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لس التنفيذي   ا
مج األمم املتحدةل   رب

   للمستوطنات البشرية

مج األمم لس التنفيذي لرب   ا
  املتحدة للمستوطنات البشرية

  )املستأنف( االجتماع األول
  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠و ١٩نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
  تقرير عن الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة ملوئل األمم املتحدة

  
 **واإلدارة ملوئل األمم املتحدةتقرير املديرة التنفيذية عن الشؤون املالية وشؤون امليزانية 

   موجز 

ويفســر احلالة الراهنة ملوارد  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠يبّني هذا التقرير الوضــع املايل ملوئل األمم املتحدة يف 
املؤسسة غري املخصصة الغرض والتدابري املتخذة إلدارة احلالة املالية. ويسّلط التقرير الضوء أيضا على أداء 

التمويل األخرى وهي امليزانية العادية، ودعم الربامج، وصــــــندوق املؤســــــســــــة املخصــــــص الغرض، قطاعات 
  والتعاون التقين.
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  صدر هذا التقرير دون حترير رمسي.ي ** 
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  مقدمة  -أوالً 
 ١الشكل 

، ٢٠١٩الوارد أعاله حملة عامة عن متويل مجيع صناديق موئل األمم املتحدة الرئيسية لعام  ١يقدم الشكل  - ١
جمية املعتمدة لفرتة السنتني إىل جانب األرقام املفصلة حسب  . ٢٠١٩-٢٠١٨السنة املستمدة من امليزانية الرب

. وترد ٢٠١٩ويبّني التقرير اإليرادات/املسامهات الواردة، والنفقات املتكبدة، أثناء األشهر الستة األوىل من عام 
  يف مرفقات هذا التقرير معلومات أكثر تفصيالً 

ه تكوين  ٢ويبني الشكل  - ٢  التربعات الواردة أثناء الفرتة حسب فئة اجلهة املاحنة.الوارد أد

  ٢الشكل 
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  أداء الصناديق األساسية  -نياً 
يعتِرب موئل األمم املتحدة صندوق املؤسسة غري املخصص الغرض، وامليزانية العادية، وصندوق دعم الربامج  - ٣

  .)١(“موارده األساسية”  العناصر املكونة لـ

  الغرضصندوق املؤسسة غري املخصص 
  “)صندوق املؤسسة لألغراض العامة”سم  (املعروف أيضاً 

ملوئل األمم املتحدة، ختصَّص صناديق املؤسسة غري املخصصة الغرض  ٢-٣٠٢وفقا للقاعدة املالية  - ٤
ت امليزانية اليت توافق عليها هيئات تقرير السياسات يف موئل األمم املتحدة، مث جملس اإلدارة بصفة حمددة.   ألولو

ً وت -٥ ، كان املصدر الرئيسي إليرادات املؤسسة غري املخصصة الغرض هو املسامهات غري املخصصة قليد
، سياسة اسرتداد التكاليف ٢٠١٣الغرض املقدمة من الدول األعضاء. بيد أن موئل األمم املتحدة نفَّذ، اعتبارا من عام 

توفر األموال األساسية إعانة ألنشطة املشاريع، والتخفيف متاشيا مع قرارات اجلمعية العامة وجملس اإلدارة لكفالة أال 
  بذلك من أثر اخنفاض التربعات. وجيري حاليا استعراض منهجية اسرتداد التكاليف متاشيا مع إعادة اهليكلة.

