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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم  
 المجلس التنفيذي

 2021الدورة العادية الثانية لعام  
 2021أيلول/سبتمبر   7-10

    من جدول األعمال المؤقت*  12البند 
 2025- 2022للفترة الميزانية المتكاملة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة   

  
 تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  

  
 مقدمة  -   أوال  

نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية في نسخة مسبقة من الميزانية المتكاملة لليونيسف  - 1
(. وخالل نظر اللجنة االســتشــارية في التقرير  Add.1و   E/ICEF/2021/AB/L.6)  2025-2022للفترة 

َدت بمعلومات وإيضاحات إضافية ُاخُتتمت بردود خطية وردت في   . 2021تموز/يوليه  30ُزو ِّ
  

 2025- 2022خطة الموارد المتكاملة المقترحة للفترة  -  ثانيا  
توفر خطـة الموارد المتكـامـلة المقترحـة الموارد الالزمـة لتحقيت النـتاما اإلنمـامـية ونواتا الفعـالـية والكفـا ة   -   2

  بما يشـم  الموارد العادية والموارد األخر،  ويي متسـقة ما الخطة االسـتراتيجية 2025- 2022المؤسـسـية للفترة 
ويما: إدراج    2025- 2022على الميزانية المتكاملة للفترة   للســنوات األر.ا. ووفقا للتقرير  ُأدخِّ  تيييران رميســيان 

ــابقا تحت بند  ــتقلينس  التي تانت ُتدَرج ســـ ــمان المســـ ــطة الرقابة والضـــ ــنيك التكاليك بعنوان ةأنشـــ فئة جديدة لتصـــ
؛ وإدراج صـــــــــندوا رأل المال المتداول بوصـــــــــفه فلية تموي  داخلية في إلار الحســـــــــا  الفرعي للموارد  س اإلدارة ة 

َعب لتنفيذ  13/ 2020ة  وفقا لقرار المجلس التنفيذي لليونيسـف  العادي    من أج  تحوي  األموال إلى المكاتب والشـُ
البراما القطرية  من أج  تفالة اســتمرار تموي  المشــاريا في إلار المعايير المقررة إلدارة المخالر  ةــريطة أن  

 (. 11  و  10  الفقرتان  E/ICEF/2021/AB/L.6)  تسدد األموال في غضون الفترة المحددة. 

 

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/23
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الجـــــدول   - 3 للفترة    1ويبين  لليونيســـــــــــــف  المتوقعـــــة  الموارد  أن مجموع  التقرير  يبلغ    2025- 2022من 
ألخر،  التي بليون دوالر من اإليرادات ا  22,0باليين دوالر من الموارد العـادـية و  6,1بليون دوالر  مـنه   28,1

  مقارنًة في المامة   5بليون دوالر  أو    1,4بليون دوالر. ويعكس ذلك زيادة قدريا    2,3تشم  رصيدا افتتاحيا قدره  
. واللجنة االستتشتارية علث ثقة مأ أن  2021-2018بليون دوالر للفترة   26,7بمجموع الموارد المقررة البالغ  

ا  لمقترحا  الميزانية بالمقارنة بأرقام اإلنفاق الفعلي،  مشتتتتتتتتتاريي الميزانيا  المقيلة ستتتتتتتتتتحتوي علث ميرر 
 .أدناه( 10ُمقسمة حسب بنود اإلنفاق إلتاحة النظر في الميزانية )انظر أيضا الفقرة 

ــا 2025-2022بليون دوالر للفترة   25,9ويبلغ مجموع اإليرادات المتوقعة  - 4   ويو ما يمث  انخفاضـــــــــ
.  2025حتى عام    2023في المامة من عام  3  يليه نمو بنسـبة  2022عام في المامة في   4في النمو بنسـبة 

وعند االســــــتفســــــار  ُأبلَِّيت اللجنة االســــــتشــــــارية بنن الخفت المتوقا في ميزانيات التنمية الخاصــــــة بالشــــــرتا  
  وأن مســـتويات اإليرادات ُيتوق ا  2022ســـيؤعر على اليونيســـف في عام   2021الحكوميين الرميســـيين في عام  

ها أن تتعافى بعد ذلك  اســـــــــــتنادا إلى االفتراضـــــــــــات التالية: )أ( اســـــــــــتقرار ميزانيات التنمية المرتب  بالتعافي ل
؛ ) ( استمرار دعم االستجابة اإلنسانية  في  19-االقتصادي لالقتصادات المانحة الرميسية بعد جامحة توفيد

 .19-ذي يرجح أن تعززه جامحة توفيدإلار االتجاه التصاعدي المتواص  عموما للمعونة اإلنسانية  ال

يعكس   باليين دوالر  مما   5,9  ُيتوق ا أن تبلغ اإليرادات من الموارد العادية 2025- 2022و.النسبة للفترة   - 5
؛ وُيتوق ا أن 2019- 2018باليين دوالر للفترة   5,7في الـماـمة  مـقارـنًة بمبلغ   3,5بليون دوالر  أو    0,2زـيادة ـقدريـا  

في الـمامة  مـقارنًة بمبلغ    4بليون دوالر  أو    0,8بليون دوالر  بزيادة قدريا   20,0اإليرادات من الموارد األخر،  تبلغ  
ــبة الموارد العادية إلى 2021- 2018بليون دوالر للفترة   19,2 ــية  تعكس نســــ ــنوات القليلة الماضــــ . وعلى مد، الســــ

. ويذتر التقرير  2025- 2022في المامة للفترة   22,8بتها  مجموع اإليرادات انخفاضـــــــا نســـــــبيا  وُيتوق ا أن تبلغ نســـــــ 
عدم تفاية الموارد األســاســية يعوا قدرة اليونيســف على الترتيز على احتياجات األلفال المتييرة والتكيك معها؛   أن 

ــيين    والتـحدي  والتبســـــــــــــي  واالبتـكار؛ وزيادة تعزيز مـبادراتـها في مـجال الحـماية من االســـــــــــــتيالل واالنتـها  الجنســـــــــــ
(. وعند االسـتفسـار  ُأبلَِّيت اللجنة بنن السـبب الرميسـي لهذا االنخفان النسـبي يو التحول 15نفسـه  الفقرة  )المرجا 

ــايمات القطاع العام ل مم المتحدة من تقديم أموال غير مخصـــصـــة )التموي  المرن  أو الموارد العادية   في نم  مسـ
ــت  ــية( إلى فرن المانحين الةــــ ــاســــ ــايماتهم المالية نحو التي تعتبر موارد أســــ ــارمة بجية توجيه مســــ براما    رالات صــــ

مخصــصــة. وُأبلَِّيت اللجنة با عار المترتبة على النقم المتزايد في مرونة الموارد  ويي قلقة ألن اليونيســف تتحول 
   بشك  أساسي من منظمة داعمة للواليات إلى منظمة قاممة على المشاريا. 

