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 مقدمة .1

م يف توفري حملة موجزة عن بعض القضايا الرئيسية املتعلقة بالتمويل يف جهاز األم اإلعالميةيتمثل اهلدف من هذه املذكرة 
 هذه القضايا مع مرور الوقت. نشوء يةوكيف ،UNDSاملتحدة اإلمنائي 

. وتتكون هذه األنشطة من عمليات 2014مليار دوالر يف عام  46.2بلغ إمجايل التمويل ألنشطة األمم املتحدة حوايل 
وقضايا  ،ياساتوالس ة العاملييرياملعااختصاصات وضع القواعد و وكذلك  ،واملساعدة اإلنسانية ،وأنشطة التنمية ،حفظ السالم

 العمليات اإلمنائيةمن  ، واليت تغطي كالا فقط التمويل ألنشطة األمم املتحدة للتنميةتوفري . وسرتكز هذه املذكرة على املناصرة
 لتعريف بعض املصطلحات الرئيسية املستخدمة يف هذه املذكرة(. 1 احلقلاإلنسانية )انظر و 

مت مبلغ ، وهو أعلى 2014يف عام  مليار دوالر 28.4  (UN-OAD)للتنميةالتنفيذية متويل أنشطة األمم املتحدة بلغ 
هذه األموال  أيتوت .مقررةكانت ها  من اا بعض أن، يف حني بطبيعتها كانت غري مقررةغالبية هذه املوارد  و . حىت اآلنرصده 

ألمم ل كيانأن   أي ،خصصةاملغري املوارد األساسية و (. 1 احلقل)انظر  على حد سواءموارد أساسية وغري أساسية شكل ب
فمقيدة مبكان  ،املوارد غري األساسيةأمَّا االسرتاتيجية.  تهلتمويل أي برنامج ضمن خط أن يستخدمهاميكن يتلقاها املتحدة 

ة ملشروع معني يف املاحنة مسامه ةاجلهقد تقدم على سبيل املثال، فعلى النحو الذي حتدده اجلهة املاحنة.  اإنفاقهكيفية و/أو  
 بلد برنامج معني.

: مصطلحات أساسية يف هذه املذكرة1احلقل   
ها وميكن اعتبار  يف منظمة األمم املتحدة. تكون عضواا لالدول  اهي املسامهات املالية اإللزامية اليت تدفعهو : االشرتاكات املقررة

عتمد على وية العامة من قبل اجلمعي هكل دولة من الدول األعضاء أن تدفع  يتعني علىو رسوم عضوية. يتم حتديد املبلغ  مبثابة
 .هسكانعدد و  هواستقرار  البلد ثروة

. غري مقررةت . وبعبارة أخرى، فهي تربعاطوعاا مة الدول واجلهات املاحنة األخرى للمنظ تقدمها: هي املسامهات اليت التربعات
 األمم املتحدة. تتلقاهنسبة إمجالية للتمويل الذي كالطوعية   التربعاتاملاضية، زادت  25على مدى السنوات 
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 هااستخدام ويرتبطدون قيود  مشرتكةتكون و لكيانات األمم املتحدة مقدمة : هذه املسامهات هي موارد املسامهات األساسية
كل  ل احلاكمة ةللواليات املتعددة األطراف واخلطط االسرتاتيجية اليت متت املوافقة عليها من قبل اهليئ مباشراا  ارتباطاا  هاوتطبيق
طبيعتها. لكن ب أساسية. مجيع االشرتاكات املقررة هي مرعية بني احلكوماتكجزء من عملية الفردية  األمم املتحدة  يفكيان 

 .تهااجلهة املاحنة تضع أي قيود على مسامهأساسية أو غري أساسية، وهذا يتوقف على ما إذا كان  التربعات ميكن أن تكون

املوارد  استخدام مبا أنو استخدامها وتطبيقها. بفيما يتعلق  مقيدة، وبالتايل خمصصة : هذه املسامهاتغري األساسية املسامهات
وارد هذا يعين أنه قد ال تكون هناك عالقة مباشرة بني األنشطة املمولة من املفمن قبل اجلهة املاحنة،  جزئياا يقرر غري األساسية 

وارد غري األساسية مجيع املو . اعتمدهتا اهليئات احلاكمةاليت  ،واليات متعددة األطراف واخلطط االسرتاتيجيةالغري األساسية و 
 .بطبيعتهاطوعية 

عزيز التنمية كيانات األمم املتحدة من أجل ت  تنفذهاك األنشطة اليت تلبأهنا ف عرَّ ت: و األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
وكذلك  ،ألطول أجالا امن األنشطة ذات الصلة بالتنمية  اهلدف األساسي. وهي تغطي كالا بوصفها والرفاهية يف البلدان النامية 