ت  ١٣٫٠تبلغ  ٢٠١٨وقد كانت امليزانية اليت اعتمدها جملس اإلدارة لعام  - ٦ مليون دوالر من دوالرات الوال
موع املؤقت ٢٠١٩-٢٠١٨يف املائة من امليزانية املعتمدة لفرتة السنتني  ٥٠(أي ما يعادل  املتحدة ). أما ا

ماليني دوالر من التربعات يف حني بلغ جمموع  ٣٫٣فقد بلغ  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠لإليرادات الواردة حىت 
. وقد أسفر ذلك عن تمويل الوظائف)يف املائة منه ل ٩٨استُخدم مليون دوالر (  ٢٫٨النفقات للفرتة نفسها 

مليون  ١٫٣مليون دوالر وعن االحتياطي التشغيلي القانوين املتبقي (الذي بلغ  ٠٫٥فائض تشغيلي صاٍف قدره 
  مليون دوالر. ٠٫٥)، وهو ما ترك للصندوق فائضا صافيا قدره ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١دوالر يف 

  ٣الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

وطويل األجل يف اإليرادات مل تقابله اخنفاضات يف النفقات. مستمرا ً  الوارد أعاله اخنفاضاً  ٣يبني الشكل  - ٧
وحىت اآلن، كان العجز التشغيلي السنوي يتحمله الفائض الرتاكمي غري املقّيد للحساب، وكان يتحمله يف اآلونة 

                                                 
مج العمل وامليزانية املقرتحان لفرتة السنتني )  ١(  ١٠املؤرخ  ،HSP/GC/26/6، تقرير املديرة التنفيذية، ٢٠١٩-٢٠١٨بر

مج  ٢٠١٩-٢٠١٤: اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة ٢٦/٣. وقرار جملس اإلدارة ٢٠١٧آذار/مارس  مج العمل وامليزانية لرب وبر
  .٢٠١٩-٢٠١٨األمم املتحدة للمستوطنات البشرية لفرتة السنتني 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.Est

 Total Revenue 10,294.5 10,294.5 7,610.0 5,307.0 4,785.0 5,373.0 3,699.0 5,449.0

 Total Expenses 14,549.5 14,549.5 8,134.0 11,651.0 8,851.0 9,182.0 4,519.0 5,426.3

 Closing Net Assets 21,228.0 17,079.0 16,498.0 10,154.0 6,088.0 2,279.0 1,280.0 1,302.7
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ليون دوالر (وهو االحتياطي الذي ُحدد م ٢٫٦األخرية االحتياطي املايل العام املعتمد من جملس اإلدارة والبالغ 
 ٢٠١٩-٢٠١٨يف املائة من امليزانية املعتمدة لفرتة السنتني  ١٠بنسبة قدرها  ٢٦/٣حسب قرار جملس اإلدارة 

يف املائة من امليزانية اليت أُعدت  ١٠، ميّثل االحتياطي ٢٠١٩. وفيما يتعلق بعام )٢( مليون دوالر) ٢٦٫١وقدرها 
 مليون دوالر. ١٣درها على أساس سنوي وق

على قرض  ٢٠١٧يف هذا الصدد إىل أن إدارة موئل األمم املتحدة وافقت يف عام  وجتدر اإلشارة أيضاً  -٨
ماليني دوال من حساب دعم الربامج لصندوق املؤسسة غري املخصص الغرض. ولوقف استنزاف صايف  ٣قيمته 

ومع ذلك، هناك خطر أال يتسىن سداد القرض من حساب قيمة األصول، يتخذ موئل األمم املتحدة تدابري تقشفية. 
 .)٣(دعم الربامج، ويف هذه احلالة سيلزم خفض صايف قيمة األصول املدرجة يف حساب دعم الربامج وفقاً لذلك

فرتاض استمرار االجتاه املايل، من املتوقع أن ينخفض العجز التشغيلي لصندوق املؤسسة غري املخصص  - ٩ و
اية السنة. وإىل أن يتحقق التوازن الغرض (إيرادات  الفرتة احلالية مطروحا منها النفقات) إىل مستوى التعادل يف 

بني اإليرادات والنفقات، سيلزم متويل العجز يف هذا احلساب من رصيد األموال املتاحة يف حساب دعم الربامج. 
الء االعتبار الواجب لتكاليف املوظفني املمولة واخنفاض العجز يرجع أساسا إىل التربعات املتوقعة. بيد أنه يلزم إي