مليون دوالر المقترحة ل غران الخاصــــــــــــة     1 059,7تياجات البالية ويذتر التقرير أنه من بين االح  -   6
د مبلغ   مليون دوالر لجما األموال من القطاع   944,7مليون دوالر لالســتثمارات الرأســمالية  ومبلغ    115,0ُيرصــَ

طريت  الخاص  وتكاليك االســـــتثمار األخر،. وتســـــتند تقديرات التكاليك إلى االحتياجات الالزمة لتنفيذ خريطة ال 
ــه  الفقرات  ــرية )المرجا نفســــ ــواا والموارد البشــــ ــتثمارات في األســــ إلى    79الرامية إلى زيادة اإليرادات بزيادة االســــ

َدت اللجنة بمقارنة بين األرقام الفعلية واألرقام المقدرة للفترة 84 ــار  ُزو ِّ ــتفســـ   وُأبلَِّيت 2021- 2018(. وعند االســـ
ت تمشـــيا  بننه في حين صـــييت الميزانية على أســـال ا  لحاجة إلى تنفيذ الخطة الطموحة  فإن الميزانية قد ُخفِّضـــَ

ما االنخفان في اإليرادات المتوقعة من أج  الحفاظ على نســـــــــــــب الكفا ة ما الحفاظ في الوقت نفســـــــــــــه على  
في المامة من ميزانية األغران الخاصـــــــــة. وتالح  اللجنة    90االســـــــــتثمار في جما األموال بنســـــــــبة تزيد على 

ــتشــــار  ية مجموع الموارد العادية والموارد األخر، المتوقعة  بما يشــــم  األموال المخصــــصــــة اليرن  وتذلك االســ
ــاريا الميزانيات المقبلة  منها  م في مشـ ــُتقد  عة سـ ــتثمار في جما األموال  ويي على عقة من أن معلومات ُمحد  االسـ

ــة اليرن  والجهود الرامية إلى زيا  ــة  معلومات عن تطور األموال المخصــــــصــــ ــايمات غير المخصــــــصــــ دة المســــ
 اليرن  وأي تحديات ُتواَجه فيما يتعلت بجما األموال. 
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تبلغ    2025-2022وفيمــا يتعلت بــاســــــــــــــتخــدام الموارد  تقترت اليونيســــــــــــــف ميزانيــة متكــاملــة للفترة   - 7
ر،؛ ويو بليون دوالر من الموارد األخ 21,1باليين دوالر من الموارد العادية و   5,8بليون دوالر  منها  26,9

   2021-2018بليون دوالر للفترة   25,9في المـاـمة  مقـارـنًة بمبلغ    3,9مـا يمـث  زـيادة قـدريـا بليون دوالر  أو 
بليون دوالر من الموارد األخر،. ومن أص  الميزانية البالية  19,9  باليين دوالر من الموارد العادية و 6منها  
مليون دوالر   40,1ليون دوالر ل نشـــــــــطة اإلنمامية  و ب   24بليون دوالر  تقترت اليونيســـــــــف اســـــــــتخدام  26,9

بليون دوالر ل نشــــــطة اإلدارية    1,7ل نشــــــطة المضــــــطلا بها لتنســــــيت األنشــــــطة اإلنمامية ل مم المتحدة  و 
ــتقلين  و   92,7 و بليون دوالر ل نشـــــــطة ذات األغران   1,1مليون دوالر ألنشـــــــطة الرقابة والضـــــــمان المســـــ

 (. 19  الفقرة الخاصة. )المرجا نفسه

ــا لميفا لميزانية البرناما العالمي واإلقليمي الممولة من الموارد العادية  من  - 8 ــف خفضـ وتقترت اليونيسـ
الموارد األخر،  من   235مليون دوالر إلى    243,5 ــادة تبيرة في الميزانيــــة الممولــــة من  مليون دوالر  وزيــ
ذ من جانب مكاتب اليونيســف اإلقليمية الســبعة والشــعب  مليون دوالر  ُتنف    1 446,7مليون دوالر إلى   930,1

(. وُأبلَِّيت اللجنة بنن الموارد ســـُتســـتخَدم لتعزيز االســـتثمارات في  37الفقرة   والمكاتب في المقر )المرجا نفســـه 
 تنمينها. االبتكار والبراما القطرية والدعوة  وأن موارد أخر، قد تم تنمينها أو من المرجح جدا

َدت اللجنة االســــــتشــــــارية بالجدولين وعند اال - 9 أدناه اللذين يقدمان معلومات عن  2 و 1ســــــتفســــــار  ُزو ِّ
ــنوات األر.ا للفترة  ــتراتيجيتين للســــــــ . وُأبلَِّيت اللجنة بنن: 2021-2018والفترة   2017-2014الخطتين االســــــــ

عنــد   2017-2014  والميزانيــة المنقحــة للفترة  2017-2014يعرن الميزانيــة األصــــــــــــــليــة للفترة    1الجــدول  
يعرن الميزانية األصـــــــــــــلية للفترة  2اســـــــــــــتعران منتصـــــــــــــف المدة  واإليرادات والنفقات الفعلية؛ وأن الجدول  

عند اســـــتعران منتصـــــف المدة  واإليرادات والنفقات   2021-2018  والميزانية المنقحة للفترة 2018-2021
على األرقام   2021-2018ام الفعلية للفترة . وتشـتم  األرق2021والمتوقعة لعام   2020-2018الفعلية للفترة 

. والمعلومـات الواردة في تال الجــدولين مصـــــــــــــنفـة  2021واألرقـام المتوقعــة لعــام    2020- 2018الفعليــة ل عوام  
 .حسب الموارد العادية )غير المخصصة اليرن(  والموارد األخر، )المخصصة اليرن(  واسترداد التكاليك 

 
  1الجدول 

   2017- 2014ملة للفترة  الميزانية المتكا 

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

  2017-2014خطة الفترة  
استعران منتصف المدة للفترة  

 2017-2014األدا  الفعلي للفترة   2014-2017

 
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
ــرداد  اســــــــــــــــــــــتــــــ

 التكاليك

          الموارد المتاحة  1
  853,1 1 575,3  853,1 1 575,3  799,7 1 661,5 الرصيد االفتتاحي 
          اإليرادات 
  955,2 15 683,1 4  685,7 13 697,7 4  648,0 10 353,0 5 المسايمات  
األخــر،     ــالـيــك  اإليــرادات  والــتــكـــــ

   450,9   402,5   280,0 المستردة
  955,2 15 134,0 5  685,7 13 100,2 5  648,0 10 633,0 5 مجموع اإليرادا  



 E/ICEF/2021/AB/L.7 

 

4/12 21-11785 

 

  2017-2014خطة الفترة  
استعران منتصف المدة للفترة  

 2017-2014األدا  الفعلي للفترة   2014-2017

 
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
ــرداد  اســــــــــــــــــــــتــــــ

 التكاليك
   (77,8)   (76,6)   (96,0) تسوية استرداد الضرامب 
  808,3 17 631,5 5  538,8 15 598,9 5  447,7 12 198,5 6 مجموع الموارد المتاحة  

          استخدام الموارد - 2
  074,1 15 599,4 3  429,1 13 651,8 3  713,7 10 091,1 4 البراما - ألف
 046,7 1 116,1 764,8 938,8 116,4 039,3 1 823,2 116,3 155,4 1  الميزانية المؤسسية - با 
الخــــــاص   - جيم القطــــــاع  من  األموال  جما 

وإقــامــة الشــــــــــــــرا ــات معـــه  التكـــاليك  
  61,2 423,5  86,0 410,6  - 454,0 المباةرة/االستثمارية

   207,7   182,5   174,2 غير ذلك - دال
 046,7 1 251,3 15 995,5 4 938,8 631,5 13 284,1 5 823,2 830,0 10 874,7 5 مجموع استخدام الموارد 