 املساعدة اإلنسانية.على ز ترك اليتتلك األنشطة 

لتابعة ا وكاالت املتخصصة واإلدارات واملكاتبالو  الربامجو  الصناديقتألف من تلك هي تو  :منظومة األمم املتحدة اإلمنائية
 .األنشطة التنفيذية من أجل التنميةب وهي ذات والية حمددة للقيام .، أو ببساطة كيانات األمم املتحدةلألمم املتحدة

 

 تطور متويل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية .2

. تهاطبيعبري خمصصة أساسية / غأنشطة األمم املتحدة للتنمية ات القرن املاضي، كانت الغالبية العظمى من متويل ي  لغاية تسعين
وكذلك  ،شكل اشرتاكات مقررةبحيث كان التمويل األساسي  ،لوكاالت املتخصصةإىل ابالنسبة  صحيحاا أمراا كان هذا و 

التمويل  أخذ اتيويف بداية التسعينكل شبه كامل على التربعات. للصناديق وبرامج األمم املتحدة اليت كانت تعتمد بش
يف و / املخصصة.  غري األساسيةاملوارد زيادة كبرية يف  بغالبيتها العظمى نامجة عن، ولكن كانت هذه الزيادة بسرعة باالزدياد

ية، يف املطلق للموارد األساس احلجمفقد منى املسامهات األساسية للمرة األوىل.  التمويل غري األساسي ختطى، 1997عام 
التمويل األساسي  حجمركود النمو يف مل ينطبق . و 1ةاحلقيقي بقيمته النظر إليهعند  اتيالتسعينمنذ  جداا  طفيفاا  اا منو الواقع، 

                                                           
معدالت النمو بالقيمة الحقيقية تأخذ في االعتبار كالً من التضخم وتقلبات  1 

 أسعار الصرف.
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 ليت تتلقىى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة اعلو بل  ،فحسبعلى التربعات  كيانات األمم املتحدة اليت تعتمد كلياا   على
 .أيضاا  االشرتاكات املقررة

نظومة األمم املتحدة مل التوجه حنو التمويل غري األساسيمن حدة  ،2000وصول األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام لقد زاد 
ذه الفرتة تحقيق أهداف تنموية حمددة. وشهدت هل مسامهاهتا ختصيصحنو أكرب ميالا أظهرت اجلهات املاحنة  حيث ،اإلمنائية

قالية، واليت كانت واالنتعاش يف البلدان اليت متر مبرحلة انت ،وتسوية النزاعات ،زيادة كبرية يف متويل املساعدات اإلنسانية أيضاا 
حني منا التمويل األساسي  يف ،حتقيق زيادة سريعةيف  لتايل استمر التمويل غري األساسي. وباتهاطبيعبغري أساسية  مبعظمها

 (.1ببطء شديد )انظر الشكل 

 
 التحديات الناشئة عن االجتاهات يف التمويل .3

 .ميكن إىل حد كبري وصف اجتاه التمويل على مدى العقدين املاضيني بسمتني رئيستني: أ( النمو الكمي

وب( التغري النوعي. وقد أدى ذلك إىل بروز عدد من التحديات املتعلقة بالتمويل، ال سيما احلاجة إىل ضمان املرونة والقدرة 
 التنبؤ باملوارد وكذلك احلد من تفتيت املوارد.على 
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 استعراض مرونة املسامهات يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية .أ

هي بشكل متويل غري أساسي.  ،حالياا  UN-OADإن أكثر من ثالثة أرباع موارد أنشطة األمم املتحدة التنفيذية للتنمية 
كيانات األمم ع هبا  تتمتهذا التمويل ختصيصه من قبل جهات ماحنة واحدة ملشاريع حمددة، ما حيد من املرونة اليت  ويغلب على

توزيع موارده بالتساوي بسمح لكيان األمم املتحدة يألنه  مبرونة  املوارد ويتسم حشد . تتلقاهااستخدام األموال اليت  يفاملتحدة 
ذات املرونة وارد فإن املايل احلاكمة. وبالت هيئته اليت تعتمدهاوية احملددة يف اخلطة االسرتاتيجية يف مجيع أحناء املناطق ذات األول

 ةصصاملخن املسامهات إفىل ذلك، إ إضافة. تفتقر إىل متويل كافختصيص املوارد حنو برامج على تسهل قدرة الكيانات  العالية
يؤثر ميكن أن  اوهو م. الكيانعلى هامش والية  تقعبعض األحيان برامج يف متول ميكنها أن  ،بإحكام من قبل اجلهات املاحنة

