر لإلدارة(. تشمل

 مليون دوالر( 5.9توسيع الشراكات وحشد الزخم لما بعد نيروبي )

 ترسيخ امات من أجلااللتز إن الحفاظ على الزخم الذي شّكلته قمة نيروبي يمثّل أهمية بالغة بالنسبة إلى صندوق األمم المتحدة للسكان ولرصد -71

ً لتحقيق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية الُمستدامة. ويشمل ذلك رص ل المخصص لفُ التموي اإلرث الذي خلّفته القمة، دعما

ً للجنة جديدة ر مستوى تعمل فيعة الالشراكة إلى جانب منصات االتصال، بما فيه تصميٌم شبكي من شأنه أن يحصر االلتزامات ويضع توصيفا

جيته افي في استراتيمليون دوالر(. ويتعيّن على صندوق األمم المتحدة للسكان أن يستثمر على نحو إض 3.2إلشراف على االلتزامات )على ا

يات األمم عم فعالالخاصة بعالمته التصنيفية ومنشوراته وفعالياته المميزة من أجل مواصلة بناء حضوره وسمعته تحت اسم الصندوق أو د

 مليون دوالر(.  1.2) المتحدة الكبيرة

الفرص الجديدة  على تكوين عدد من 25لقد ساعدت قمة نيروبي وإجراءات خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ  -72

ت تمويل ؤسسام. تُبدي 2021-2020والمحّسنة بشأن تمويل المنصات لصالح الصندوق؛ ومن المتوقع أن تتوسع هذه الفرص على امتداد الفترة 

راك ر إضافي إلشاستثما دولية وإقليمية متعددة اهتمامها في تعزيز عالقتها مع صندوق األمم المتحدة للسكان. وسوف تتطلب هذه العملية بذل

يستثمر  لمانحة،االشركاء والتفاوض حول أُطر قانونية ومواضيعية جديدة. من أجل تأمين مساهمات مستدامة أعلى وتوسيع قاعدة الجهات 

 1.3المانحة ) الجهات صندوق األمم المتحدة للسكان في قدراته الخاصة بحشد الموارد، لتمكينه أكثر من توسعة امتداده والتفاعل مع أوساط

 مليون دوالر. 0.2مليون دوالر(. ويبلغ مجموع الزيادات الثانوية المتبقية 

 ملّخص الزيادات والتخفيضات في الميزانية المؤّسسية -الد

ية(، وتغييرات رية وائتمانير تقديالتغييرات في المبالغ االسمية في عنصر الميزانية المؤّسسية من توليفٍة من الزيادات في التكلفة )بنود غ تتكّون -73

 من هذه العناصر. أدناه تأثير كل 6في الحجم )وتشمل مبادرات واستثمارات على مستوى المؤّسسة(، وكفاءات وادّخارات. ويلّخص الجدول 

ي القسم رد تفصيله ف، كما يُربط معظم هذه الزيادات المادية في الحجم إلى نواتج الفعالية والكفاءة التنظيميتين من الخطة االستراتيجية وقد -74

ى نب إللهذه الجوا مناقشة السابق. ونتجت الزيادات األخرى من جوانب مختلفة ال يمكن أن تُنسب مباشرةً إلى استثماٍر استراتيجي. وترد أدناه

 جانب االنخفاضات في الحجم وتأثير الزيادات في التكاليف.

 الزيادات في التكاليف

لمجموع، تبلغ زيادات . ومن هذا ا2021و 2020مليون دوالر( في زيادات التكلفة للسنتين  2.1مليون دوالر ) 15تدمج الميزانية ما مجموعه  -75

لدرجة، ت الرواتب ضمن اتكاليف الوظائف نظراً لمراجعات سلّم الرواتب، وزيادا مليون دوالر وتشمل زيادات في 8.3التكاليف غير التقديرية 

 ومستحقات أخرى تتعلق بالوظائف تحددها اللجنة الدولية للخدمة المدنية.

حي بعد مين الصالتألخاصة بباإلضافة إلى ذلك، يجب على صندوق األمم المتحدة للسكان أن يمارس المسؤولية االئتمانية وأن يمّول استحقاقاته ا -76

الصندوق على  لخدمة، يعملنتهاء اانتهاء الخدمة. ومن أجل تمويل االستحقاقات تدريجياً وتلبية التزاماته الطويلة األمد تجاه التأمين الصحي بعد ا

ً إلى  4زيادة المساهمة في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من  ويتوافق ذلك مع تكاليف  .مليون دوالر( 6.7في المائة ) 8في المائة حاليا

 الخدمة السنوية التي ينبغي للصندوق تغطيتها.