 مليون دوالر اليت حتمَّل حاليا على دعم الربامج. ١٫٠من صندوق املؤسسة غري املخصص الغرض والبالغة 

 امليزانية العادية
يوفَّر االعتماد األساسي للميزانية العادية ملوئل األمم املتحدة، الذي تقره اجلمعية العامة، يف إطار  - ١٠

مليون دوالر يف شكل إذن  ١١٫٢، بلغ االعتماد النهائي ٢٠١٩(املستوطنات البشرية). ويف عام  ١٥  الباب
 ٣٠يف املائة من النفقات اليت ُسجلت حىت  ٨٨إلنفاق مقابل بنود معينة يف حدود حافظة حمددة. ويتصل زهاء 

صل موئل األمم املتحدة أيضا على متويل ماليني دوالر بتكاليف املوظفني. وحي ٦٫٣وقدرها  ٢٠١٩حزيران/يونيه 
جمي من امليزانية العادية عن طريق الباب  مج العادي للتعاون التقين) ومشاريع معينة ممولة من الباب  ٢٣بر (الرب

 (حساب التنمية). ٣٥
ومن خالل ترتيب مع مقر األمم املتحدة بسبب قّلة موارد صندوق املؤسسة غري املخصص الغرض، ُمنح  - ١١
ن الستخدام موارد امليزانية العادية مؤقتا لدفع مرتبات بعض املوظفني املمولة تكاليفهم من صندوق املؤسسة غري إذ

فرتاض استمرار الرتتيبات واجتاهات اإلنفاق احلالية، من املتوقع أن يُنفق جمموع اعتمادات  املخصص الغرض. و
 لكامل. ٢٠١٩-٢٠١٨امليزانية العادية للفرتة 

 ربامجدعم ال
تتولد موارد دعم الربامج من خالل الرسم الذي يُفرض كنسبة مئوية من النفقات املخصصة الغرض  - ١٢

ذا الرسم هو اسرتداد التكاليف غري املباشرة الرتاكمية املرتبطة بدعم األنشطة املخصصة الغرض.  املباشرة. واملقصود 
مج عمل اجلمعية العامة/جملس اإلدارة املعتمد وُتكتسب هذه األموال لكفالة أال تتحمل الصناديق املخصصة  لرب

 التكلفة اإلضافية لدعم أنشطة ممولة من املسامهات املخصصة الغرض.

                                                 
أن يضمن توافر السيولة املالية للصندوق العام ”ب ملوئل األمم املتحدة على أن االحتياطي جي ٢-٣٠٤)  تنص القاعدة املالية ٢(

عن عدم انتظام التدفقات النقدية وتلبية لالحتياجات األخرى من اإلدارة احلكيمة للصندوق العام. وحيدد جملس  للمؤسسة تعويضاً 
ته من وقت آلخر بناًء على توصية املديرة التنفيذية   .(ST/SGB/2015/4)“ اإلدارة مستوى االحتياطي ومكو

ت ٣( ت املالية وتقرير جملس مراجعي احلسا   حتت بند اإلبالغ القطاعي. ٤هذا االقرتاض يف املالحظة  A/73/5 Add.9)  تعكس البيا
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ا املديرة التنفيذية  ٢٠١٩وقد بلغ جمموع ميزانية دعم الربامج لعام  - ١٣ مليون دوالر.  ١٣٫٢اليت اعتمد
ستثناء اإليرادات األخرى، ٢٠١٩ونيه حزيران/ي ٣٠وبلغت اإليرادات املؤقتة لدعم الربامج حىت  ماليني  ٤٫٧، 

 يف املائة منها لتمويل الوظائف). ٦٠ماليني دوالر (اسُتخدم  ٥٫٨دوالر مقابل نفقات للفرتة نفسها قدرها 