 التداخل والتنافس مع كيانات األمم املتحدة األخرى. تزيد من خالله احلد الذيوالية كيان إىل  توسيع على

تعزيز من خالل  ،تزايدمعلى حنو  أكثر ختصيصاا حنو موارد  التوجهلتخفيف من أثر ليف حماولة  ةاجملمع الصناديقمت إنشاء لقد 
ق ( الصنادي1: نوعني بأحداجملمعة  الصناديقاملوارد غري األساسية. وميكن تصنيف معظم ب مستوى املرونة املرتبط عموماا 

 .وإطار النتائج ،دعم نطاق برناجمي واسع واضح املعامل هتدف إىل اتكيانمتعددة الوهي عمليات  .االستئمانية املتعددة املاحنني

خلطة  ريضة النتائجعإىل مستويات  بصورة مرحيةهتدف إىل جذب املوارد اليت ختصص  ،كيانخاصة بالديق مواضيعية ( صنا2
 . للكياناسرتاتيجية 

نفيذ الصندوق، ت وكذلك الصناديقاملتحدة زمام املبادرة يف اختاذ قرارات ختصيص  األمماجملمعة، تأخذ  الصناديق وعن طريق
 مسامهات غري األساسية.للوأعلى جودة  ،شكل أكثر مرونةعبارة عن هذه األنواع من الصناديق هي فإن وبالتايل 
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كما و ا. إىل حد م كان حمدوداا   ،هذه ةاجملمع الصناديقآليات إىل ومع ذلك، فإن النجاح يف جذب مسامهات اجلهات املاحنة 
 ،2014األساسية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف عام غري التدفقات من مجيع  %14فإن حنو ، 2هو مبني يف الشكل 

من قبل  بصرامة ختصصاجملمعة. وهذا يعين أن الغالبية العظمى من املوارد غري األساسية ال تزال الصناديق عرب ضخها مت قد 
 جهات ماحنة واحدة ملشاريع حمددة.

 

 

 إلمنائيةاستعراض للقدرة على التنبؤ بتمويل منظومة األمم املتحدة ا  .ب

بؤ املرتبطة تأثرياا سلبياا أيضاا على مستوى القدرة على التن ،خالل العقدين املاضيني يف كان الجتاهات التمويل اليت سادت
عرف مسبقاا تميكن أن كميات البالتمويل املقدم من قبل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. ويف حالة االشرتاكات املقررة فإن 

ملنظومة األمم  ،مل يكن هناك أي منو حقيقي يف االشرتاكات املقررة ،1999الدقة. ولألسف، منذ عام بدرجة معينة من 
ل األساسي الطوعي  التموي ويزوداملتحدة اإلمنائية. ونتيجة لذلك، تعتمد كيانات األمم املتحدة بشكل متزايد على التربعات. 

ن كما رؤية طويلة األجل، ولك ذاتمشاريع  يفمع احلكومات  شرتاكلالاألساس الالزم هلم بالتمويل كيانات األمم املتحدة 
سنة، بنة سإن طبيعة التمويل غري األساسي / املخصص بدقة احلد األدىن. بالنمو يف هذا التمويل كان فإن هو موضح أعاله 
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 األجل طويلجي ون اسرتاتيتعاملشاركة يف على ابعد مشروع تضعف قدرة كيانات األمم املتحدة  اا مشروعو قطاع، بعد  اا وقطاع
ل مييل إىل التذبذب من عام إىل عام أكثر بكثري من التموي كما أنَّ التمويل غري األساسيميكن التنبؤ به مع احلكومات.  

 .2املراجعة الرباعية الشاملة للسياساتاألساسي كما هو موضح يف تقرير األمني العام بشأن 

وحيد مجيع املوارد لت املتحدة اجلهود مؤخراا  األممبعض كيانات اهليئات احلاكمة لضاعفت االسرتاتيجي،  التموضعتعزيز ول
تكاملة املتم إقرار امليزانية يو يستند إىل األولويات احملددة يف اخلطط االسرتاتيجية لكل منها.  ،ةاملتوقعة ضمن إطار ميزانية متكامل

أن  ،ميزانية متكاملة املوافقة علىوتعين مجيع املوارد.  إيداعمل يتم  املعنية حىت ولواحلاكمة من قبل الدول األعضاء يف اهليئة 
لميزانيات ل ةاألساسي وأحد األهداف. معايريهابقى ضمن تالكيانات جيب أن أن و  ،احمتوياهتصادقت على احلكومات قد 