 زيادات في الحجم -استثمارات في المنظمة 

( 1لبند )اموارد، في االستثمارات االستراتيجية الرئيسية الموصوفة والتي نوقشت ضمن نطاق اإلطار المتكامل للنتائج وال 6يشمل الجدول  -77

-2018لفترة لمتكاملة، لااالستثمارات المقترحة األخرى التي تشّكل جزءاً من استعراض منتصف المدة للميزانية  (. ويرد أدناه6وحتى البند )

2021. 

أكبر،  لجنسي بصورةانتهاك يقترح صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز أنشطة التنسيق المعنية بالحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء أو اال -78

خرى المتحدة األ ت األممالتصاالت ونشر التوعية، مع توسيع تغطيته وتطوير أداة فرز لشركاء التنفيذ، بالتنسيق مع وكاالوتحسين التدريب وا

 مليون دوالر(. 0.5)

ارجية خن فيها بمصادر ، والتكاليف المتزايدة للخدمات التي يُستعا‘الميل األخير’مليون دوالر( تعزيز ضمان  1.4تشمل الزيادات األخرى ) -79

مخاطر عن طريق توفير الدعم مليون دوالر(. هناك استثمارات مطلوبة لتخفيف ال 0.4والمتقاسمة التكلفة، فضالً عن التكاليف التشغيلية العامة )

ً وادواالستشارة القانونيين بشأن الحجم المرتفع ألنشطة المشتريات وغيرها من األمور. ومن شأن هذه الوظائف أن توفّر  نية وستشارةً قانعما

نب ات المالية إلى جامليون دوالر(. كما يسعى المقترح إلى تعزيز اإلشراف على إدارة البيان 0.5معّممة في جميع مراحل عمليات الشراء )

مي ودعم تنسيق اإلقليمليون دوالر، مع تعويض تام من خالل التخفيضات، أدناه(. عالوة على ذلك، فإن الزيادة في ال 0.3موازنة البرامج )

 ن دوالر(.مليو 0.2تصاالت يعاوضه جزئياً التعديل على تصنيف التكلفة في مكتب قُطري، بما ينتج عنه صافي زيادة ثانوية )اال
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 انخفاض الحجم -التخفيضات والتوفيرات والكفاءات 

اضات في الحجم. وتشمل مليون دوالر في الميزانية المؤّسسية، ويرد ذكرها كانخف 5.8لقد حدد صندوق األمم المتحدة للسكان تخفيضات بقيمة  -80

 الجوانب األساسية ما يلي: 

ً على المخاطرة في وظائف القيادة األساسية )الفقرتان  -81 (، فإّن االستثمارات 64و 60في المكاتب القُطرية حيث يقترح الصندوق تعزيزاً قائما

ً التغييرات في الوظائف المحلية التي تتغير مهامها وتصبح أكثر تركيزاً على التنفيذ المباشر للبر هي ال تُعد اًء عليه، فامج. بنتعاوضها جزئيا

 مليون دوالر. 2.4جزءاً من الميزانية المؤّسسية، وتعكس بالتالي انخفاضاً بمقدار 

 سام إما ضمنجموع أقمنتظم لهياكل المكاتب المحّسنة، حدد صندوق األمم المتحدة للسكان وظائف يمكن مواءمتها مع في إطار االستعراض الم -82

 مليون تقريباً.  1.9الوحدات أو عبر المكاتب لتحقيق تكامل أوثق لإلشراف على البرامج وإدارة العمليات. وينتج عن ذلك انخفاض بقيمة 

 1.3و تقليصها )أخفيضها تان في جهوده المتواصلة لتحديد التوفيرات والكفاءات قد استعرض األنشطة التي يمكن إّن صندوق األمم المتحدة للسك -83

ات جمة المستنداليف ترمليون دوالر(. وقد شملت هذه الجهود تخفيضات في أنشطة اإلعالم والنشر السائدة القائمة، إلى جانب تخفيضات في تك

 مليون دوالر(. 0.4تعلق الجزء المتبقي بكفاءات التشغيل العامة )مليون دوالر(. وي 0.9الرسمية )

موازنة مع ءمة مخصصات المليون دوالر في حصة الصندوق من تمويل نظام المنّسقين المقيمين تخفيضاً فنّياً، لموا 0.3ويُعد التخفيض بمقدار  -84

فاء بتسديد لتزماً بالولسكان مليق اإلنمائي. ويظل صندوق األمم المتحدة الحصة المضاعفة المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقّعة مع مكتب التنس

 حصته الكاملة من تكاليف نظام المنّسقين المقيمين.