 ٤الشكل 

الوارد أعاله وجود رصيد أموال كبري لدى موئل األمم املتحدة مقابل هذا احلساب. بيد  ٤يبني الشكل  - ١٤
 مع اإليرادات. ٢٠١٩جتاوزت اإليرادات ومن املتوقع أن تتساوى النفقات يف عام  ٢٠١٨النفقات يف عام أن 
ماليني  ٣أُقرض مبلغ قدره  ٢٠١٧أعاله، جتدر اإلشارة إىل أنه يف عام  ٨وكما هو مذكور يف الفقرة  - ١٥

ء احلايل يف صندوق املؤسسة دوالر لصندوق املؤسسة غري املخصص الغرض من دعم الربامج. واستنادا إىل األدا
غري املخصص الغرض، ليس من املرجح سداد هذا القرض وسيلزم خفض صايف قيمة األصول املنعكسة يف الشكل 

الوارد أعاله مبقدار هذا املبلغ. وميكن جتّنب هذه احلالة إذا ما حدث حتسُّن يف املسامهات غري املخصصة الغرض  ٤
 الواردة من الدول األعضاء.

 زاملوج
موع املسقط للعجز التشغيلي يف عام  -١٦ مقابل األموال األساسية مليوين  ٢٠١٩من املتوقع أال يتجاوز ا

مليون دوالر مقابل حساب دعم الربامج. وتبّني  ١٫٨مليون دوالر مقابل الصندوق املخصص الغرض و  ٠٫٢دوالر: 
مليون  ٠٫٥مليون دوالر يتكون من فائض قدره  ٠٫٤عجزا صافيا قدره  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠النتائج املؤقتة حىت 

مليون دوالر من دعم الربامج. ويف حني ينبغي  ٠٫٩دوالر من صندوق املؤسسة غري املخصص الغرض وعجز قدره 
من حيث املبدأ استخدام دعم الربامج لتمويل الدعم غري املباشر املقدم لألنشطة اليت تدّر هذه اإليرادات، من 

يف إطار السياق احلايل استخدام رصيد األموال مقابل هذا احلساب للتعويض عن العجز التشغيلي  املفهوم أنه ينبغي
 إىل أن حتقق اجلهود املتواصلة جلمع األموال و/أو التدابري التقشفية التوازن بني اإليرادات والنفقات بنجاح.

ر على تنفيذ الربامج  اآل
يدة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية احلالية ويعرقل قدرة موئل إن نقص التمويل األساسي قد أعاق بدرجة متزا - ١٧

لكامل دوره كجهة تنسيق يف دعم الدول األعضاء يف رصد تنفيذ اخلطة احلضرية  األمم املتحدة على أن يتوىل 
 اجلديدة واألبعاد احلضرية ألهداف التنمية املستدامة. وقد كانت جماالت األثر السليب الرئيسية كما يلي:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.Est

 Total Revenue 7,316.0 12,477.0 11,942.0 11,341.0 11,000.0 9,975.0 11,543.0 9,819.6

 Total Expenses 9,433.0 14,456.0 12,241.0 10,536.0 8,966.0 10,277.0 12,514.0 11,660.0

 Closing Net Assets 15,200.0 13,220.0 12,843.0 13,648.0 15,981.0 15,679.0 14,887.0 10,114.0

 -
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  الذي يعكس الربامج الفرعية  ٢٠١٨/٢٠١٩شواغر رئيسية عديدة يف اهليكل التنظيمي للفرتة توجد
السبعة اليت تتضمنها اخلطة االسرتاتيجية. فعلى سبيل املثال، مل ُمتأل إال ثالث فقط من سبع وظائف 

برامج منسقي برامج فرعية. أما الوظائف األربع األخرى فيغطيها قادة الوحدات العاملون كمنسقي 
جمني فرعيني.  فرعية، أو منسق واحد يغطي بر

  ،وقد أثّر ذلك أساسا على جماالت التشريعات واحلوكمة يف املناطق احلضرية، واالقتصاد احلضري
واإلسكان، واحلد من املخاطر وإعادة التأهيل. فهو أعاق استحداث أدوات ومعارف معيارية يف 

