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 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 اجمللس التنفيذي

 2017الدورة العادية الثانية لعام 
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥-١٢

    من جدول األعمال ١٠البند 
 مشروع قرار مقّدم إىل اجمللس التنفيذي  

  
 2021-2018امليزانية املتكاملة لليونيسيف،   

 
 اجمللس التنفيذي،إن    

املقدَّمــا اســت اطا ل لبــ   ٢٠٢١-٢٠١8ابمليزانيــا املتماملــا لليونيلــية للفــ ة  يرحبب  - ١ 
تقــد م ميزانيــا وامــدة متماملــا تفــم  ييــي ت ــاو ميزانيــاو اليونيلــية  مــي  ٢٠٠٩/٢٠الــوا يف ق اــ ا   

مبــا ق  زاييفة ال كيـز علـا النتــاتع وت زيـز الــ واطا مـي نتــاتع اي ـا اتســ اتي يا وتنلـيه املن  يــا وع  ـ ا 
ذلك تصنية التمالية  وإسنايفها واس يفايفها  مي ط انمع األمم املتحدة اإلمناتي وصندوق األمم املتحدة 

 لللمان وهي ا األمم املتحدة للملاواة طني اجلنلني ومتمني امل أة )هي ا األمم املتحدة للم أة(؛
ا اتســ اتي يا للفـــ ة علـــا   ــا املــوا يف املتماملـــا طوصــف ا اإلطـــا  املــا  لل  ـــ يوافبب  - ٢ 
  امل ـــدَّة اســـتنايفال إق التوا ـــاو املت لقـــا ابملـــوا يف املتامـــا واتســـت دا  و أ  املـــال املتـــداول ٢٠٢١-٢٠١8

 الالز  لتأمني الليولا؛
ـــز طقـــوة علـــا توجيـــ  املـــوا يف لتحقيـــه أهـــدا   يطلببب  - ٣  إق اليونيلـــية أن تواصـــ  ال كي

  وذلك  اصا علا الص يد امليداين  وعلـا  فـا التمـالية ٢٠٢١-٢٠١8اي ا اتس اتي يا للف ة 
 املؤسليا اد  اإلممان؛

مليـون  ٢٢٠.٠  لغ ض الربانمع ال املي واإلاليمـي  علـا ميزانيـا مـن املـوا يف ال ايفيـا اـد ها يواف  - ٤
ـــوات  املـــوا يف  ومـــوا يف أ ـــ   اـــد ها  ـــا طت ق ماليـــني يفوت    هنـــا ابســـتال  ات ـــ اكاو  8١٠.٢يفوت    هن

 ؛٢٠٢١-٢٠١8املوا يف األ     للف ة 
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الــذي نذن مبوجبــ   ٢٠١6/٩علــا توســيي ن ــاق اــ ا  اجمللــس التنفيــذي  يوافبب  ضي ببا - ٥ 
وظـــاتة إ ـــاتيا ق ملـــتو  مـــدي   متـــوزل  ـــمن مـــدويف امليزانيـــا املؤسلـــيا  ١٠للمـــدي  التنفيـــذي  نفـــا  

ة للف ة   ؛٢٠٢١-٢٠١8امل تمدم
اــــد    ٢٠٢١-٢٠١8مــــايف للميزانيــــا املؤسلــــيا للفــــ ة علــــا  صــــد اعت يوافبببب   ببببذل  - 6 
مليون يفوت  لتغ يا تمالية ت اليـا التنميـا  وتنلـيه األنفـ ا اإلمناتيـا الـع تاـ لي  ـا األمـم  ٢ ٤٥٥.٥

املتحــــدة  واألنفــــ ا اإليفا يــــا  واتســــت،ما او ال أ اليــــا   ــــمن أنفــــ ا األ ــــ اض اياصــــا  ويالمــــ  أن 
مليـون يفوت   ١ ١٩٥.٠مليون يفوت  من املـوا يف ال ايفيـا  و  ١ ٠٩٥.٢مايف يبلغ التموي  املتواي هلذا اتعت

 من اس يفايف التمالية من املوا يف األ   ؛
مليـون يفوت   يبلـغ التمويـ  املتواـي  ٢ ٢٩٠.٢  ابإل اتا إق اعتمـايف مبلـغ يالحظ ضنه - ٧ 

ســـــتال  امللـــــاإاو املقدمـــــا إق مليـــــون يفوت  مـــــن املـــــوا يف األ ـــــ     هنـــــال اب ١6٥.٣للميزانيـــــا املؤسلـــــيا 
 األ   ؛  املوا يف

    من أنف ا األ  اض اياصا  اتست دا  املتواي للموا يف لأل  اض التاليا:يالحظ ضي ا - 8 
املبـــالغ امل لوطـــا وتقـــا للنوـــا  املـــا  والقواعـــد املاليـــا لليونيلـــية لتغ يـــا تمـــالية إيفا ة  )أ( 

 ن ج او أ     مبا ق ذلك  دماو الف ا ؛ احللاابو اياصا لليونيلية ابلنياطا ع
مفـــد األمـــوال مـــن الق ـــاس ايـــاأ  الـــع ســـتقد  طفـــأيا ميزانيـــاو ســـنواي لينوـــ  تي ـــا  )ب( 

