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  جلنة السكان والتنمية
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦-٢٢
      * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

ــدويل            ــؤمتر ال ــامج عمــل امل ــذ برن ــة للمــساعدة يف تنفي ــوارد املالي ــدفق امل ت
  للسكان والتنمية 

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
قريـــر لطلـــب وجهتـــه جلنـــة الـــسكان والتنميـــة يف دورهتـــا الثامنـــة  يـــستجيب هـــذا الت   

والعــشرين، يف إطــار جــدول أعماهلــا املؤقــت، لتقــدمي تقريــر ســنوي عــن تــدفق املــوارد املاليــة    
كمـا ميتثـل التقريـر لقـراري        . للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة           

ذين طلبت فيهما اجلمعيـة إعـداد تقـارير دوريـة عـن              الل ٥٠/١٢٤ و   ٤٩/١٢٨اجلمعية العامة   
  .تدفق املوارد املالية للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر

ويــدرس التقريــر مــستويات إنفــاق اجلهــات املاحنــة واإلنفــاق الــداخلي علــى األنــشطة      
ــام    ــة لع ــدان النامي ــسكانية يف البل ــام   ٢٠١١ال ــسكاين لع ــديرات اإلنفــاق ال  ٢٠١٢، ويقــدم تق

وال تزال املـساعدة مـن اجلهـات املاحنـة يف تزايـد، غـري أن هـذه الزيـادة                    . ٢٠١٣وتوقعاته لعام   
وبلغـت املـساعدة املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة قرابـة              . ليست باألمهية اليت كانت عليها من قبل      

. ٢٠١١ بليـون دوالر يف عـام        ١١,٦، وارتفعـت لتـصل إىل       ٢٠١٠ بليون دوالر يف عـام       ١١
 بليــون دوالر يف ١٢,٣، وإىل ٢٠١٢ بليــون دوالر يف عـام  ١١,٩قــع أن ترتفـع إىل  ومـن املتو 

  . ٢٠١٣عام 
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أما تقديرات املوارد اليت حشدهتا البلدان النامية كمجموعة فقد أعطـت رقمـا تقريبيـا                 
ــغ  ــام  ٥٤,٧يبلـ ــون دوالر يف عـ ــامي     . ٢٠١١ بليـ ــام عـ ــسري أرقـ ــع أن تـ ــن املتوقـ  ٢٠١٢ومـ

 بليــون ٥٨,٩ و ٢٠١٢ بليــون دوالر يف عــام ٥٥,٤صل إىل  علــى نفــس الــنمط لتــ٢٠١٣ و
  .٢٠١٣دوالر يف عام 

ويف حني قامت بعض اجلهـات املاحنـة بزيـادة مـستويات التمويـل، تعـذر علـى العديـد                      
ومتـول البلـدان الناميـة حاليـا أزيـد          . من تلك اجلهات القيام بذلك ألهنا تعاين من األزمـة املاليـة           

لسكانية، ومستهلكو القطاع اخلـاص يف هـذه البلـدان هـم مـن ميـول                من ثالثة أرباع النفقات ا    
وهلـذا األمـر تبعـات هامـة تتعلـق          . أكثر من نصف املوارد الداخلية باستخدام مواردهم اخلاصـة        

باحلــصول علــى اخلــدمات والوصــول إىل اجملموعــات الــسكانية األكثــر هتميــشاً، وبــبطء وتــرية   
  .التقدم احملرز يف بلوغ األهداف املرجوة

وتبقى مستويات التمويل احلالية دون املبالغ الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الـدويل               
ويـصدق ذلـك علـى مجيـع        . للسكان والتنمية تنفيذا كـامال وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

ن العناصر األربعـة جملموعـة التـدابري الـسكانية احملـددة التكـاليف يف إطـار املـؤمتر الـدويل للـسكا               
تنظــيم األســرة؛ والــصحة اإلجنابيــة األساســية؛ وأنــشطة الوقايــة مــن األمــراض : والتنميــة، وهــي

اإليـدز؛ والبحـوث األساسـية وحتليـل     /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    /املنقولة باالتصال اجلنـسي  
  البيانات والسياسات السكانية واإلمنائية
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٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الثنائية املقدمة لألنشطة السكانية                     -ألف   
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١١  . . . . . . . . . . . . . النفقات املخصصة لألنشطة السكانية حسب فئات النشاط                             -باء   
١٤  . . . . . . . . . . . . النفقات املخصصة لألنشطة السكانية حسب قنوات التوزيع                            -جيم   
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  مقدمة  -أوال   
أعد صندوق األمم املتحدة للسكان هذا التقرير استجابة لطلب وجهتـه جلنـة الـسكان             - ١