االت، مبا ت  هذه ا مج تنمية القدرات املالية  يف ذلك قاعدة بيا التشريعات احلضرية وبر
ت، اللذان ميثالن إجنازين متوقّعني رئيسيني ما زاال متخلفني إىل حد كبري.  للبلد

  جمه للمؤشرات العاملية واحلد من تواتر وعمق تقاريره تعنيَّ على موئل األمم املتحدة تقليص تنمية بر
يف قدرة البحث والتطوير تقّوض قدرة موئل األمم املتحدة  عن حالة مدن العامل. وهذا االخنفاض

ت  على العمل مع الدول األعضاء، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، والشركاء اآلخرين جلمع البيا
ملسائل العاملية.  وحتليلها واستخالص املعارف لدعم تنفيذ بنود جدول األعمال املتعلقة 

 موئل األمم املتحدة أن يقّلص إىل حد كبري دوره يف إدارة املعارف  على الصعيد اإلقليمي، تعّني على
وأن يرّكز كليا تقريبا على تنمية احلافظة وتنفيذها. وقد أثّر ذلك سلبا على التعاون مع اللجان 

 االقتصادية اإلقليمية والتفاعل مع إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

ث - ١٨ ريا كبريا على قدرة املنظمة على دعم األنشطة يف جماالت الدعوة، كما أثّر نقص التمويل األساسي 
مج العمل.  واالتصاالت، وضمان اجلودة، وإدارة املخاطر املتصلة بتنفيذ بر

  التدابري التقشفية اليت وضعتها املديرة التنفيذية

ت املالية املوصوفة أعاله، تنفيذ - ١٩ جمموعة من التدابري  تواصل املديرة التنفيذية، من أجل التصدي للتحد
يلي:   التقشفية فيما يتعلق بصندوق املؤسسة غري املخصص الغرض وصندوق دعم الربامج. وتشمل التدابري ما

جتميد لعمليات إعادة التصنيف ‘ ٢’جتميد لعمليات التوظيف يشمل عمليات التوظيف اجلارية واجلديدة؛  ‘١’
ال تصدر عادة أي ع  ‘٣’إىل رتب أعلى؛  قود جديدة أو متديدات للتعيينات املؤقتة تعليمات 

تقليص العمل اإلضايف ‘ ٥’تعليق منح أو متديد بدالت الوظيفة اخلاصة؛   ‘٤’ولالستشاريني/املتعاقدين الدوليني؛ 
قصر السفر الرمسي على السفر فقط مع عدم حضور أكثر من   ‘٦’املدفوع األجر على نطاق مجيع الصناديق؛ 

النص على أن كل هذا السفر، بصرف النظر عن التمويل،   ‘٧’امة أو اجتماع هام؛ موظف واحد أي مناسبة ه
ا تسع ساعات؛  لرحالت اليت تتجاوز مد لدرجة السياحية حىت فيما يتعلق  ينبغي أن يكون على أساس طوعي و

 اختاذ خطوات للحد من حّيز املكتب املخصص ملوئل األمم املتحدة.‘ ٨’

 مم املتحدة تدابري تعزيز موئل األ
جرى االضطالع أيضا بعملية إصالح من أجل التغيري لتحويل موئل األمم املتحدة إىل منظمة أكثر  - ٢٠

فعالية، قادرة على الوفاء بتوقعات الدول األعضاء. وتضّمنت اإلجراءات املتخذة العمل على الرؤية، واملهمة، 
اسرتاتيجية املنظمة لتعبئة املوارد، وسياسات ، و ٢٠٢٣-٢٠٢٠والقيم األساسية، واخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