  510,4 1 636,1  968,5 314,7  794,5 323,8 الرصيد الختامي للموارد - 3
  

 2الجدول 
 2021- 2018الميزانية المتكاملة للفترة  

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

  2021-2018خطة الفترة  
استعران منتصف المدة للفترة  

 2021-2018األدا  الفعلي للفترة   2018-2021

 
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
ــرداد  اســــــــــــــــــــــتــــــ

 التكاليك
          
          الموارد المتاحة - 1

  372,6 1 636,7  372,6 1 636,7  235,9 1 562,3 الرصيد االفتتاحي 
          اإليرادات 
  470,2 20 018,2 5  178,7 19 947,5 4  512,5 16 801,9 5 المسايمات  
ــالـيــك     والــتــكـــــ األخــر،  اإليــرادات 

   662,2   707,5   500,0 المستردة
  470,2 20 680,5 5  178,7 19 655,0 5  512,5 16 301,9 6 مجموع اإليرادا  

   (81,3)   (80,0)   (80,0) تسوية استرداد الضرامب 
التحويــ  إلى صــــــــــــــنــدوا رأل المــال   

   (27,0)       المتداول
   842,8 21 208,8 6   551,2 20 211,7 6   748,4 17 784,1 6 مجموع الموارد المتاحة  

          استخدام الموارد - 2
  329,4 18 913,9 3  322,2 18 987,2 3  917,3 15 360,0 4 البراما - ألف
 265,0 1 112,6 003,2 1 297,0 1 134,0 024,5 1 195,0 1 165,3 095,2 1  الميزانية المؤسسية - با 
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  2021-2018خطة الفترة  
استعران منتصف المدة للفترة  

 2021-2018األدا  الفعلي للفترة   2018-2021

 
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
اســــــــــــــــــتــــرداد 

 التكاليك
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 العادية
الـــــــــــــمـــــــــــــوارد  

 األخر، 
ــرداد  اســــــــــــــــــــــتــــــ

 التكاليك
الخــــــاص   - جيم           القطــــــاع  من  األموال  جما 

وإقــامــة الشــــــــــــــرا ــات معـــه  التكـــاليك  
  196,1 633,6  202,6 637,3  273,0 725,1 المباةرة/االستثمارية

  - 282,6   311,5  - 240,0 غير ذلك - دال
 265,0 1 638,1 18 833,3 5 297,0 1 658,7 18 960,5 5 195,0 1 355,6 16 420,3 6 مجموع استخدام الموارد 

  939,6 1 375,5  595,5 251,2  197,8 363,8 الرصيد الختامي للموارد -3
  
مليون دوالر للفترة   2  146,5وتالح  اللجنــة أن مجموع الموارد الفعليــة يتجــاوز النفقــات الفعليــة بمبلغ   -   10

ـلـلفــترة    2017- 2014 اـلمــتوـقا  اـلفـــــــاـمت  دوالر.    2  315,1ـيـبـلغ    2021- 2018وأن  التلتجتنتتتتتة  مــلـيون  وتتر  
كالهما أكثر استتفاةتة  االستتشتارية أن النا المتصتم بمقترحا  الموارد والجداول المتصتلة بلا يلزم أن ي ون  

،  2025- 2022في مشتتتتتتتاريي الميزانيا  المقيلة، بداية مأ استتتتتتتتعراا منتصتتتتتتتل المدة المقيم لخطة الفترة  
يشتتتتمال المعلوما  المفصتتتتلة التاليةز )أ( توقيي النفقا ل ) ( تحليم الفروق، ومقارنة النفقا  بالتقديرا    كي 

ك الموظفيأل )د( معلوما  عأ بنود اإلنفاق. وتر   المستتخدمة في التخطي؛ل )(( خط؛ وجداول مفصتلة لمال 
اللجنة أيضتتتتا أنز يلزم تقديم مزيد مأ التوةتتتتيت ليما يتعل  بمستتتتتو  الموارد العادية مقارنةأل بالموارد األخر   

 (. 6و    3)انظر الفقرتيأ  
 

 العنصر المؤسسي مأ الميزانية المتكاملة -  ألل 
  تتنلف من 2025-2022مليون دوالر للفترة  2 738,2قدريا  تقترت اليونيســــــف ميزانية مؤســــــســــــية   - 11

مليون دوالر لتنســــــــــــــيت األنشــــــــــــــطــة اإلنمــاميــة ل مم المتحــدة؛   40,1مليون دوالر لفعــاليــة التنميــة؛ و    772,5
مليون دوالر  115مليون دوالر ألنشـــطة الرقابة والضـــمان المســـتقلين؛ و    92,7بليون دوالر لإلدارة؛ و  1,7 و

(. ومن المتوقا أن تبلغ نســــبة 22لالســــتثمارات الرأســــمالية ضــــمن األغران الخاصــــة )المرجا نفســــه  الفقرة 
مليون دوالر؛ ويو مســـتو،  2 738,2في المامة أو  10,2مجموع الموارد المســـتخدمة في الميزانية المؤســـســـية  

  لكنه أعلى قليال من نسـبة 2021-2018مشـابه للمسـتو، الذي اُعُتمد في بداية دورة الميزانية المتكاملة للفترة 
 مليون دوالر المتوقعين في استعران منتصف المدة.  2 455,5في المامة أو مبلغ  9,5

مليون دوالر  ُيقتَرت تموي   2 738,2الية الب  2025-2022ومن أصــــ  الميزانية المؤســــســــية للفترة  - 12
في المـامـة( من   50مليون دوالر )  1  365,0في المـامـة( من الموارد العـاديـة  و    48مليون دوالر )  1  317,9

في المامة( من الموارد األخر،. وتكون حصة    2مليون دوالر )  55,3استرداد التكاليك من الموارد األخر،  و  
ل الميزانية المؤســـســـية مرتبطة بالنســـب اإلجمالية للموارد العادية والموارد األخر، التي الموارد العادية التي تُ  مو ِّ

الجــــــدول   ويقــــــدم  النســـــــــــــــــــب.  يــــــذه  ونــــــاتجــــــة عن  لليونيســــــــــــــف  المتكــــــاملــــــة  الميزانيــــــة  ل  التقرير    3ُتمو ِّ من 
(E/ICEF/2021/AB/L.6موجزا لل ) 2021-2018تييرات في الميزانية المؤســـــــــســـــــــية بين فترتي الميزانية  

ما تحلي  لها حســــــب فئات التكاليك والمجموعات الو يمية     2025-2022 )اســــــتعران منتصــــــف المدة( و
مليون دوالر ُيعز، إلى تســــــــــــــوـيات التكـاليك  258,1مليون دوالر  منهـا مبلغ   282,8ويو يعكس زـيادة ـقدريـا 

(. وعند االســــــتفســــــار  ُأبلَِّيت اللجنة االســــــتشــــــارية بنن الزيادة الكبيرة من 88إلى  86قرات  )المرجا نفســــــه  الف

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6
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( في فئـة الييـادة والتوجيـه على 2025-2022مليون دوالر )  62,6( إلى  2021-2018مليون دوالر )  39,1
نسـيين  اسـتجابًة  نطاا المؤسـسـة مطلو.ة لدعم الجهود التي بدأت من قب  لتعزيز منا االسـتيالل واالنتها  الج

ــا ة   ــايقة وإســ ــين والتحرم الجنســــي والمضــ ــتقلة المعنية بالتمييز بين الجنســ ــيات فرقة العم  المســ لنتاما وتوصــ
اســـــــتعمال الســـــــلطة في أما ن العم   ولتيطية التكاليك المتعلقة بتعزيز مكتب األخالحيات  ومكتب الحماية   

الســــتشــــارية الزيادة الكبيرة في الموارد في فئة الييادة  ومختبر التطوير والتحســــين المؤســــســــي. وتالح  اللجنة ا
 والتوجيه على نطاا المؤسسة.