 اعتمادمن خالل  حدة املعين. ويتحقق ذلكزيادة املرونة والقدرة على التنبؤ باملوارد غري األساسية لكيان األمم املتهو تكاملة امل
وبالتايل  ،ةتكاملاملامليزانية إطار مجيع املسامهات غري األساسية مع وضمان أن تتماشى  ،الدول األعضاء منتكاملة امليزانية امل

ن مع اخلطة االسرتاتيجية تكاملة بالتزامامليزانيات املتقدمي فإن ذلك،  إضافة إىلشبه األساسية لصناديق خمصصة. تعزيز الصفات 
 كيانات األمم املتحدة.لالروابط بني املوارد والنتائج املستهدفة  يعززللمنظمات، 

 استعراض قاعدة املاحنني  .ج

ويلية، قاعدهتا التم لكيانات األمم املتحدة أن تنوعإىل اولتعزيز القدرة على التنبؤ واستقرار التمويل فمن األمهية مبكان بالنسبة 
 ،وبالتايل تقليل االعتماد على عدد قليل من املاحنني. وإذا استمرت الكيانات باالعتماد بشكل كبري على دول ماحنة معينة

ان. كما ميكن أن يكون له تأثري سليب كبري على اخلطة االسرتاتيجية للكي الدول هفإن أي تغيري سياسي أو اقتصادي يف هذ
يع قاعدة اجلهات املاحنة على أهنا أكثر الطرق املمكنة لزيادة قاعدة التمويل األساسي ملنظومة أن ينظر إىل توس ،ميكن أيضاا 

 ن دفع املاحنني التقليديني لتغيري سياساهتم املتعلقة بالتمويل أثبت أنه حمفوف باملصاعب.إاألمم املتحدة اإلمنائية، إذ 

 ،%11املاحنة. وتأيت  مباشرة من احلكوماتم املتحدة التنفيذية للتنمية أنشطة األمتلقي أكثر من ثالثة أرباع متويل حالياا يتم و 
 ،%12أيت ت، يف حني 3من املفوضية األوروبية واملنظمات املتعددة األطراف األخرى، مبا يف ذلك الصناديق العاملية أخرى

 (.3غري حكومية وخاصة )انظر الشكل مصادر من الباقية 

عندما مثلت هذه  أعوام 10عليه قبل  وخاصة أكرب بكثري مقارنة مبا كانمن مصادر غري حكومية  القادمجزء التمويل إن 
صدر . وعلى الرغم من هذا املأنشطة األمم املتحدة التنفيذية للتنميةمن إمجايل اإلنفاق على  ،% 4-3اجملموعة ما يقدر ب 
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(، والصندوق GEFالعالمية الرئيسية هي مرفق البيئة العالمية ) الصناديق 3 

 العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.
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كومات املاحنة. على عدد قليل من احل كبرياا   عتمد اعتماداا عموماا ت اإلمنائيةاألمم املتحدة  منظومةزال ت، ال للصناديق املتصاعد
كة ني فقط )الواليات املتحدة واململتاثن من حكومتني ماحنتنيمباشرة جاءت  الواردةمن جمموع التربعات  ،%39فنحو 

 28.4مبلغ نصف  وما يقرب من ،أكثر من ثلثي املسامهات احلكوميةاستأثرت ب حكومينيماحنني أن مثانية املتحدة(، يف حني 
 .2014يف عام  الواردإمجايل التمويل  من مليار دوالر

 
 

 حتول يف الصناديق التنموية إىل الصناديق اإلنسانية  .د

ريعة يف متويل أنشطة وهو الزيادة الس ،وهناك اجتاه آخر ملحوظ بصورة متزايدة يف متويل أنشطة األمم املتحدة التنفيذية للتنمية
ازداد التمويل لألنشطة اإلنسانية  ،2007تحقيق األهداف اإلمنائية الطويلة األجل. ومنذ لاملساعدة اإلنسانية باملقارنة مع متويل 

 ،2014ومنذ فقط.  %20لألمم املتحدة أكثر من الضعف من حيث القيمة احلقيقية، يف حني ازداد التمويل املتعلق بالتنمية 
من جمموع متويل أنشطة األمم املتحدة التنفيذية للتنمية على أنشطة املساعدة اإلنسانية. ومن  ،%40مت إنفاق أكثر من 

ما إذا كان حجم يفاملتوقع أن تزيد حىت هذه احلصة أكثر نظراا لألزمة احلالية يف سوريا والعراق. وتطرح هذه البيانات مسألة 
عاجلة األزمات مليل التمو احتياجات يتأثر سلباا من جراء حدوث زيادة يف  ،الصلة بالتنمية طويل األجلالتمويل لألنشطة ذات 

 اإلنسانية.
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 وتشظيهاالنفقات  .ه