 لتقدمي تقرير سنوي حول تدفق املوارد املالية للمـساعدة          )١(والتنمية يف دورهتا الثامنة والعشرين    
يف تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد يف املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة الـذي عقـد يف القـاهرة                  

والتقريـر جـزء مـن برنـامج عمـل اللجنـة، وهـو مقـدم عمـال بقـراري اجلمعيـة            . )٢(١٩٩٤عـام  
 اللذين دعت فيهما اجلمعية إىل تقـدمي تقـارير دوريـة عـن تـدفق                ٥٠/١٢٤ و   ٤٩/١٢٨لعامة  ا

  .املوارد املالية للمساعدة يف تنفيذ برنامج العمل
ويستعرض التقريـر تـدفق األمـوال مـن البلـدان املاحنـة ألغـراض املـساعدة الـسكانية يف                      - ٢

 وغـــري احلكــومي علــى األنـــشطة   ، ويتــضمن تقـــديرات لإلنفــاق احلكــومي   )٣(البلــدان الناميــة  
كمــا يتــضمن التقريــر تقــديرات اجلهــات املاحنــة      . ٢٠١١الــسكانية يف البلــدان الناميــة لعــام    

وقــد قــام املعهــد اهلولنــدي الــدميغرايف  . ٢٠١٣ والتوقعــات لعــام ٢٠١٢والبلــدان الناميــة لعــام 
تعلقـة بتـدفق    املتعدد التخصصات مبوجـب عقـد مـربم مـع الـصندوق، بأنـشطة مجـع البيانـات امل                  

كمـا يعمـل الـصندوق واملعهـد، يف سـياق         . املوارد املتأتية من اجلهات املاحنـة واملـوارد الداخليـة         
تطــوير القــدرات اإلقليميــة علــى رصــد تــدفقات املــوارد، مــع املعهــد اهلنــدي لبحــوث اإلدارة     

اق الــصحية واملركــز األفريقــي لبحــوث الــسكان والــصحة، علــى مجــع البيانــات املتعلقــة باإلنفــ 
  . أما تقييم البيانات وحتليلها فقد قام به الصندوق واملعهد الدميغرايف بصورة مشتركة. الداخلي

  
  املنهجية    

لقد مت احلصول على معلومات بشأن املساعدة الدوليـة لألنـشطة الـسكانية مـن خـالل                   - ٣
سكان  جهــة فاعلــة رئيــسية يف ميــدان البحــوث املتعلقــة بالــ  ١٢١اســتبيان تفــصيلي أُرســل إىل  

ومرض اإليدز، ومن بينـها منظمـات ووكـاالت رئيـسية متعـددة األطـراف ومؤسـسات خرييـة            
خاصــة كــبرية ومنظمــات غــري حكوميــة أخــرى تقــدم مبــالغ ماليــة ضــخمة ألغــراض املــساعدة  
السكانية، والبلدان املاحنة يف جلنة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                    

وللحد من فتور اجمليبني وتنسيق عملية رصد تدفقات املـوارد وكفالـة االتـساق يف               . دياالقتصا

                                                         

املرفـق األول،   ) E/1995/27 (٧، امللحق رقـم     ١٩٩٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر    )١(  
 .الفرع ثالثا

مـم املتحـدة،    منـشورات األ   (١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )٢(  
  .، املرفق١الفصل األول، القرار ) E.95.XIII.18رقم املبيع 

 .مجيع اإلشارات إىل البلدان النامية يف هذا التقرير تشمل أيضا البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  )٣(  
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إعداد التقارير، ُيستقى أكرب قدر ممكن من املعلومات املتعلقة بالبلدان املاحنة من قاعـدة بيانـات                
 مـن عـدد     ٢٠١٢ و   ٢٠١١ويف ظل عدم ورود بيانـات كاملـة لعـامي           . جلنة املساعدة اإلمنائية  

ت املاحنة الكربى حبلول موعد إصـدار هـذا التقريـر، اسـتندت املعلومـات الـواردة فيـه                   من اجلها 
  . إىل تقديرات روعي فيها السلوك التمويلي السابق