( إلى 2021-2018مليون دوالر ) 28,1من التقرير أيضـــــــــــا حدو  انخفان من  3ويبين الجدول   - 13
ــار  ُأبلَِّيت اللجن 2025-2022مليون دوالر ) 21,8 ــتفســـــ ة  ( في بند أمن المو فين وأما ن العم . وعند االســـــ

ماليين دوالر   4,9بــنن يــذا االنخفــان مرتب  بتوزيا تكــاليك خــدمــات أمن األمم المتحــدة المــدارة مرتزيــا )
  وأنــه قو.ــ  جزميــا بزيــادة فعليــة في الو ــامف  2025-2022ســــــــــــــنويــا( على المجموعــات الو يميــة في الفترة  

األمنية العالمية والقوة العاملة   المتصـــــــلة باألمن. وُأبلَِّيت اللجنة تذلك بتقســـــــيم العم  بين أنشـــــــطة اليونيســـــــف
األمنية المتكاملة الممولة تمويال مشـترتا والمسـؤوليات العالمية التي تضـطلا بها إدارة ةـؤون السـالمة واألمن  
حي  تتولى اإلدارة تنســــــيت أمن األمم المتحدة في الميدان وتقديم المشــــــورة بشــــــننه وتنســــــيت المشــــــورة األمنية 

ــابعون  والعمـــ  األمني لمنظمـــات ا ــداني  في حين يقـــدم مو فو األمن التـ ــد الميـ ألمم المتحـــدة على الصــــــــــــــعيـ
ــين باليونيســـف إلى مكاتب اليونيســـف القطرية في مواقا  ــافيين خاصـ ــورة ودعما إضـ لليونيســـف في الميدان مشـ

 معينة يكون يذا الدعم اإلضافي مطلو.ا فيها عالوة على األنشطة التي تضطلا بها اإلدارة.

ـيـتعـ  - 14 ــا  مـن  وفــيمـــــ ــادة  ــاـلزيـــــ بـــــ )  98,0ـلت  دوالر  إـلى  2021-2018مــلـيون   دوالر  مـالـيـين  106,3( 

( في إلار إدارة الموارد البشـــــــرية على نطاا المؤســـــــســـــــة  ُأبلَِّيت اللجنة  عند االســـــــتفســـــــار  2022-2025)
  تهدف إلى سإعادة تنظيم و يفة الموارد البشــــــرية ونموذج تقديم الخدماتةإحد، األولويات الســــــبا  ويي   بنن

إيجــاد نموذج عــالمي لتقــديم الموارد البشــــــــــــــريــة يكون أ ثر فعــاليــة وحــداعــة ومال مــة لليرن من أجــ  دعم 
  سإدخـال لرامت عمـ  جـدـيدة وتحـدـيد مســــــــــــــتقـب  العمـ  ةاحتـياجـات المنظمـة المتييرة؛ وأن األولوـية المتمثلـة في 

إدخال أســـــــــاليب عم  أ ثر  تســـــــــتند إلى ترتيبات العم  المرنة والدرول المســـــــــتفادة من الجامحة  وتهدف إلى
ن إنتاجية المنظمة إلى أقصى حد ممكن.  حداعة ومرونة ُتحس ِّ

 
 التغيرا  في الوظائل -  باء 

التقرير ) - 15 ــا  من مرفت  حــ ــ   ــذييــ للتــ ــا  ــدد E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1وفقــ (  زاد مجموع عــ
ــية للفترة   الو امف ــســـــــ و يفة إلى  3 174و يفة من  74بمقدار    2025-2022المدرجة في الميزانية المؤســـــــ

 2-و ــامف مــد  4و يفــة في الفئــة الفنيــة الــدوليــة )  79و يفــة  حيــ  حــدعــت زيــادة صـــــــــــــــافيــة قــدريــا    3  248
لنيين و امف في فئة المو فين الو  5و يفة في الفئة الفنية( وحد  نقصــــــان قدره   71 و 1-و امف مد 4 و

ــتعران منتصــــــــــــف المدة للفترة  . وقد نتجت يذه التييرات عن 2021-2018وفئة الخدمات العامة  منذ اســــــــــ
َدت  األولويات الناةـــــــئة وزيادة حجم عمليات اليونيســـــــف  وجا ت اســـــــتجابًة ل زمات اإلنســـــــانية المتزايدة. وُزو ِّ

الو امف الفنية الدولية حسـب البلد والموقا / )أ( المو فون الفنيون الدوليون اللجنة بمعلومات إضـافية عن ا تي: 
في المامة   17 في المامة من الو امف تانت في المقر  و   40  ويبين ذلك أن 2021تموز/يوليه    17والرتبة في  

ــة  و   ــاتــــب اإلقليميــ ــانــــت في المكــ الفنيون    49 ــ ــة؛ ) ( المو فون  القطريــ ــاتــــب  ــانــــت في المكــ تــ ــة  ــامــ في المــ
الــدوليون/الو ــامف الفنيــة الــدوليــة حســـــــــــــــب المجموعــة اإلقليميــة لــدورة الميزانيــة الحــاليــة ودورات الميزانيــة األر.ا  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1
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  2021- 2018البلد والمنطقة والمقر من الفترة الســـــــــــــابقة؛ )ج( التييرات المقترحة في مال  المو فين حســـــــــــــب  
 . 2025- 2022)استعرن منتصف المدة( إلى دورة الميزانية للفترة 

وُأبلَِّيت اللجنة االســتشــارية بنن عدد الو امف الوارد في التذيي  حا  ال يشــير إال إلى الو امف الممولة  -   16
ــم  اإلدارة والرقابة  وا  ــية  التي تشــــ ــســــ ــرا ات العالمية  والتوجيه البرنامجي  وتوليد األدلة   من الميزانية المؤســــ لشــــ

في المامة من جميا الو امف من جميا مصـــــــادر التموي  المقررة للفترة    65وتوجد نســـــــبة  ووضــــــــا الســــــــياســــــــات. 
ــبــة   12في المــامــة و    53في المكــاتــب القطريــة واإلقليميــة )   2025- 2022 في المــامــة على التوالي( وتوجــد نســـــــــــ
طابي   وتر  اللجنة االستتشتارية أنز بالنظر ىلث أن أنشتطة اليونيستل ميدانية و ا  في المقر. المامة منها  في  35

برنامجي في جوهرها، ينبغي بذل قصتتار  الجلد في ستتييم تعزيز الوجود الميداني لليونيستتل وأنشتتطتلا الميدانية 
 لميداني. ( مأ خالل قيادة النسبة المئوية للوظائل علث الصعيد ا 18و    17)انظر الفقرتيأ  

ويذتر التقرير أن المجلس التنفيذي أذن للمديرة التنفيذية بإنشـا  و امف إضـافية على مسـتو، المديرين   -   17
في إلار الميزانية المؤســســية المعتمدة. وعند االســتفســار  ُأبلَِّيت اللجنة االســتشــارية بنن المديرة التنفيذية  تمشــيا 