مليار دوالر وهو ما ميثل حوايل  28.4، بلغ إمجايل اإلنفاق على أنشطة األمم املتحدة التنفيذية للتنمية 2014يف عام 
مليار دوالر، من هذا املبلغ إىل األنشطة التنفيذية على  20، أو %71من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية. وذهب  ،18%

متعلقة: )أ( أنشطة الربنامج على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛ و )ب( فهي الباقية من النفقات  ،%29مستوى البلدان. أما 
 ت اإلدارية.تكاليف دعم الربامج واإلدارة / والنفقا

النفقات يف  4كيان أممي. ويبني الشكل   34برنامج أممي للدول و 149مليار دوالر من النفقات على  20مت توزيع وقد 
بلدان  10( أن أكرب 1للدول وجزء من النفقات اليت مت متويلها من املوارد األساسية. ويبني اجلدول ) أمميامج نبر  100أكرب 

بينما يف الطرف  ،2014من جمموع نفقات األمم املتحدة على املستوى القطري يف عام  ،%40 الربنامج استأثرت بأكثر من
. وبالنظر إىل برنامج بلدان 79من نفقات األمم املتحدة على املستوى القطري عرب  %9اآلخر من الطيف، انتشر التدرجيي 

من هي ذه األموال غالبية ه أنو  ، خصوصاا متزايداا  قاا املساعدات مسألة تثري قل تشظيهذه األرقام، فإنه ليس من املستغرب أن 
 .آنفاا كيانات فردية لألمم املتحدة، كما ذكر   تنفذها ،جهات ماحنة واحدة ملشاريع معينة

 فف أيضاا خت اأهنا كممن وفورات احلجم.   تقلص اأهنإىل  نظراا  ،التعامالتإىل رفع تكاليف  نحوياملساعدات  تشظيتزايد إن 
ن إتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة اليت تشجع يف املقابل املنافسة والتداخل بني نشاطات األمم املتحدة. من اال

إىل  ؤديييتم اجلمع بني هذه األنواع من املوارد، ما إذ  التشظيهذا يقلل من  يل األساسي والتمويل اجملمع غري األساسيالتمو 
 جتمع أكرب من املال.
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أن  ما أرادت منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةميكن التنبؤ به سيكون ضروريًا إذا رن املستدا  و املتمويل الإن  .و
 2030جدول أعمال تكون متالئمة مع 

تضطلع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بدور مهم على حنو خاص يف عهد األهداف اإلمنائية املستدامة اجلديد يف تعزيز املعايري 
 ،باشرودعم ومعاجلة عدم املساواة من خالل الدعم امل ،املة واملبنية على األدلة بشأن السياساتالعاملية، وتقدمي املشورة املتك

كيانات األمم   . وكي تنهضال احلصر على سبيل املثاللبعض الوظائف األساسية وتقدمي اخلدمات وتعزيز تنمية القدرات 
عت خصيصاا لتلبية اليت وضو  ،الطلب على املستوى القطرياملتحدة هبذا الدور بفعالية، مبا يف ذلك حتقيق نتائج حيركها 

 ف البلدان حسب حجم الربنامج: تصني1اجلدول 
 حصة من إمجايل لنفقات البلدان#  (2014نفقات بلدان الربامج )

 %40.1 10 دوالر مليون 500 أكثر من

 %31.4 20 مليون دوالر  500&  200بني 

 %19.7 40 مليون دوالر 200&  50بني 

 %8.8 79 مليون دوالر 50أقل من 
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ه املذكرة، فإن سيكون يف غاية احليوية. وكما مت توضيحه يف هذ ،أكثر مرونة وقابلية للتنبؤ الا االحتياجات الوطنية، فإن متوي
 لموارد.ل أكثر وتشظ    بؤ أقلاجتاهات التمويل احلالية تسري يف معظمها يف االجتاه املعاكس حنو اخنفاض املرونة، وقابلية تن

الذي  ،2030جدول أعمال طموح إىل  نظراا  ،2015أمهية خاصة يف فرتة ما بعد عام سيتسم بزيادة نوعية التمويل إن 
إضافة  ،اعتمد يف العام املاضي. وميكن حتقيق ذلك من خالل اختاذ خطوات لضمان وجود قاعدة كافية من التمويل األساسي

وارد آلليات مثل توجيه املزيد من امل ،أو عن طريق إدخال أحكام أكثر مرونة ،التخصيصفيه تم يالذي  توسيع املستوى إىل
 ألمم املتحدةااليت جتري يف عدد من كيانات  املنظمةالتمويل اجملمع. وجتري مناقشة سبل حتقيق ذلك يف حوارات التمويل 

