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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

المحتويات
موضوع التركيز األساسي للتقرير•

2016-2017الفترة سياق عمل اإلسكوا في•

:معالم بارزة•

برنامج العمل العادي: 22الباب –

البرنامج العادي للتعاون الفني: 23الباب –

حساب التنمية : 35الباب –

الموارد من خارج الميزانية–

ة التشييد والتعديالت والتحسينات وأعمال الصيان: 33الباب –
الرئيسية

السالمة واألمن: 34الباب –

االستنتاجات•

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

يرموضوع التركيز األساسي للتقر

يات يوفّر التقرير معلوماٍت حول المخصصات والنفقات في إطار التنفيذ المالي للميزان
المعهودة الى اللجنة

ل  مساهمات ومن العامة الجمعية أقّرتها التي العادية الموازنة مخصصات من اإلسكوا تُموَّ
أخرى طوعية

 بعضها تكّمل أنها من وبالرغم .35و 34 ،33 ،23 ،22 األبواب العادية الميزانية تضم
معيّن موضوع على يرّكز باب كل فإنّ  البعض،

  اإلسكوا موازنات من كلٍ  حول وشاملة بارزة مالمح العرض هذا يقّدم
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الميزانية العادية -22الباب 

 من والممّولة 22 الباب تحت لإلسكوا العادية الميزانية بلغت ،2016-2017 السنتين فترة في•
 المخصصات من المائة في 97 اإلجمالي التنفيذ معّدل وبلغ .دوالر مليون 73.8 األعضاء، الدول

.2016-2017 السنتين فترة في

 نامجبر السياسة، تقرير أجهزة واإلداري، التنفيذي التوجيه – عناصر أربعة من 22 الباب يتألّف•
.البرامج ودعم العمل،

 نتينالس فترة بين العمل برنامج على النفقات ومجموع االجمالية المخصصات حصة  ارتفعت•
ً  نشأت جديدة واليات نتيجة  2016-2017 والفترة 2015-2014  التنمية خطة لتنفيذ دعما

.أبابا أديس عمل وخطة 2030 لعام المستدامة

  يناير/الثاني كانون 18 المؤرخ 71/272 العامة الجمعية قرار بموجب التغييرات هذه وأقّرت•
.دوالر 1,850,200 بقيمة التشغيلية الميزانية زيادة على نص والذي ،2017
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الميزانية العادية -22الباب 

Budget Component

Appropriations

 2016‐2017

(millions of USD)

Expenditures

 2016‐2017 

(millions of 

USD)

Appropriations

 2016‐2017

(Share of Total)

Expenditures

 2016‐2017 

(Share of Total)

EDM 5.2 4.6 7.0% 6.4%

PMO 0.3 0.3 0.4% 0.4%

POW 37.9 37.0 51.3% 51.5%

PS 30.4 29.9 41.2% 41.6%

Total 73.8 71.8 100.0% 100.0%

Budget Component

Appropriations

 2014‐2015

(millions of USD)

Expenditures

 2014‐2015

(millions of 

USD)

Appropriations

 2014‐2015

(Share of Total)

Expenditures

 2014‐2015 

(Share of Total)

EDM 4.2 4.2 5.7% 5.8%

PMO 0.1 0.1 0.2% 0.1%

POW 37.9 37.2 51.2% 51.3%

PS 31.7 31.1 42.9% 42.8%

Total 74.0 72.5 100.0% 100.0%
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الميزانية العادية – 22الباب 

رة الميزانية بقيت 2016-2017 الفترة في  فسهن بالمستوى لإلسكوا المقدّ
 ً  الوظائف عدد يف تخفيض وحصل .السابقة السنتين فترة إلى بالنسبة تقريبا

زت إذ  نصرع إطار في الميزانية في الكفاءة تعزيز على العامة الجمعية ركّ
 ةشعب من المحلي المستوى على وظائف خمس( الميزانية في البرامج دعم