(  ونامب مدير إقليمي  2- بة مدير )رميس  مســتشــار قانوني )مد و امف إضــافية برت   4ما ســلطتها  وافقت على 
(  ونامب ممث   المكتب 1- (  ونامب ممث   اليمن )مد 1- المكتب اإلقليمي لشــــــرا أفريييا والجنو  األفريقي )مد 

و يفة    117(  ليصـ  العدد اإلجمالي للو امف على مسـتو، المديرين وما فوقه إلى  1- القطري في السـودان )مد 
ــار فخر  ُأبلَِّيت اللجنة بنن عدد الو امف في الرتبة مد 2020اية عام في نه  ــتفســـــ تان عادة  1- . و.نا  على اســـــ

ــلطة الموافقة على الترحية من رتبة مد  ــو، سـ ــى  وأن المديرة التنفيذية لم تكن تملك سـ إلى رتبة  1- مقيدا بحد أقصـ
ــا  و امف جديدة برتبة مد 2- مد  . وتانت 1- إلى رتبة مد   5- من رتبة ف    أي الترحية 1-   ولم يكن يمكنها إنشــــــــ

ــا  و امف برتبة مد  ــريعة التيير والظروف المتييرة  1- المرونة مطلو.ة إلنشــــ في الميدان. فنجر،    نظرا للبيئة الســــ
ــا دحيقا قب  موافقة المديرة التنفيذية.   ــتعراضــــــ ــتعران حالة تبار المو فين اســــــ وتالحظ اللجنة  الفريت المعني باســــــ

يرة التنفيذية إلنشتاء وظائل ىةتالية علث مستتو  المديريأ، وتر  أنز ينبغي ممارستة  االستتشتارية ستلطة المد 
هذه الستتتتلطة فق؛ بالنستتتتبة للوظائل الميدانية، وأنز ينبغي لليونيستتتتل أن تواصتتتتم تقديم تقارير ىلث المجلس  

 (. 18و    16التنفيذي علث أساس سنوي )انظر أيضا الفقرتيأ  

َدت ال  -   18 فوقها   وما   1- لجنة االستشارية بمعلومات إضافية عن الو امف في رتبة مد وعند االستفسار  ُزو ِّ
وأن ينا   2021-2018والفترة   2017-2014وتالح  أن األرقام قد زادت على مدار دورتي الميزانية للفترة 

ــاعــد  و    4وتيــ  أمين عــام  و    1ومــا فوقهــا )  1-و يفــة برتبــة مــد  117حــاليــا     2-مــد  38أمين عــام مســـــــــــــ
(  من بينهـا الو ـامف األر.ا اإلضــــــــــــــافـية من رتـبة المـديرين التي أذـنت بهـا المـديرة التنفـيذـية مقـارـنًة 1-مـد 74 و
(. وتالح  اللجنة أيضا حدو  زيادة أخر،  90و يفة في بداية فترة األر.ا سنوات )المرجا نفسه  الفقرة   113 بــــ 

  2025- 2022الميزانية المؤسـسـية المقترحة للفترة في عدد الو امف على مسـتو، المديرين  سـتؤدي  بنا  على 
أمين   4وتي  أمين عام  و   1و يفة )  121إلى رفا مجموع عدد الو امف على مســــتو، المديرين وما فوقه إلى  

(. وتالح  اللجنة وجود تضــار  واضــح في المعلومات المقدمة  حي   1- مد   77  و  2- مد   39عام مســاعد  و  
و يفـــة في إحـــد، المرات وُذ ِّر أنـــه يبلغ    154ف على مســـــــــــــتو، المـــديرين يبلغ  ُذ ِّر أن مجموع عـــدد الو ـــام 

وفي حيأ أن اللجنة االستتتتتشتتتتارية ال تعترا علث      ردا على اســـــتفســـــاراتها. 2021- 2018و يفة للفترة  117
وما فوقلا، فإن اللجنة تشتتتتتتتجي مرة أخر  اليونيستتتتتتتل علث أن    1- ىنشتتتتتتتاء أرفي وظائل ىةتتتتتتتالية برتبة مد 

ظام حجم حاال  الطوارئ وتعقيدها وإلحاحلا في اليلدان التي ُأنشتتتتتتئ  فيلا وظائل عليا، مأ  تستتتتتتتعرا بانت 
وما فوقلا والمستتتتتتو  المناستتتتتب للذه الوظائل،    1- أجم تحديد االحتياجا  المستتتتتتمرة للوظائل في رتبة مد 
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. وتوصتي اللجنة أيضتا  واألثر المترتب عليلا   تأخذ في االعتبار أيضتا ملام الوظائل العليا الجديدة األخر   وأن 
ثة في استتعراا منتصتل المدة عأ استتخدام الوظائل اإلةتالية،   بأن يتلقث المجلس التنفيذي معلوما  ُمحدَّ

 وتعتزم مواصلة استعراا المسألة في سياق استعراا منتصل المدة. 
 

 التكافؤ بيأ الجنسيأ والتمثيم الجغرافي العادل -  جيم 
اللجنة بنن اليونيسف حققت تكافؤا عاما بين الجنسين بليت فيه نسبة النسا  عند االستفسار  ُأبلَِّيت   - 19
    التي بلغ فيها متوســـــــــ  تمثي  5-في المامة  وتكافؤا في ت  فئة من فئات المو فين  باســـــــــتثنا  رتبة ف 49

ابير في المامة خالل العقد الماضـــي. ولمعالجة يذه المســـنلة  اعتمدت اليونيســـف مجموعة من التد 44اإلنا  
(. 2021)ويي تدابير ســـارية حتى نهاية عام   5-الخاصـــة المؤقتة لتحقيت التكافؤ بين الجنســـين في الرتبة ف

ت اللجنــة بــننــه نتيجــة لبعت المبــادرات المعتمــدة  لوح  بــالفعــ  إحراز تقــدم فيمــا يلي: أ ثر المجــاالت   وُأبلِّيــَ
و فين المحليين؛ واالتصــــــال بالموايب المســــــتهدفة؛  بين الم الو يمية اختالال في التوازن؛ وزيادة تمثي  اإلنا 

وإدخال التحســينات في عقافة المكاتب؛ وفي حاالت الطوار   التي تندر فيها الموايب؛ وإنشــا  و امف إليجاد 
ــين موزعة حســــب   ــا ات عن التكافؤ بين الجنســ ــا بإحصــ َدت اللجنة أيضــ ــارات لتطوير موايب اإلنا . وُزو ِّ مســ

وفئـة الخـدمـات العـامـة في المقر وفي الميـدان واألفراد    4-إلى ف  1-وقهـا ومن فومـا ف  5-فئـات الرتـب  ف
وما فوقها     5-من غير المو فين  للســــــنوات األر.ا الماضــــــية  ويي تالح  أن نســــــبة المو فات في رتبة ف

َدت اللجنة أيضــــــا ببيانات   الجنســــــية  وفي فئة الخدمات العامة  وتذلك في المواقا الميدانية  تشــــــهد تنخرا. وُزو ِّ
 حزيران/  30  ومـا فوقهـا حتى  1-والمجموعـة اإلقليميـة والرتبـة حســـــــــــــــب الموقا لجميا الو ـامف في الرتبـة مـد