 ةالشامل املراجعة الرباعية ،2016الوضع التمويلي احلايل هو  آلية هامة أخرى ميكن أن تساعد يف تعزيزوهناك . املختلفة
نطاق  على تقدم إرشاداا الدول األعضاء اليت  قبلمن بشأنه التفاوض  ، وهو قرار جيري حالياا QCPRللسياسات، أو 

كانون يف  ذا القرار هبلدان الربنامج. ومن املتوقع أن يتم اعتماد نظومة األمم املتحدة اإلمنائية لهتدف إىل تعزيز دعم م ،املنظومة
 ديسمرب من هذا العام.األول/

 



Ver 5 – 26Sep2016 

 
 
 
 
Background Note 
 
 
 
 
 
 
 
Funding situation of the UN development system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note produced by Office of ECOSOC Support and Coordination, UN-DESA 
26 September 2016  



Ver 5 – 26Sep2016 

1. Introduction 
 
The aim of this background note is to provide a brief overview of some of the main funding-related 
issues in the UN development system (UNDS) and how these issues were created over time.   
 
Funding for UN activities totaled some $46.2 billion in 2014.  These activities consist of 
peacekeeping operations, development and humanitarian-assistance activities as well as global 
norm and standard-setting, policy and advocacy functions.  This note will be focused only on the 
funding for UN operational activities for development, which covers both development and 
humanitarian operations (see Box 1 for the definition of some key terminology used in this note).   
 
Funding for UN operational activities for development (UN-OAD) reached $28.4 billion in 2014, the 
highest volume ever.  The majority of these resources were voluntary in nature, while some were 
assessed.  These funds came in the form of both core and non-core resources (see Box 1).  Core 
resources are non-earmarked which means that the UN entity receiving them can use them to 
finance any programme within their strategic plan.  Non-core resources have restrictions on where 
and/or how they can be spent, as determined by the donor.  For example, the donor may make a 
contribution for a specific project in a particular programme country. 
 
Box 1: Key terminology used in this note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assessed contributions: These are mandatory financial contributions that countries pay in order 
to be a member of the United Nations organization.  It can be thought of as a membership fee.  
The amount that each Member State must pay is determined by the General Assembly and 
dependent on the country’s wealth, stability and population.   
 
Voluntary contributions: These are contributions that countries and other donors make to the 
Organization on a voluntary basis.  In other words, they are contributions which are not 
assessed.  Over the past 25 years, voluntary contributions have increased as an overall 
percentage of the funding that the UN receives. 
 
Core contributions: These contributions are resources provided to UN entities which are 
commingled without restrictions and whose use and application are directly linked to the 
multilateral mandates and strategic plans that are approved by the governing bodies of 
individual UN entities as part of an established intergovernmental process.  All assessed 
contributions are core by nature; however voluntary contributions can be either core or non-
core, depending on whether the donor places any restrictions on their contribution. 
 
Non-core contributions: These contributions are earmarked and thus restricted with regard to 
their use and application. Since the use of non-core resources are at least partly determined by 
the donor, this means that there may not be a direct link between activities financed by non-core 
resources and the multilateral mandates and strategic plans approved by governing bodies.  All 
non-core resources are voluntary in nature. 
 
Operational activities for development: This is defined as those activities carried-out by UN 
entities for the promotion of development and the welfare of developing countries as the 
primary objective. They cover both longer-term development-related activities as well as those 
activities with a humanitarian assistance focus. 
 
UN development system: This comprises of those UN funds, programmes, specialized agencies, 
departments and offices, or simply ‘UN entities’, which have a specific mandate to carry-out 
operational activities for development.   
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2. Evolution of funding the UN development system 
 

Up until the 1990s, the vast majority of funding for UN-OAD was core/non-earmarked in nature.  
This was true for specialized agencies where the core funding was in the form of assessed 
contributions as well as for the UN funds and programmes which relied almost exclusively on 
voluntary contributions.  In the early 1990s, funding began to increase rapidly, however this 
increase was almost entirely due to a significant increase in non-core/earmarked resources.  In 
1997, non-core funding exceeded core contributions for the first time.  The absolute volume of core 
resources, in fact, has grown very little since the 1990s when viewed in real terms1. The stagnant 
growth in the level of core funding applied not only to the UN entities that rely entirely on voluntary 
contributions but also to the UN specialized agencies that receive assessed contributions.   
 
The arrival of the MDGs in 2000 further accentuated the trend towards non-core funding of the UN 
development system as donors exhibited greater preference to earmark their contributions to 
specific development goals.   This period also saw a major increase in funding for humanitarian 
assistance and conflict resolution and recovery in transition countries, which was mainly non-core 
in nature. Non-core funding therefore continued to increase rapidly while core funding grew very 
slowly (see Figure 1).   
 