  )االجتماعية التنمية شعبة من ووظيفة اإلدارية، الخدمات

 ّعلى تالخدما تقديم نموذج نشر مع الكفاءة من مزيدٍ  نحو السعي وسيستمر 
  العالمي الصعيد
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الميزانية العادية – 22الباب 
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الميزانية العادية – 22الباب 

وظيفة، 254 أقّرت التي الوظائف عدد كان ،2016-2017 السنتين فترة في  
 ها،ب المتصلة والوظائف العامة الخدمات فئة من وظيفة 134و الفنية الفئة من 120

 كانون من اءً ابتد سارية تصبح أن على إقرارها تمّ  مؤقتة وظائف أربع إلى باإلضافة
 لعام المستدامة التنمية خطة أهداف لتنفيذ مخّصصة وهي 2017 يناير/الثاني

 فئة من ووظيفة الفنية الفئة من وظائف 3( الميزانية خارج من الموارد – 2030
.)العامة الخدمات

 ً  وظائف ست بإلغاء قرار اتُخذ الكفاءة، حول 69/264 العامة الجمعية لقرار وفقا
 نصرع إطار في وظائف وخمس العامة، الخدمات فئة عن الماضية السنتين فترة من

.االجتماعية التنمية شعبة في واحدة ووظيفة البرامج، دعم
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الميزانية العادية – 22الباب 
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البرنامج العادي للتعاون الفني–23الباب 

ُسّجل . 2016-2017مليون دوالر لفترة السنتين  5.5أقّرت الجمعية العامة مخصصات نهائية بلغت 
موارد   2016مليون دوالر بعد أن خّصص المجلس االقتصادي واالجتماعي في عام  0.5ارتفاع بقيمة 

 A1/401/7، كما هو مفّصل في القرارات 2030إضافية ذات صلة بخطة عام 
 18المؤرخ  71/272، وبموجب قرار الجمعية العامة A/71/633و  A/71/401/Add.1و

2017يناير /كانون الثاني

 في 98 معدل من أقل أي المائة، في 96 نسبة 2016-2017 السنتين لفترة اإلجمالي التنفيذ معّدل وبلغ
 لالستشاريين الشاغرة الوظائف  عدد ارتفاع بسبب وذلك ،2014-2015 الفترة في ُسجل الذي المائة

السنتين فترة في اإلقليميين
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حساب التنمية–35الباب 

 ّالتنمية حساب اعتماد تم  ً  الدول قدرات تعزيز أجل من 54/15 العامة الجمعية لقرار وفقا
.للتنمية المتحدة األمم خطة إطار في النامية

التحليليو المعياري اإلسكوا عمل تعّزز فهي .اللجنة من المتوقعة لإلنجازات موائمة المشاريع 
.اطقالمن وسائر العربية المنطقة وبين المختلفة ُشعَبها بين التعاون تشّجع كما

أقِرّ  الذي ياإلجمال التمويل أصل فمن ."دفعات" على إطالقها ويتمّ  السنوات متعّددة المشاريع 
 مجموع بلغ ،"الدفعات" تلك يشمل والذي البداية منذ دوالر مليون 8.1 والبالغ لإلسكوا
.دوالر مليون 3.7 2016-2017 للفترة التنمية حساب من االنفاق
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الموارد من خارج الميزانية 

ُقصد  مانحة جهات تقدمها التي المساهمات الميزانية خارج من بالموارد ي
 التي نيالتق التعاون أنشطة وتمويل عملها برنامج تنفيذ في لدعمها لإلسكوا

.المختلفة الفرعية برامجها إطار في تنفذها

الميزانية خارج من مالية موارد اإلسكوا تلقّت 2016-2017 الفترة في 
ل وقد .دوالر مليون 5.6 نفقاتها وبلغت دوالر مليون 10.1 بقيمة  ذلك شكّ
 ً نا ً  تحسّ  تتلقّ  لم أنها سيما ال الميزانية خارج من اإلسكوا دخل في واضحا
.2014-2015 الفترة في دوالر مليون 8.9 سوى
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الموارد من خارج الميزانية
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التشييد والتعديالت والتحسينات –33الباب 
وأعمال الصيانة الرئيسية