في المـاـمة من   50  ويي تالح  غلـبة المو فين من أوروـ.ا واألمريكتين  الـذين يمثلون أ ثر من  2021 يونـيه
ستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتاريتة الجلود الميتذولتة لتحقي   وتالحظ اللجنتة االومـا فوقهـا.   1-مجموع عـدد الو ـامف في رتـبة مـد

التواقن بيأ الجنستتيأ، وهي علث ثقة مأ أن قصتتار  الجلد ستتُييذول لتنويي الموظفيأ في جميي الرتب مأ  
أوستتتتتتتتي قاعدة جغرالية مم نة، وأن تحديثا، يشتتتتتتتتمم ىحصتتتتتتتتاءا  عأ التقدم المحرق ليما يتعل  بالتمثيم  

م في سياق استعراا  منتصل المدة. الجغرافي ونوع الجنس، سُيقدَّ
 

 األفراد مأ غير الموظفيأ -  دال 
بلغ   -   20 بــــنن عــــدد األفراد من غير المو فين  ــة  أبليــــت اللجنــ ــار   ــد االســـــــــــــتفســـــــــــــــ فردا في    4  719عنــ
ــاريا و   3  550  منهم  2021حزيران/يونيه   30 ــتشـ متعاقدا فردا؛ وأن األفراد من غير المو فين   1 169  خبيرا اسـ

في المامة في    23  و   2017في المامة في عام   21العاملة تراوحت ما بين   مجموع القوة ةــــــكلوا نســــــبة مئوية من 
ــتعان بهم س متعاقدين أفراد ة . وُأبلَِّيت اللجنة بنن األفراد من غير المو فين يشـــــملون  2021حزيران/يونيه    30   ُيســـ

لى مهــام و يميــة ممــاعلــة بموجــب عقــد لتوفير الخبرة أو المهــارات أو المعــارف ألدا  مهمــة محــددة  قــد تنطوي ع 
لتلك التي يؤديها المو فون  لفترة محدودة. غير أن عقوديم تشــم  قيودا إلزامية على مدة العقود  تخضــا لرصــد  
صــارم. وُأبلَِّيت اللجنة أيضــا بنن اليونيســف تخط  لإلليا  التدريجي لهذه الطريقة التعاقدية وأن االحتياجات من  

 من ذلك عن لريت تعيينات مؤقتة؛ وأن اســـتخدام عقود الخبرا  االســـتشـــاريين  المهام القصـــيرة األج  ســـتلبى بدال 
ســيســتمر  ولكنه ســيقتصــر على توفير الخبرة للمهام التي تتخذ ةــك  مشــاريا وليس للمهام الو يمية التي يؤديها  

ا  خبير   3  028  تــانــت اليونيســـــــــــــف قــد تعــاقــدت ما  2021المو فون. وتالح  اللجنــة أنــه حتى حزيران/يونيــه  
ــاريا و   ــتشــــ ــا أن    249و   522متعاقدا فردا في الميدان  و   920اســــ على التوالي في المقر. وتالح  اللجنة أيضــــ

خبيرا اســــتشــــاريا زادت مدة    567ةــــهرا و    12أةــــهر إلى   10خبيرا اســــتشــــاريا تراوحت مدة عقوديم من  2  128
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وتالحظ اللجنة االستتتشتتارية    دة. ةــــهرا  بينما تان لد، بعت الخبرا  االســــتشــــاريين عقود متعد   12عقوديم عن 
التقدم المحرق في اإللغاء التدريجي لعقود غير الموظفيأ في القوة العاملة لليونيستتتتتل، وتشتتتتتجي اليونيستتتتتل  
علث مواصتلة تقليم اعتمادها علث األفراد مأ غير الموظفيأ، وال ستيما االستتعانة بالخيراء االستتشتارييأ الذيأ  

كامم في مواقي المقر. وتوصتتي اللجنة االستتتشتتارية اليونيستتل بأن توصتتم  بدوام   ُيستتتعان بلم منذ أمد طويم 
ثة عأ استتتتتخدام األفراد مأ غير الموظفيأ في القوة العاملة لليونيستتتتل في ىطار استتتتتعراا   تقديم أرقام ُمحدَّ

 منتصل المدة وفي مشاريي الميزانيا  المقيلة. 
 

 ستحقاقا  الموظفيأاالحتياطيا  لتمويم االلتزاما  المترتبة علث ا - هاء 
يذتر التقرير أن اســــــــــــتراتيجية اليونيســــــــــــف الطويلة األج  لتموي  االحتياليات المتعلقة بااللتزامات  - 21

المترتبة على استحقاقات المو فين تشم  ترا م األموال المتنتية من اقتطاعات المرتبات في حسابات الميزانية 
ك أرصــــدة األموال في نهاية الســــنة. وُيعز، العجز التمويلي ومصــــادر التموي   ونق  الموارد  إذا ســــمحت بذل

ــا إلى التييرات في التقييم اال تواري لاللتزامــات المتعلقــة بــالتــنمين الصــــــــــــــحي بعــد انتهــا  الخــدمــة   ــاســـــــــــــ أســـــــــــــ
(E/ICEF/2021/AB/L.6  ــتفســـ 28و   27  الفقرتان ــعب تقدير  ار  ُأبلَِّيت اللجنة بننه(. وعند االسـ من الصـ

الوـقت اـلذي ســــــــــــــيتم فـيه تموـي  االلتزامـات اال توارـية ـبالكـامـ . وفيمـا يتعلت بمخـالر التكـاليك والفواـمد المترتـبة  
ــتثمارات التنمين الصـــحي بعد انتها  الخدمة  ُأبلَِّيت اللجنة بنن  ــادر خارجية في إدارة اسـ ــتعانة بمصـ على االسـ

سـتثمار الذي يقدمه مديرو االسـتثمار الخارجيون تجاوز األتعا  التي يحصـلون عليها وأن عامد العامد على اال
االستثمار الصافي الذي يوفره المديرون الخارجيون أعلى مما تان يمكن تحييقه لو  لت األموال مستثمرة في  

ار الخارجيون لمراجعة  حافظة رأل المال المتداول الداخلية. و.اإلضــــــــافة إلى ذلك  يخضــــــــا مديرو االســــــــتثم
 الحسابات سنويا  ويعدون بيانات مالية مراجعة. 

 
 استرداد التكاليف -  واو 

أُعد ت باسـتخدام منهجية ومعدالت اسـترداد    2025-2022يذتر التقرير أن الميزانية المتكاملة للفترة  - 22
ــترداد التكاليك المعتمدة في قرار المجلس التنفيذي  ــترتة الســـــ ــاملة المشـــــ ــة الشـــــ ــياســـــ ــيا ما الســـــ التكاليك تمشـــــ

المؤسـسـية  الخاضـعة السـترداد التكاليك  في المامة من الميزانية  22  فإن نسـبة 4. ووفقا للجدول  2020/24
ل الرصــــيد المتبقي البالية نســــبته   ل من الموارد العادية  في حين يمو  في المامة من الموارد األخر،   78ســــتمو 

في المامة  6,9 على غرار الحصـــة النســـبية من النفقات المقررة. ويبلغ معدل اســـترداد التكاليك الفعلي المتوقا
في المامة. وُأبلَِّيت  8ويو أق  من المعدل األســاســي المنســت الســترداد التكاليك البالغ    2025-2020للفترة 

اللجنة بنن اليونيسـف تقدم معلومات عن تطبيت معدالت اسـترداد التكاليك المخفضـة  من بينها األعر المالي  
 إلى المجلس التنفيذي في التقرير السنوي للمديرة التنفيذية.  