 الجدول 6- ملّخص الزيادات والتخفيضات

 )بماليين الدوالرات(

       
 المجموع

 % زيادة / )تخفيض(

   708.2                2021-2018الميزانية المؤّسسية المنقّحة     -أوالً 

      
   زيادات وتخفيضات بسبب التكاليف   -ثانياً 

 %2.1  15.0                   تكاليف الموظفين بما يشمل التأمين الصحي لما بعد الخدمة (1)  

 %2.1  15.0                  صافي مجموع الزيادات بسبب التكاليف   

      
   استثمارات مقترحة  -أ -ثالثاً 

 %1.0  7.1                     تعزيز المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة (1)        

 %0.8  5.9                     توسيع الشراكات وحشد الزخم لما بعد نيروبي (2)  

 %0.3  2.0                     برمجة معززة من أجل النتائج (3)  

 %0.3  1.8                     اإلشراف المستقل والضمان  (4)  

 %0.2  1.4                     دعم عمليات ميدانية معززة (5)  

 %0.1  1.0                     إدارة موارد بشرية معززة والمركزية (6)  

 %0.1  0.5                     تنسيق معزز لمنع االستغالل واالنتهاك الجنسيين (7)  

 %0.2  1.4                     استثمارات أخرى (8)  

 %3.0  21.2                  مجموع االستثمارات المقترحة   

      

   تخفيضات مقترحة  -ب 

      
 %0.3- (2.4)                   مواءمة المكاتب القطرية القائمة على المخاطرة (1)  

 %0.3- (1.9)                   إعادة مواءمة الوظائف (2)  

 %0.2- (1.3)                   االدّخارات والكفاءات (3)  

 %0.0 (0.3)                   المنّسق المقيم وتقاُسم التكلفة (4)  

 %0.8- (5.8)                   مجموع التخفيضات المقترحة   

       

رابعاً 

- 

   ً ً  أ-صافي حجم الزيادات / )التخفيضات( )ثالثا  %2.2  15.4                  (ب-+ ثالثا

       

خامساً 

- 

 إجمالي الميزانية المؤّسسية في استعراض منتصف الُمّدة للفترة  

2018-2021 

               738.6    
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اً سساد

- 
   (169.2)              الميزانية المؤسسيةالدخل التقديري مقابل   

       

سابعاً 

-  

صافي الميزانية المؤسسية في استعراض منتصف المّدة للفترة   

 خامساً + سادساً() 2018-2021

               569.4    

 

 

 ملّخص التغييرات في الوظائف

لسائد على تركز عملها ايالوظائف. ويظل صندوق األمم المتحدة للسكان مؤسسةً  أدناه نظرة عامة على التغييرات المقترحة في 7يُلقي الجدول  -85

 في المائة من الوظائف المدرجة في الميزانية المؤسسية خارج نيويورك. 75المجال الميداني مع وجود أكثر من 

 الجدول 7- ملّخص التغييرات في الوظائف

 2021-2018استعراض منتصف الُمّدة  تغييرات: زيادات و)تخفيضات( (DP/FPA/2018/8) 2021-2018الميزانية للفترة   

  

وكيل 

األمين 

العام / 

األمين 

العام 

 المساعد

 1د 2د

فني 

دولي 

 آخر

جميع 

الوظائف 

 األخرى

 المجموع
% من 

 المجموع

وكيل 

األمين 

العام / 

األمين 

العام 

 المساعد

 1د 2د

فني 

دولي 

 آخر

جميع 

الوظائف 

 األخرى

 المجموع

وكيل 

األمين 

العام / 

األمين 

العام 

 المساعد

 1د 2د

فني 

دولي 

 آخر

جميع 

الوظائف 

 األخرى

 المجموع
% من 

 المجموع

 %70.5  756.0  524.0  178.0  48.0  6.0   (1.0) (7.0)  2.0  4.0     %71.4  757.0  531.0  176.0  44.0  6.0   الميدان