مماأل مقار في والخروج الدخول لمراقبة الموحد النظام صيانة تكاليف الميزانية من 33 الباب يشمل 
.2013 عام في اإلسكوا في نشره وتمّ  العامة الجمعية مّولته والذي المتحدة

في والخروج الدخول لمراقبة الموحد النظام صيانة ،2016-2017 السنتين فترة في الباب، هذا يشمل 
 النظام هذاب المتصلة المصروفات وبلغت .االنفجارات أثر تخفيف مشروع واستكمال المتحدة األمم مقار
 إضافية تكاليف الميزانية من 22 الباب وشمل .2014-2015 الفترة في كما دوالر، مليون 0.6

 الحيتها،ص المنتهية والضمانات الصيانة عقود تجديد مثل( الحاسوبية والمعدات البرمجيات لتحديث
. )المعطلة أو المتقادمة المعدات واستبدال

إدخال المشروع من األخيرة المرحلة وتخلّل .2017 عام في االنفجارات أثر تخفيف مشروع استُكمل 
 الفعلية النفقات وبلغت .للمنشآت النهائي والتقييم المتحدة األمم بيت إلى المشاة دخول مكان على تغييرات

.السابقة السنتين فترة من ترحيلها جرى دوالر مليون 0.9 قدره مبلغ أصل من دوالر مليون 0.72
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السالمة واألمن  -34الباب 

وموظفيها اإلسكوا مقرّ  أمن ضمان على 34 الباب يرّكز.

34 الباب إطار في ،2016-2017 السنتين لفترة المخصصة االعتمادات بلغت، 
 .دوالر 13.191.844 مبلغ منها أُنفق دوالر، 13.043.400 مجموعه ما

-2015 ينالسنت لفترة ُخصص بما مقارنةً  طفيفة زيادة المخصصات هذه وسجلت
 12.842.303 منها أُنفق دوالر 12.924.392 بلغت اعتمادات من 2014
 ة،الفني الفئة من منها اثنتان ثابتة، وظيفة 98 المخصصات هذه ومّولت .دوالر

 5 الشكل نويبيّ  .السابقة السنتين فترة في الحال كما العامة، الخدمات فئة من 96و
 2016-2017 الفترة في واألمن السالمة باب في والنفقات المخصصات

.2014-2015 الفترة مع بالمقارنة
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االستنتاجات
نفسه المستوى على لإلسكوا المقّدرة الميزانيات بقيت ،2016-2017 الفترة في  ً  فترة إلى سبةبالن تقريبا

 إطار في فاءةالك تحقيق على العامة الجمعية شّددت حيث الوظائف بعض إلغاء جرى وقد .السابقة السنتين
.الميزانية في البرامج دعم مكّون

 ّالعالمي الصعيد على الخدمات تقديم نموذج نشر مع الكفاءة من لمزيد السعي وسيستمر.

المساهمات تنفيذ معّدل ارتفاع لكن 2016-2017 الفترة في الطوعية المساهمات في واضح تحّسن ُسّجل 
 لنوعا هذا من المساهمات من مزيد استيعاب على القدرة اللجنة لدى أنّ  يُظهر اإلسكوا جانب من المقّدرة

 في الكفاءة يقبتحق باستمرار تطالب العامة الجمعية أنّ  سيما ال المنطقة، في اإلنمائية للحاجات لالستجابة
.الميزانية

،فإنّ  ادية،الع الميزانية مخصصات لتخفيض العامة الجمعية تمارسه الذي المستمر للضغط نظراً  ولكن 
.بلالمستق في الميزانية خارج من مساهماتها من ستزيد فيها األعضاء الدول بأنّ  ثقة على اإلسكوا

شكــراً 
Thank you
شعبة الشؤون اإلدارية

MF1