دة ال مركزية التوظيف ومواءمته، وتدريب فريق اإلدارة العليا وعناصر التغيري للمساعدة على  وإجراءات ترمي إىل ز
 إضفاء الطابع املؤسسي على اإلصالحات.
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أن جْعل املنظمة أقوى ومع اخنراط موئل األمم املتحدة يف حوارات اسرتاتيجية مع الدول األعضاء بش - ٢١
لكفاءة وموجهة حنو تقدمي اخلدمات وميكنها أن تليب  ومالئمة وشفافة وخاضعة للُمساَءَلة وموثوقة ومتسمة 

ا كمركز تنسيق لدعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطة التنمية املستدامة لعام  ، ٢٠٣٠توقعا
 ك مستوى أعلى من املوارد األساسية.فإن األمل معقود على أن جيتذب ذل

 اخلطوات املقبلة
ملوظفني،  - ٢٢ تركز التدابري التقشفية الواردة أعاله على حتقيق وفورات أساسا بشأن النفقات غري املتعلقة 

ملوظفني. بيد أنه ليس من املرجح أن تعاجل هذه التدابري وحدها احلالة  وعلى تقييد النمو يف النفقات املتعلقة 
 ٨٨لية معاجلة كافية وذلك ألن تكاليف املوظفني احلالية متثل وجه االستخدام الرئيسي ملوارد امليزانية األساسية (املا

يف املائة يف حالة صندوق املؤسسة غري املخصص الغرض). ومن الناحية املثالية، سنؤّمن مسامهات إضافية للمؤسسة 
 . ٢٠٢٠امليزانية لعام  غري خمصصة الغرض من الدول األعضاء يف سياق مشروع

وجيب على موئل األمم املتحدة أن يواصل السعي إىل تيسري نقل املوظفني املمولة تكاليفهم من صندوق  - ٢٣
املؤسسة غري املخصص الغرض إىل مصادر متويل مضمونة بدرجة أكرب، حيثما أمكن، لإلقالل إىل أدىن حد من 

  فقدان خربة قّيمة.

  ة الغرضأداء الصناديق املخصص  -لثاً 
 موارد املؤسسة املخصصة الغرض

ُختصَّص مسامهات الدول األعضاء وغريها من اجلهات املاحنة يف موارد املؤسسة املخصصة الغرض لتنفيذ  - ٢٤
مج العمل تتسق مع والية موئل األمم املتحدة. وتغطي هذه األنشطة بوجه عام املشاريع العاملية  أنشطة معينة يف بر

 واملتعددة البلدان.واملواضيعية 

يف املائة  ٥٠مليون دوالر (ما يعادل  ٦٥٫٧تبلغ  ٢٠١٩وكانت امليزانية اليت اعتمدها جملس اإلدارة لعام  -٢٥
، بلغ جمموع إيرادات املؤسسة ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠). وحىت ٢٠١٩-٢٠١٨من امليزانية املعتمدة لفرتة السنتني 

مليون دوالر. وعلى النحو املبني يف  ١٩٫٣بلغت النفقات املتكبدة ماليني دوالر يف حني  ١٠٫٧املخصصة الغرض 
اية فرتة اإلبالغ   مليون دوالر مبا يشمل احتياطياً  ٨٩املرفق ألف، بلغ رصيد الصناديق (أرصدة املشاريع املرّحلة) يف 

 .٢٠١٨املوارد من عام ماليني دوالر. والعجز املـُبلغ عنه امسي فقط ألنه نتيجة لتنفيذ ترحيل جزء من  ٤٫٠قدره 
 التعاون التقين

إن املسامهات ألغراض التعاون التقين هي موارد طوعية خمصصة الغرض مقدمة من الدول األعضاء وغريها  - ٢٦
من اجلهات املاحنة من أجل تنفيذ أنشطة تقنية معينة على الصعيدين اإلقليمي والقطري تتسق مع والية موئل األمم 

مج  عمله.  املتحدة وبر

يف  ٥٠ مليون دوالر (وهو ما يعادل أيضاً  ١٤٨٫٢تبلغ  ٢٠١٩مليزانية املتوقعة للتعاون التقين يف عام وا - ٢٧
، كان جمموع اإليرادات ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠). وحىت ٢٠١٩-٢٠١٨املائة من امليزانية التقديرية لفرتة السنتني 