المقّر 

الرئيسي 

 مواقع -

 أخرى

  1.0  4.0  24.0  13.0  42.0  4.0%       (4.0) 14.0  10.0    1.0  4.0  20.0  27.0  52.0  4.8% 

المقر 

الرئيسي 

ينة مد -

 نيويورك

3.0  7.0  20.0  146.5  85.0  261.5  24.7%       9.5  (6.0) 3.5  3.0  7.0  20.0  156.0  79.0  265.0  24.7% 

 %100.0  1,073.0  630.0  354.0  72.0  14.0  3.0  12.5  1.0  7.5  4.0     %100.0  1,060.5  629.0  346.5  68.0  14.0  3.0 المجموع

 مالحظة:  ف.د. = فني دولي

                               

 

 لسابقة. قسام ايقترح صندوق األمم المتحدة للسكان إجراء تغييرات على الوظائف التي تُنسب إلى مواءمة األولويات الموصوفة في األ -86

ه  -87 لك ي العمل وكذفإشراكهم المكاتب القُطرية وتمثيلها لتعزيز العمل مع ممثلي الحكومات ووفي الميدان، يتعزز التموضع االستراتيجي لتوجُّ

رفيع  ة وجود ممثلي الحاجلتوفير أنشطة منّسقة مع كيانات إنمائية أخرى ضمن نظام األمم المتحدة للمنسقين المقيمين. عالوة على ذلك، تستدع

 اني. تشمل التغييرات المقترحة ما يلي:المستوى لتدبير تعقيدات الترابط اإلنمائي واإلنس

 (؛2لموجز ، وتظهر التفاصيل في الجدول ا1في المكاتب القُطرية )المرفق  1زيادة بمقدار أربع وظائف في فئة د (أ)

 لإلشراف على البرامج وتنسيقها؛‘ دولية أخرى’زيادة صافية بمقدار وظيفتين في وظائف  (ب)

ً للتغييرات في الوظائف المحل‘ائف األخرىكل الوظ’وظائف تحت  7صافي انخفاض بمقدار  (ج) ية التي ، وتعود أساسا

ا مع واءمتهتغيّرت مهامها وأصبحت أكثر تركيزاً على التنفيذ المباشر للبرامج، إلى جانب الوظائف التي يمكن م

 مجموعة مهام لتحقيق تكامل أقرب في اإلشراف على البرامج وإدارة العمليات.

ً لما تبيّنه الفقرة -88 لى إبشرية من نيويورك ، في إطار تعزيز قسم الموارد البشرية المقترح، سوف ينشر الصندوق وظائف الموارد ال67 وطبقا

وظيفة إنسانية واحدة في  وظائف(. باإلضافة إلى ذلك، أُضيفت 9مواقع ميدانية أخرى، وبالتالي يضعها أقرب إلى العمالء الذين تخدمهم )صافي 

 واقع أخرى.م-وظائف في المقرات الرئيسية 10افي زيادة بمقدار جنيف. وتتمثل النتيجة في ص

 يلي: وظائف في موقع المقّر الرئيسي في نيويورك. وتأتي هذه الزيادة نتيجةً لما 3.5يقترح الصندوق صافي زيادة بمقدار  -89

لحسابات ااجعة وظيفة للتعزيز اإلضافي ألقسام اإلشراف المستقل والضمان ضمن مكتب خدمات مر 2.5زيادة بمقدار  (أ)

تمويل والتحقيق ومكتب التقييم. إضافة إلى ذلك، يتعزز مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقيق من خالل ال

 )وبالتالي ال يُضيفا زيادةً في تعداد الوظائف(. 2020المخصص لوظيفتين ُخطط لهما أساساً حتى عام 

 زيادة بمقدار وظيفتين لتعزيز قسم تعبئة الموارد؛ (ب)

 وظيفة في القسم القانوني؛ 1بمقدار زيادة  (ج)

 وظيفة في قسم الموارد البشرية المعزز؛ 1صافي زيادة بمقدار  (د)
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 وظيفة في قسم اإلدارة المالية على مستوى المؤسسة؛ 1انخفاض بمقدار  (ه)

 وظيفة في القسم الفني على مستوى المؤسسة؛ 1انخفاض بمقدار  (و)