َدت الل  -   23 جنة بالمعدالت المعتمدة وُأبلَِّيت بنن الســياســة والمعدالت المنســقة المشــترتة الســترداد التكاليك  وُزو ِّ
لبرناما األمم المتحدة اإلنمامي وصــندوا األمم المتحدة للســكان وييئة األمم المتحدة للمســاواة بين الجنســين وتمكين  

ــبتمبر   ــيية التي اُعُتمَِّدت في أيلول/ســــ  لت دون تييير منذ     24/ 2020  في القرار   2020المرأة واليونيســــــف  بالصــــ
ــرة الُمحم لة على الموارد  2013تحديد المعدالت األولية في عام  ــترداد التكاليك غير المباةــــ . وُأبلَِّيت اللجنة بنن اســــ

ــية بمبلغ   ــســــــــ ــيد في الميزانية المؤســــــــ   2017- 2014بليون دوالر في الفترة   1,05األخر، ُأضــــــــــيك بالكام  ترصــــــــ
 بليون دوالر.   1,37 أن يبلغ  2025- 2022  وأن المتوقا للفترة 2021- 2018دوالر في الفترة بليون   1,26 و 
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تضـــــمنت مجموعة إضـــــافية بعنوان ةغير   2021-2018ويذتر التقرير أن الميزانية المتكاملة للفترة  - 24
خـدمـات    ـبالنظر إلى أن 2025-2022ذـلك  بمـا يشــــــــــــــمـ  خـدمـات المشــــــــــــــترـياتس  لم تـُدرج في ميزانـية الفترة 

ل النفقات المقررة للفترة  ــام ممول ذاتيا بالكام . وتمو  ــتريات نشــــــــــ   بما في ذلك النفقات 2025-2022المشــــــــــ
المباةـــرة وغير المباةـــرة  من رســـوم المناولة التي تفرضـــها اليونيســـف لقا  خدمات الشـــرا  التي تقدمها. وعند 

فَرن على ت  معاملة ةــــرا   مما يســــمح بتيطية االســــتفســــار  ُأبلَِّيت اللجنة االســــتشــــارية بنن رســــم مناولة يُ 
مجموع التكاليك الداخلية للمرتبات واإلدارة والتكاليك األخر، ذات الصـلة تيطية تاملة. وتالح  اللجنة لابا 

 التموي  الذاتي المتنص  في نشام الشرا  الذي يمكن اعتباره مماعال السترداد التكاليك.
 

 نظام المنسقيأ المقيميأ -  قاي 
ــقين المييمين ســـيزداد زيادة تبيرة  - 25 يذتر التقرير أن المبلغ المقدر لمســـايمة اليونيســـف في نظام المنسـ

)المرجا نفســـــه     2019مليون دوالر نتيجًة لمضـــــاعفة المســـــايمة الســـــنوية اعتبارا من عام  33,6ليصـــــ  إلى 
نين  (. وعند االســــــــــــتفســــــــــــار  ُأبلَِّيت اللجنة بنن المنســــــــــــقين المييمين ال71الفقرة  مســــــــــــتقلين والمحايدين والُممك 

ــتراتيجي المشــــــــــتر   يضــــــــــطلعون بدور محوري في الجما بين أفرقة األمم المتحدة القطرية لتقديم الدعم االســــــــ
للحكومات. وفي اســتقصــا  ُأجري مؤخرا بشــنن إصــالت منظومة األمم المتحدة اإلنمامية  أفاد أ ثر من نصـف  

ت القطري تعزز  وأن فرص الحصــول على التموي  الجماعي زادت   ممثلي اليونيســف بنن التعاون داخ  الفري 
ن. وقد تجلى ذلك بشـــك  خاص في االســـتجابة ألزمة  وأن التواصـــ  االســـتراتيجي ما المنســـقين المييمين تحســـ 

بشــــــك  تعاوني وفي الوقت المناســــــب على نطاا منظومة األمم المتحدة. وُأبلَِّيت اللجنة بنن زيادة  19- وفيد
لة من الدول األعضــا  أفضــ   التموي  ا لمســتدام لنظام المنســقين المييمين من خالل األنصــبة المقررة الُمحصــ 

من صــيية التموي  المختلطة الحالية التي تتنلف من تقاســم التكاليك في إلار مجموعة األمم المتحدة للتنمية 
أي زيادة سـتؤعر سـلبا على البرمجة   في المامة  والتبرعات  ألن  1المسـتدامة  وضـريبة التنسـيت البالية نسـبتها  

 والتنفيذ فيما يتعلت بنيداف التنمية المستدامة في داخ  البلد.
 

 الخدما  المشتركة - حاء 
ــد مـا مجموعـه   - 26 مليون دوالر لتيطـية النفقـات الرأســــــــــــــمـالـية   25ـيذتر التقرير أـنه من المطلو  رصــــــــــــ

االسـتراتيجية األوسـا نطاقا لمبادرات األما ن المشـترتة  المرتبطة بصـيانة المباني وإدارتها  والسـعي إلى تحقيت
(. وعند االسـتفسـار  ُأبلَِّيت اللجنة االسـتشـارية بنن اليونيسـف 81لمنظومة األمم المتحدة )المرجا نفسـه  الفقرة 

  تانت 2020تشـار  بنشـام في تنفيذ مبادرات إصـالت األمم المتحدة في المجال التشـييلي. وحتى نهاية عام  
ــتراتيجيةاليو  ــيير األعمال في   نيســـــف قد نفذت اســـ في المامة من المكاتب القطرية  وُيتوق ا بلوغ الهدف   80تســـ

ــا ـبنن أ ثر من 2021في المـاـمة بحلول نهـاـية عـام   100المتمـث  في التنفـيذ بنســـــــــــــــبة   . وُأبلِّيـَت اللجـنة أيضــــــــــــ
م في تحقيت وفورات من في المامة من مكاتب اليونيســـــــــف موجودة في أما ن عم  مشـــــــــترتة  مما أســـــــــه 50

الخدمات األمنية والخدمات األخر، المشترتة التي ُحددت من خالل استراتيجية تسيير األعمال  غير أن فكرة  
ــا بنن اليونيســـــــــف تقدم دعما قويا  ــتر  لم ينفذيا أي بلد بعد. وُأبلَِّيت اللجنة أيضـــــــ مكتب الدعم اإلداري المشـــــــ

  للمجموعة المعنية باالبتكارات في مجال األعمال والرميس لمبادرات اإلصـــــــــالت  بصـــــــــفتها الرميس المشـــــــــار 
المشـــــــــــار  لفريت العم  المعني باإلبالغ عن الكفا ة  الذي أصـــــــــــدر أول تقرير عن الكفا ة على نطاا األمم 

. ووضــعت اليونيســف أيضــا توجيهات داخلية بشــنن مســام   من بينها 2021المتحدة في وقت ســابت من عام 
وأللعت عليها وتاالت األمم المتحدة األخر،    وتنفيذ فكرة مكتب الدعم اإلداري المشـــــــــتر  االعتراف المتبادل  
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ومكتب األمم المتحدة للتنســــــــيت اإلنمامي. وقدمت اليونيســــــــف معلومات منتظمة إلذتا  الوعي العام بمبادرات  
وتالحظ اللجنة  تر .  الدعم اإلداري المشـــــــــ  اإلصـــــــــالت وإعداد المكاتب للتييرات المقبلة  مث  تنفيذ فكرة مكتب