وتــستند املعلومــات عــن تــدفقات املــوارد الداخليــة إىل بيانــات قدمتــها احلكومــات           - ٤
، وإىل مـصادر ثانويـة، فـضال        ومنظمات غري حكومية من البلدان النامية يف خمتلـف أحنـاء العـامل            

  . عن التقديرات والتوقعات
وتستند تدفقات املوارد املاليـة اخلارجيـة والداخليـة ألغـراض األنـشطة الـسكانية، الـيت                   - ٥

، علـى حنـو     “جمموعـة التـدابري الـسكانية احملـددة التكـاليف         ”جيري حتليلـها يف هـذا التقريـر، إىل          
وتتضمن هذه اجملموعة خدمات تنظيم األسـرة؛       . عمل من برنامج ال   ١٤-١٣ورد يف الفقرة     ما

وخـــدمات الـــصحة اإلجنابيـــة األساســـية؛ وأنـــشطة الوقايـــة مـــن األمـــراض املنقولـــة باالتـــصال  
؛ والبحـــوث األساســـية وحتليـــل البيانـــات )٤(اإليـــدز/فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية/اجلنـــسي

  . والسياسات السكانية واإلمنائية
  

  ة املقدمة لألنشطة السكانية املساعدة الدولي  -ثانيا   
ال تـزال املـساعدة املقدمـة مـن اجلهــات املاحنـة لألنـشطة الـسكانية آخـذة يف االزديــاد،           - ٦

ــي       ــال يف املاضـ ــه احلـ ــان عليـ ــا كـ ــأ ممـ ــدل أبطـ ــك مبعـ ــان ذلـ ــام  . وإن كـ ــول عـ ، ٢٠١٠وحبلـ
 فهـو  ٢٠١١أمـا الـرقم األويل لعـام    .  بليـون دوالر  ١١مساعدات اجلهات املاحنة حـوايل       بلغت
وقد كان من املتوقع أن ترتفـع مـستويات التمويـل إىل            ). ١انظر اجلدول   ( بليون دوالر    ١١,٦
وقـد  . ٢٠١٣ بليـون دوالر يف عـام   ١٢,٣، وأن تصل إىل ٢٠١٢ بليون دوالر يف عام    ١١,٩

تتمكن اجلهات املاحنة اليت ال تـزال متـضررة مـن األزمـة املاليـة العامليـة مـن زيـادة مـستويات                        ال
 عن التقـديرات املبينـة      ٢٠١٣ و   ٢٠١٢يل، وبذلك حيتمل أن تقل األرقام النهائية لعامي         التمو

  .١يف اجلدول 
  

                                                         

نفـاق علـى الفـريوس      ، وعمال على توحيد أرقام اإليدز، يتم احلـصول علـى مجيـع بيانـات اإل               ٢٠٠٨منذ عام     )٤(  
 .واإليدز بصورة مباشرة من برنامج األمم املتحدة املشترك باستخدام التعريف األوسع نطاقا ملرض اإليدز
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  ١اجلدول 
  حبــــسب فئــــات اجلهــــات املاحنــــة الرئيــــسية، املــــساعدة الدوليــــة لألنــــشطة الــــسكانية،    

٢٠١٣- ٢٠١٠  
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  

  ٢٠١٠  فئة اجلهات املاحنة
٢٠١١  

  ) أوليةارقام(
٢٠١٢  

  )تقديرات(
٢٠١٣  

  )توقعات(

  املساعدة الثنائية
٢٠٠ ٨١٤١١ ٦٨٥١٠ ٠٧٩١٠ ١٠  البلدان املتقدمة  

  املساعدة املتعددة األطراف
٢٠٤٤٢٢٢٢  منظومة األمم املتحدة  
٨٦٤٣٩٣٩٦  املنح املقدمة من املصارف اإلمنائية  
)أ(٣١٣)أ(١٧٧٣١٣٣١٣  اإلمنائيةالقروض املقدمة من املصارف   

  املساعدة املقدمة من القطاع اخلاص 
٦٣٢٥٢٨٦٨٣٧٠٥  املنظمات غري احلكومية/املؤسسات اخلريية  
٠٢٣ ٦١٢١٢ ٣٠٠١١ ٨١٦١١ ١٠  اجملموع الفرعي بدون القروض املصرفية  
٣٣٦ ٩٢٥١٢ ٦١٣١١ ٩٩٤١١ ١٠  اجملموع     