 وظيفة في القسم اإلنساني. 1انخفاض بمقدار  (ز)

 استرداد التكاليف -هاء

فاذ ن، مع تاريخ 2013/9رر لقد اعتُمدت سياسة استرداد التكاليف الحالية لدى صندوق األمم المتحدة للسكان من ق بل المجلس التنفيذي في المق -90

ً مراجعة لسياسة استرداد التكاليف هذه بالتن2014كانون الثاني/يناير  1يحّل في  البرامج ومع الصناديق  سيق. ويُجري المجلس التنفيذي حاليا

المنقّحة  اد التكاليفة استرداألخرى لألمم المتحدة التي تتشارك في نموذج استرداد تكاليف موّحد. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس التنفيذي سياس

لة للفترة الميزانية المتكام عة في. وسوف ينفّذ صندوق األمم المتحدة للسكان أي تغييرات ناتجة عن المراج2020في الدورة العادية الثانية لعام 

2022-2025. 

 إصالح األمم المتحدة -واو

ً بعملية إصالح األمم المتحدة في كل المسارات، بما فيها إصالح ال -91 ً كليا ق من وويُعد الصند عمليات.يظل صندوق األمم المتحدة للسكان ملتزما

انة  في االستعان رائداً كفريداً بصفته أحد متلقي الخدمات منذ زمن طويل، إذ أوائل الموقّعين على اتفاق االعتراف المتبادل، ويلعب دوراً 

ائي متحدة اإلنمألمم البمصادر خارجية ألداء عدد من وظائف المكتب الخلفي المشتركة لصالح كيانات األمم المتحدة األخرى )ومنها برنامج ا

لتشغيلي الة إعدادها في مرح دداً من مبادرات إرشاد األمم المتحدة المتزامنة هيأساساً( لعدد من السنوات، من أجل تحقيق الكفاءة. وحيث أّن ع

ت اج التغييرامن إدر وال تزال رهن التنفيذ، فمن غير المرجح أن تتجسد أي آثار هامة في دورة الميزانية هذه. ولذلك، لم يتمكن الصندوق

 مؤسسية أو البرامجية في هذه المرحلة.المتوقعة )صعوداً أو نزوالً( التي تؤثّر على ميزانياتها ال

 ً  عناصر مقرر -رابعا

 يودّ المجلس التنفيذي أن يُعرب عن: -92

(، المتوائمة مع DP/FPA/2020/5) 2021-2018باستعراض منتصف المدة للميزانية المتكاملة للصندوق،  الترحيب (أ)

 ((؛1لجزء )ا DP/FPA/2020/4) 2021-2018استعراض الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة 

-2018ة صندوق للفتراملة للعلماً بإطار النتائج وبمتطلبات الموارد التي تعكسها التقديرات المنقّحة في الميزانية المتك اإلحاطة (ب)

 ؛DP/FPA/2020/5، بما في ذلك روابط النتائج والموارد، كما هي ُمدرجة في الوثيقة 2021

 ؛DP/FPA/2020/5لُمدرجة في الوثيقة على عرض األنشطة والتكاليف المصاحبة ا الموافقة (ج)

مليون دوالر، ومالحظة  738.6دره بمبلغ ق 2021-2018على التقديرات المنقحة اإلجمالية للميزانية المؤسسية للفترة  الموافقة (د)

 مليون دوالر السترداد التكاليف غير المباشرة من الموارد األخرى؛ 169.2أن هذه التقديرات تشمل مبلغ 

مليون دوالر من الموارد العادية  162.7بقيمة  2021-2018على سقف منقّح للتدخالت العالمية واإلقليمية للفترة  الموافقة (ه)

 المتوقعة، مع مالحظة أن هذا المبلغ ال يمكن تجاوزه بدون موافقة المجلس التنفيذي؛

رد العادية لصندوق ماليين دوالر من الموا 29.5على مبلغ منقّح بقيمة  الموافقة، و2015/3بمقرر المجلس التنفيذي  التذكير (و)

 رفع موجوداتبلصندوق لعلى التفويض القائم للمدير التنفيذي  التأكيد مجدداً الطوارئ التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان، و

 ها.ئ ومدامليون دوالر خارج السقف في سنٍة من السنوات إذا اقتضى ذلك عدد حاالت الطوار 2صندوق الطوارئ بمقدار 

____________ 

 