مليون دوالر. وعلى النحو املبني يف  ٤٤٫٤تبلغ مليون دوالر يف حني كانت النفقات املتكبدة  ٨٠٫٧الواردة يبلغ 
اية فرتة اإلبالغ  مليون دوالر (أرصدة املشاريع املرّحلة) مبا يف ذلك  ٢٥٦٫٨املرفق ألف، بلغ رصيد الصندوق يف 

 مليون دوالر. ١١٫٤احتياطي قدره 
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 خامتة
ألف، يف حني ترد مقارنة يرد موجز لإليرادات واملصروفات وأرصدة الصناديق واالحتياطيات يف املرفق  - ٢٨

ء. وترد تفاصيل املسامهات غري املخصصة الغرض يف املرفق جيم؛ يف حني  بني املبالغ الفعلية وامليزانية يف املرفق 
يوفر املرفقان دال وهاء تفاصيل املسامهات املخصصة الغرض الواردة من احلكومات املركزية واحمللية، واجلهات املاحنة 

 .٢٠١٨إىل  ٢٠١٣ايل. ويرد يف املرفق واو ملخص للجهات املاحنة العشر األوىل لألعوام األخرى، على التو 
وما فتئ رصيد صندوق حساب املؤسسة غري املخصص الغرض يف حالة صعبة. وقد نّفذت املديرة  - ٢٩

وشرعت يف التنفيذية، من أجل التصدي لألزمة املالية للتمويل األساسي ملوئل األمم املتحدة، التدابري التقشفية 
ا يف صندوق املؤسسة غري  دة الدول األعضاء مسامها تنفيذ مبادرات إصالحية شىت. بيد أن مثة حاجة عاجلة لز
مج العمل للفرتة  املخصص الغرض إذا كان ملوئل األمم املتحدة أن يعكس مسار االجتاه املايل احلايل، وينفذ بر

ة، ويكفل قدرة املنظمة على أداء دورها كجهة تنسيق يف على النحو الذي اعتمده جملس اإلدار  ٢٠١٩-٢٠١٨
  دعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطة التنمية املستدامة.
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  حسب القطاع ٢٠١٨آذار/مارس  ٣١لألداء املايل للفرتة املنتهية يف البيان املؤقت  -املرفق األول
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املقارنة بني النفقات الفعلية وامليزانية -املرفق الثاين
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 ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠حالة املسامهات (غري املخصصة الغرض) يف صندوق املؤسسة لألغراض العامة يف  -املرفق الثالث
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لتعاون التقين الواردة من احلكومات املركزية واحمللي -املرفق الرابع   ةحالة املسامهات (املخصصة الغرض) يف صندوق املؤسسة لألغراض اخلاصة واملتعلقة 
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لتعاون التقين الواردة من اجلهات املاحنة األخرى يف حالة املسامهات (املخصصة الغرض) يف صندوق  -املرفق اخلامس   ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠املؤسسة لألغراض اخلاصة واملتعلقة 
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HSP/EB.1/6 

18 

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١حالة التعهدات واملسامهات (غري املخصصة الغرض) يف صندوق األغراض العامة يف  -املرفق السادس
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لتعاون التقين الواردة من احلكومات املركزية واحمللي -السابعاملرفق  ة يف حالة املسامهات (املخصصة الغرض) يف صندوق املؤسسة لألغراض اخلاصة واملتعلقة 
  ٢٠١٨آذار/مارس   ٣١



HSP/EB.1/6 

22 

  
  

   



HSP/EB.1/6 

23 

  ٢٠١٨األول/ديسمرب كانون   ٣١يف  ٢٠١٧-٢٠١٢اجلهات املاحنة العشر األوىل ملوئل األمم املتحدة للفرتة  -املرفق الثامن
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