 مقــدرة بنــاء علــى مــستويات ٢٠١٣-٢٠١٢ة مــن املــصارف اإلمنائيــة للفتــرة قــيم القــروض املقدمــ  )أ(  
  .٢٠١١ عام

  
تدفقات املوارد املاليـة املخصـصة لألنـشطة الـسكانية يف           ”. ٢٠١٢صندوق األمم املتحدة للسكان،       :املصدر  

  .وقاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد “٢٠١٠عام 
  .اميع املبينة بسبب التقريب إىل أرقام صحيحةقد ال يتطابق جمموع األرقام مع اجمل  :ملحوظة 
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  الشكل األول
  ٢٠١١: املساعدة السكانية حبسب املصدر    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  ).األرقام املبينة هي أرقام أولية(قاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد   :املصدر  
  . إىل أرقام صحيحةقد ال يتطابق جمموع األرقام مع اجملاميع املبينة بسبب التقريب  :ملحوظة 

    
  املساعدة الثنائية املقدمة لألنشطة السكانية  -ألف   

، ٢٠١١ويف عــام . تقــدم البلــدان املاحنــة عــادة اجلــزء األكــرب مــن املــساعدة الــسكانية     - ٧
 باليــني دوالر، وهــو مــا ميثــل زيــادة مقارنــة مببلــغ ١٠,٧قــدرت املــساعدة الثنائيــة مببلــغ ينــاهز 

وعلى الرغم مـن الـصعوبات املاليـة الـيت يواجههـا عـدد مـن            . ٢٠١٠ باليني دوالر يف عام    ١٠
البلدان املاحنة، استمر جمموع املساعدة السكانية يف الزيادة وإن كانت مـستويات هـذه الزيـادة                

ومـن املقـدر أن تبلـغ املـساعدة الـسكانية املقدمـة مـن البلـدان                 . أقل ممـا كانـت عليـه يف املاضـي         
وعلـى فـرض   . ٢٠١٢ باليني الدوالرات يف عـام     ١٠,٨ البيانات،   املاحنة، بعد أن تكتمل مجيع    

  .  بليون دوالر١١,٢ ما مقداره ٢٠١٣استمرار االجتاه التصاعدي، تبلغ توقعات عام 

 املنظمات غري احلكومية/املؤسسات اخلريية
  يف املائة٤,٥

 منظومة األمم املتحدة
 يف املائة٠,٤

 البلدان املتقدمة
  يف املائة٩٢

 بليون دوالر١١,٦:اجملموع

 املنح املصرفية
 يف املائة٠,٤

 القروض املصرفية
  يف املائة٢,٧
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ووفقا ألحدث األرقام الـصادرة عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،                     - ٨
 بليـون   ١٣٤ إىل   ٢٠١٠ليـون دوالر يف عـام        ب ١٢٨,٥ارتفعت املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـن         

واخنفضت النسبة املئوية للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة الكليـة الـيت تقـدمها             . ٢٠١١دوالر يف عام    
 بعـد  ٢٠١١ يف املائـة يف عـام   ٧,٧٧البلدان املاحنة كمجموعة ألغراض األنشطة الـسكانية إىل         

ومثــة تفاوتــات كــبرية بــني  ). لثــاينانظــر الــشكل ا (٢٠١٠ يف املائــة يف عــام ٧,٦٩أن كانــت 
البلــدان يف النــسبة الــيت تنفقهــا مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة علــى األنــشطة الــسكانية، حيــث  

  .  يف املائة١٩,٣٤ و ٠,٠٧تتراوح هذه النسبة بني 
  

  الشكل الثاين
ة املــساعدة الــيت تقــدمها البلــدان املاحنــة لألنــشطة الــسكانية كنــسبة مئويــة مــن املــساعد       

  ٢٠١١- ٢٠٠٠اإلمنائية الرمسية، 
  
  
  
  
  
  
  
  
تدفقات املوارد املالية املخصصة لألنـشطة الـسكانية يف         ”. ٢٠١٢ صندوق األمم املتحدة للسكان،       :املصدر  

  . وقاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد“ ٢٠١٠عام 
  . هي بيانات أولية٢٠١١بيانات عام   :ملحوظة 

    
  راف املقدمة لألنشطة السكانيةاملساعدة املتعددة األط  -باء   

تتألف املساعدة املتعددة األطراف املقدمة ألغراض األنـشطة الـسكانية مـن املـسامهات                - ٩
الــيت تقــدمها منظمــات ووكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة ومــن املــنح والقــروض املقدمــة مــن    