 اجمللس التنفيذي ويواته علي ا ق يفو ت  ال ايفيا األوق؛ 
 إق املدي  التنفيذي القيا  مبا يلي: يطل  - ٩ 
الف ليـا ق  ـم    ـا املـوا يف املتماملـا  ويقـيزام األيفا  مقا نـا أن يقدز  امل لوماو املاليا  )أ( 

 ابمليزانيا املتماملا ق تق ي   اللنوي املقدَّ  للم لس التنفيذي؛
ويمفـــــ  مواصـــــلا ال كيـــــز علـــــا  لـــــني  ٢٠١6/8أن يـــــذكز  طقـــــ ا  اجمللـــــس التنفيـــــذي  )ب( 

 ا وت زيز الف اليا والمفا ة التنويميتني؛الففاتيا ق است دا  املوا يف من أج   قيه النتاتع الربانجمي
عـا عـن لعـق النفقـاو وكفـا ة اسـت دام ا  مبـا ق ذلـك  )ج(  أن يقـد  ابنتوـا  م لومـاو ثدز

 ؛٢٠٢١-٢٠١8إزا  جماتو األهدا  واملوا يي الفاملا الوا يفة ق اي ا اتس اتي يا للف ة 
ا  مب ــا  التقيــيم وم اج ــا احللــاابو أن يواصــ   ــمان تــوتق مــا يمفــي مــن املــوا يف للقيــ )يف( 

؛ وأن يـــد ج ق التنقـــي  ٢٠١٧/١٠و  ٢٠١٧/٩طف اليـــا  وأن يفـــق تباعـــا إق اـــ ا ي اجمللـــس التنفيـــذي 
األول للميزانيـــا املتماملـــا طنـــدا ملـــتقال مـــن طنـــويف امليزانيـــا اصصـــا ملمتـــ  امل اج ـــا الدا ليـــا للحلـــاابو 

 ؛٢٠١٧/١٠من ا ا    ١٤ق الفق ة والتحقيقاو  علا النحو الذي ا    اجمللس 
أن يقد  إق اجمللس التنفيذي للمواتقا اللـنويا    ـا مـوا يف متماملـا وثدعـا ق يفو تـ   )هـ( 

 ال ايفيا ال،انيا  ط د است  اض التوا او املاليا الع تلتند إلي ا؛
قــــــا أن يقــــــد  إق اجمللــــــس التنفيــــــذي م لومــــــاو طفــــــأن التنفيــــــذ الف لــــــي والنتــــــاتع ا قز  )و( 

ابســـت دا  املن  يـــا املنقحـــا تســـ يفايف التمـــالية  مفـــفوعا يفي توصـــياو ذاو صـــلا ق يفو تـــ  اللـــنويا 
 ؛٢٠١8 ل ا 
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أن ي اعي التوصياو الوا يفة ق تق ي  الل نا اتستفا يا لفؤون اإليفا ة وامليزانيا املت لقا  )ز( 
 تصة املدة؛وإعدايف است  اض من ٢٠٢١-٢٠١8طتنفيذ امليزانيا املتماملا للف ة 

ابل ــ ض الــذي ادمتــ  اليونيلــية عــن احلــوا  املــنوزم املت لــه طتمويــ  نتــاتع  حيببيع علمببا - ١٠ 
طفـأن احلـوا  املـنوزم  ٢٠١6/١٣  ويفـق إق اـ ا   ٢٠٢١-٢٠١8اي ا اتس اتي يا لليونيلية للف ة 

 املت له ابلتموي ؛
ا املت لقـا ابلتمويـ  ق امللـتقب   إق اليونيلية  لني ملتو  احلوا او املنوزم يطل  - ١١ 

وي لــ  إق اليونيلــية  ق هــذا الصــديف  تقــد  مقــ ت إق اجمللــس التنفيــذي ق موعــد ت يت ــاوز الــدو ة 
ت  ض تي  كية ت تز  اسـت دا  احلـوا  املـنوزم املت لـه ابلتمويـ  كـأيفاة لتحلـني  ٢٠١8ال ايفيا ال،انيا ل ا  

 طفم  أتا ؛ ٢٠٢١-٢٠١8ني املوا يف ونتاتع اي ا اتس اتي يا للف ة نوعيا و فاتيا التموي  وللموا ما ط
اليونيلــــية  ابلت ــــاون مــــي طــــ انمع األمــــم املتحــــدة اإلمنــــاتي وصــــندوق األمــــم  يشبببب   - ١٢ 

املتحدة لللمان وهي ا األمم املتحدة للم أة  علا إجيايف وسات  ت الـا وعمليزـا للموا مـا طـني الـنوم اإليفا يـا 
ج  تيلق الربجمـا املفـ كا والتنفيـذ املفـ ع  وعلـا تقـد  م لومـاو عـن التقـد  ا ـ ز ق هـذا واملاليا من أ

 الصديف إق اجمللس التنفيذي.
 