 
 
3. Challenges arising from the trends in funding 
 
The funding trend over the past two decades can largely be described by two prime attributes: i) 
quantitative growth, and ii) qualitative change.  This has led to a number of funding-related 
challenges, in particular the need to ensure flexibility and predictability of resources as well as to 
reduce the fragmentation of resources.   
 

                                                           
1 The growth rates in real terms takes into account both inflation and exchange-rate fluctuations. 
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(a) Review of flexibility of contributions to the UN development system 
 

Currently over three-quarters of resources for UN-OAD are in the form of non-core funding.  Such 
funding tends to be earmarked by single donors to specific projects, thereby limiting the flexibility 
that UN entities have on the use of the funds they receive.  Mobilizing flexible resources is 
important as it allows a UN entity to distribute its resources evenly across priority areas identified 
in the strategic plan adopted by their governing body.  Highly flexible resources therefore facilitate 
the ability of entities to allocate resources towards under-funded programmes.  Furthermore, 
contributions which are tightly earmarked by donors can sometimes finance programmes which 
are at the margins of an entity’s mandate.  This can have the effect of stretching an entity’s mandate 
to the point where it increases overlap and competition with other UN entities. 
 
Pooled funds have been created in an effort to try to mitigate the effect of the trend towards 
increasingly more earmarked resources by enhancing the level of flexibility generally associated 
with non-core resources.   Most pooled funds can be categorized under one of two types: 1) multi-
donor trust funds (MDTFs), which are multi-entity operations designed to support a clearly defined 
broad programmatic scope and results framework, and 2) entity-specific thematic funds which aim 
to attract resources that are softly earmarked to broad outcome levels of an entity’s strategic plan.   
With pooled funds, the UN takes the lead in making fund allocation decisions as well as fund 
implementation, and thus these types of funds are a more flexible and higher quality form of non-
core contributions. 
 
However, the success in attracting donor contributions to these pooled funding mechanisms has 
been somewhat limited.  As shown in Figure 2, about 14 per cent of all non-core flows to the UN 
development system in 2014 were channeled through pooled funds.  This implies that the vast 
majority of non-core resources are still strictly earmarked by single donors to specific projects. 
 

 
 

(b) Review of predictability of funding to the UNDS 
 

The funding trends that have prevailed over the past two decades have also had a negative impact 
on the level of predictability associated with funding received by the UN development system.  In 
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the case of assessed contributions quantities are known ahead of time within a certain degree of 
accuracy.   Unfortunately, since 1999 there has been zero real growth in assessed contributions to 
the UN development system.  As a result, UN entities are increasingly reliant on voluntary 
contributions.  Voluntary core funding provides UN entities with the funding bedrock needed for 
them to engage with governments on projects with a long-term vision, but as illustrated above the 
growth in such funding has been minimal.  The year-by-year, sector-by-sector, project-by-project 
nature of strictly earmarked/non-core funding weakens the ability of UN entities to engage in a 
long-term, predictable and strategic collaboration with governments.  Furthermore, non-core 
funding tends to fluctuate from year-to-year considerably more than core funding as illustrated in 
the Secretary General’s report on the QCPR2.   
 
In order to enhance strategic positioning, governing bodies of some UN entities have recently 
stepped-up efforts to consolidate all projected resources within an integrated budgetary 
framework based on priorities determined in their respective strategic plans.  The integrated 
budget is adopted by Member States in the respective governing body even though all resources 
have not yet been committed. The approval of the integrated budget implies that governments have 
endorsed its contents and that entities must remain within its parameters. A key objective of the 
integrated budgets is to increase the flexibility and predictability of non-core resources to the UN 
entity concerned.  This is achieved by having the integrated budget adopted by Member States and 
ensuring that all non-core contributions are aligned with the integrated budget framework thereby 
enhancing the core-like qualities of earmarked funds.  Furthermore, by presenting the integrated 
budgets in conjunction with the strategic plan of organizations, it strengthens the linkages between 
resources and targeted outcomes of UN entities.  
 

(c) Review of the donor base 
 
In order to enhance the predictability and stability of funding it will be important for UN entities to 
diversify their funding base, thereby reducing reliance on a few donors. If entities continue to rely 
heavily on a particular donor country then a political or economic change within that country could 
have a significant negative impact on the entity’s strategic plan.  Expanding the donor base can also 
be seen as the most feasible way to increase the core funding base of the UN development system, 
since getting traditional donors to alter their funding policies has proved to be challenging. 
 