االستتتشتتارية اعتزام اليونيستتل مواصتتلة الستتعي ىلث تحقي  م استتب في الكفاءة مأ حيع مبادرا  األعمال  
المشتتتتتركة، وهي علث ثقة مأ أن معلوما  مفصتتتتلة عأ  لش، بما يشتتتتمم الوفورا  القابلة للقياس الكمي  

م ىلث المجلس التنفيذي في استتتتتتتتعر  اا منتصتتتتتتتل المدة وفي مشتتتتتتتاريي  والم استتتتتتتب في الكفاءة، ستتتتتتتُتقدَّ
 المقيلة. الميزانيا 

 
 نظام التخطي؛ المركزي للموارد - طاء 

ــية عن نظامها للتخطي  المرتزي   - 27 ــارية بنن اليونيســــف راضــ ــتشــ ــار  ُأبلَِّيت اللجنة االســ ــتفســ عند االســ
المنظمة  بما فيها بنتمتة عمليات تســـــــــيير األعمال الخاصـــــــــة بها على نطاا   للموارد. وقد قامت اليونيســـــــــف

التخطي  والميزنة والشـــــؤون المالية والموارد البشـــــرية واإلمداد  ما االســـــتمرار في إدخال خصـــــامم التحدي   
ــين ــيير    والتحسـ من أج  دعم احتياجات األعمال المتييرة والمبادرات الرامية إلى إحدا  تحول في إجرا ات تسـ

شك  دوري بتحدي  المنصة األساسية للتخطي  المرتزي للموارد  األعمال. وُأبلَِّيت اللجنة بنن اليونيسف تقوم ب 
من أج  استيفا  المتطلبات الخاصة بنسخ البرمجيات وإضافة القدرات الجديدة  وليس لديها في الوقت الحالي  
خطة الســــــتبدال النظام. وُأبلَِّيت اللجنة بننه ليســــــت ينا  تيانات خارجية تســــــتخدم نظام اليونيســــــف للتخطي   

ي للموارد  غير أن نظم التخطي  المرتزي للموارد في عــدد من تيــانــات األمم المتحــدة ُتشــــــــــــــيــ   على المرتز 
  بما في ذلك نظام أوموجا. وتر، اللجنة االســـــــتشـــــــارية أن اســـــــتخدام نظم مشـــــــترتة SAPمنصـــــــة برامجيات 

مم المتحدة  من ةننه أن متوافقة للتخطي  المرتزي للموارد  بما فيها نظام أوموجا  بين تيانات منظومة األ أو
بالعمليات المشـــــــــــترتة لتســـــــــــيير   يبني القدرات على نطاا تيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمامية وأن ينهت

م إلى  واللجنة على عقة من أن معلومات مفصـلة عن نظام اليونيسـف للتخطي  المرتزي للموارد األعمال. سـُتقد 
 وفي مشاريا الميزانيات المقبلة.المجلس التنفيذي في استعران منتصف المدة 

 
 االنتقال ىلث مرف  األمم المتحدة المشترك لتكنولوجيا المعلوما  واالتصاال  في فالنسيا -  ياء 

نق  نواتها الرقمية من نيويور  إلى مرفت األمم   2020يذتر التقرير أن اليونيســــــــــــف قررت في عام  - 28
صـاالت في فالنسـيا  إسـبانيا  ما بد  عملية االنتقال في منتصـف المتحدة المشـتر  لتكنولوجيا المعلومات واالت 

بحي  ســـتمكن مما يلي: )أ( تحقيت وفورات تبيرة في التكاليك والســـمات لليونيســـف بتعزيز قدرتها  2021عام 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت بتكلفة أق ؛ ) ( اإلســـــــهام في إصـــــــالت األمم المتحدة وتحقيت 

جــة االةــــــــــــــترا  في موقا واحــد ما مو في تكنولوجيــا المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت بــاألمم المتحــدة التــرزر نتي 
(. وعند االسـتفسـار  ُأبلَِّيت اللجنة االسـتشـارية بنن اليونيسـف تتوقا أن تتحقت الفوامد 59نفسـه  الفقرة  المرجا)

خيارات أق  تكلفة السـتضـافة مرتز  : )أ( إتاحة2022التالية  بعد إتمام االنتقال إلى فالنسـيا بحلول نهاية عام 
البيــانــات البــاليــة األيميــة وخــدمــات البنيــة التحتيــة؛ ) ( االةــــــــــــــترا  في موقا واحــد ما مرتز األمم المتحــدة  
العالمي للخدمات وتيانات األمم المتحدة األخر،  ومنها مرتز األمم المتحدة الدولي للحوسـبة  من أج  إيجاد 

التحتية على الصـمود ما ةـرتا  األمم المتحدة؛ )ج( تحسـين عمليات تكنولوجيا أوجه ترزر وتعزيز قدرة البنى  
المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت األســـــــــــــــاســــــــــــــيــة والبنيــة التحتيــة األمنيــة؛ )د( إتــاحــة تجنــب تكــاليك تتراوت مــا بين  

ماليين دوالر سنويا؛ )ه( تجنب تكاليك إضافية من خالل إتاحة فرص التخطي  المشتر  للمشتريات  4 و 3
ســــــــــــــتراتيجيـة والكبيرة الحجم واالعتراف المتبـادل بعقود األمم المتحـدة األخر، المبرمـة في مجـال تكنولوجيـا اال
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ــطلا  ــاالت  من أج  تمكين اليونيســـــف من االنتفاع بالخدمات دون أن تحتاج إلى أن تضـــ المعلومات واالتصـــ
الـبامعين بعـد إبرام العقود. بعملـية للـب عرون لويلـة المـدة وواســــــــــــــعـة النطـاا وتتفـاون على العقود وـتدير  

ــارية أوجه الكفا ة المرتيبة لنق  نواتها الرقمية من نيويور  إلى مرفت األمم المتحدة  ــتشــــــــ وتالح  اللجنة االســــــــ
المشـــــتر  لتكنولوجيا المعلومات واالتصـــــاالت في فالنســـــيا  إســـــبانيا  ويي على عقة من أن معلومات مفصـــــلة  

م إلى  ــُتقد  ــاريا الميزانيات بشــــنن أوجه الكفا ة يذه ســ المجلس التنفيذي في اســــتعران منتصــــف المدة وفي مشــ
ــا من أن تـياـنات منظومـة األمم المتحـدة األخر، ســــــــــــــُتطَلا على المعلومـات  المقبلـة. واللجـنة على عقـة أيضــــــــــــ

 المتعلقة بالمكاسب في الكفا ة التي تتحقت من خالل االةترا  في موقا واحد. 
 

 ستشاريةتنفيذ توصيا  اللجنة اال -  كاف 
َدت اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية بمعلومات عن تنفيذ توصـــــــــياتها األخيرة. واللجنة  - 29 عند االســـــــــتفســـــــــار  ُزو ِّ

م في استعران منتصف المدة وفي سياا مشاريا   االستشارية على عقة من أن المعلومات المذتورة أعاله سُتقد 
 الميزانيات المقبلة.

 