Currently, over three-quarters of funding for UN-OAD are received directly from Government 
donors.  Another 11 per cent comes from the European Commission and other multilateral 
organizations, including global funds3, while the remaining 12 per cent comes from non-
governmental and private sources (see Figure 3).   
 
The portion of funding coming from non-governmental and private sources is considerably larger 
compared to 10 years ago when this group represented an estimated 3 to 4 per cent of total funding 
for UN-OAD.  Despite this emerging source of funds, overall the UN development system remains 
heavily reliant on just a few Government donors.  Some 39 per cent of all contributions received 
directly from Governments came from just two donors (U.S. and U.K.), while the top 8 Government 
donors accounted for over two-thirds of Government contributions and nearly half of the $28.4 
billion in total funding received in 2014.  
 

                                                           
2 See A/71/63 paras 66-68 
3 The main global funds are the Global Environment Facility (GEF), the Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFATM) and the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). 
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(d) Shift in funds from development to humanitarian 

 
Another increasingly noticeable trend in the funding of UN-OAD is the rapid increase in funding for 
humanitarian assistance activities compared to funding towards longer-term development 
objectives.  Since 2007 funding for UN humanitarian activities has more than doubled in real terms, 
while development-related funding has increased by just 20 per cent.  As of 2014 over 40 per cent 
of all funding for UN-OAD is spent on humanitarian assistance activities.   This share is expected to 
increase even more given the on-going crisis in Syria and Iraq.  This data poses the question 
whether the volume of funding for longer-term development-related activities is being negatively 
impacted by a surge in funding needs to address humanitarian crises.   
 

(e) Expenditures and fragmentation 
 
In 2014, total expenditure on UN-OAD was $28.4 billion which represents about 18 per cent of total 
Official Development Assistance.  About 71 per cent, or $20 billion, of this amount went to 
operational activities at the country level.  The other 29 per cent of expenditures related to: (a) 
programme activities at the regional and global levels; and (b) programme support and 
management/administration costs.   
 
The $20 billion in country-level expenditures were spread out across 149 programme countries 
and 34 UN entities.  Figure 4 shows the expenditures in the 100 largest UN programme countries 
and the portion of expenditures that was financed from core resources.  Table 1 shows that the 10 
largest programme countries accounted for over 40 per cent of all UN country-level expenditures in 
2014 while, at the other end of the spectrum, 9 per cent of UN country-level expenditures was 
spread-out across 79 programme countries.  Given these numbers, it is not surprising that 
fragmentation of aid is an issue of growing concern, especially given that the majority of these funds 
are from single donors for particular projects which are carried-out by individual UN entities, as 
mentioned earlier. 
 
Growing fragmentation of aid has the tendency to raise transaction costs since it reduces economies 
of scale.  It also mitigates UN system-wide coherence which in-turn encourages competition and 
overlap among UN activities.  Core funding and non-core pooled funding reduces fragmentation 
since these types of resources are combined, resulting in a larger pool of money. 
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4. Sustainable, predictable and flexible funding will be essential if the UNDS is to 

be fit for the 2030 Agenda 
 
The UN development system has a particularly important role to play in the new SDG era in 
strengthening global norms, providing integrated and evidence-based policy advice, support and 
address inequality through direct support and service delivery and strengthening capacity 
development to name a few essential functions.  For UN entities to play this role effectively, 
including delivering demand-driven results at country level that are tailored to national needs, 
more flexible and predictable funding will be vital.  As highlighted in this note, the current funding 
trends are for the most part moving in the opposite direction towards reduced flexibility, less 
predictability and more fragmentation of resources.   
 
Increasing the quality of funding will be particularly important in the post-2015 era given the 
ambitious 2030 Agenda adopted last year.  This can be achieved by taking steps to ensure an 
adequate base of core funding as well as either broadening the level at which the earmarking is 
done or by introducing more flexible provisions such as channeling more resources to pooled 
funding mechanisms.   Ways to achieve this are being discussed at the structured financing 
dialogues which are taking place within a number of different UN entities.  Another important 
mechanism which could help strengthen the current funding situation is the 2016 Quadrennial 
comprehensive policy review, or QCPR, which is a resolution currently being negotiated by Member 
States that provides system-wide guidance aimed at strengthening the UN development system’s 
support to programme countries.   This resolution is expected to be adopted in December of this 
year.   

Table 1: Grouping countries by programme size

Programme country 
expenditures (2014) # of countries

Share of 
total 
expenditures

Over $500 million 10 40.1%

B/w $200 & $500 mn 20 31.4%

B/w $50 & $200 mn 40 19.7%

Less than $50 mn 79 8.8%
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