  .املصارف اإلمنائية
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  منظومة األمم املتحدة    
املتعــددة األطــراف اآلتيــة مــن منظومــة األمــم املتحــدة مــن   تتــألف أساســا املــساعدات   - ١٠

اإليـدز وصـندوق    /األموال الواردة مـن الربنـامج املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 
وتنــدرج يف عــداد املــساعدات الثنائيــة مجيــع . األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة الــصحة العامليــة

ــة    أشــكال التمويــل الــيت تتلقاهــا وكــاالت األمــ    ــدان املاحنــة األعــضاء يف جلن م املتحــدة مــن البل
أما األموال العامة لوكاالت األمم املتحدة غري املخصصة لألنشطة الـسكانية           . املساعدة اإلمنائية 

وما ُيحّصل من فوائد على األموال والنقود املتأتية من األنشطة املدرة للدخل، الـيت تنفـق علـى                  
وتــشكل األمــوال الــواردة مــن . عدات املتعــددة األطــرافاألنــشطة الــسكانية، فتعتــرب مــن املــسا

البلــدان الناميــة الــيت تنفقهــا الوكــاالت علــى األنــشطة الــسكانية جــزءا ضــئيال مــن ميزانيــة كــل  
ــددة األطــراف      ــساعدات املتع ــضا مدرجــة يف إطــار امل ــة وهــي أي ــة  . وكال ــام األولي ــبني األرق وت

 مليـون دوالر يف     ٢٠مم املتحدة زيادة من     للمساعدات املتعددة األطراف اآلتية من منظومة األ      
  .٢٠١١ مليون دوالر يف عام ٤٤ إىل ٢٠١٠عام 
ويتصدر صندوق األمم املتحـدة للـسكان قائمـة اجلهـات الـيت تقـدم مـساعدات األمـم                     - ١١

ــا إىل      ــدم دعم ــسكانية، إذ ق ــشطة ال ــدان األن ــام   ١٢٣املتحــدة يف مي ــا يف ع ــدا نامي . ٢٠١١ بل
ــصندوق علــى ال  ــرة   ويعتمــد ال ــه االســتراتيجية للفت ــع خطت ــيت ٢٠١٣-٢٠٠٨تربعــات، ويتب  ال

هتدف إىل تسريع التقدم صوب حتقيق برنامج العمـل واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع التركيـز                   
السكان والتنمية؛ والصحة واحلقوق اإلجنابيـة؛ واملـساواة بـني          : على ثالثة جماالت رئيسية، هي    

  .نتائج وحتدد النواتج واملؤشرات املتوقعة لقياس النتائجوتقوم اخلطة على أساس ال. اجلنسني
  

  املنح املصرفية    
ــة الوحيــد الــذي يبلــغ عــن     ٢٠١١يف عــام   - ١٢ ، قــام البنــك الــدويل، وهــو مــصرف التنمي

إنفاقــه علــى بــرامج املــنح اخلاصــة يف ميــدان الــسكان، خبفــض جممــوع منحــه ليــصل إىل   حجــم
  . مليون دوالر ٤٣
  

  القروض املصرفية    
تشكل املـصارف اإلمنائيـة، الـيت تقـدم القـروض إىل البلـدان الناميـة، مـصدرا هامـا مـن                       - ١٣

وُتعاَمل املـسامهات الـيت تقـدمها       . مصادر املساعدة املتعددة األطراف املقدمة يف ميدان السكان       
هــذه املــصارف بــشكل منفــصل عــن املــنح ألن هــذه املــساعدات تأخــذ شــكل قــروض واجبــة   

ع اليت متوهلا القروض املصرفية هي عبارة عن التزامات مالية متعددة الـسنوات             واملشاري. السداد
. تــسجَّل يف ســنة املوافقــة عليهــا ولكنــها، يف حقيقــة األمــر، ُتــصرف علــى مــدى عــدة ســنوات 
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وتأيت معظـم القـروض املخصـصة للمـساعدات املقدمـة يف ميـدان الـسكان مـن البنـك الـدويل،                      
إلجنابيــة وتنظــيم األســرة، ووضــع الــسياسات الــسكانية، الــذي يــدعم تقــدمي خــدمات الــصحة ا

اإليـدز، وإجـراء االستقـصاءات والتعـدادات يف جمـايل           /والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     
ــصحة  ــام . اخلــصوبة وال ــدويل   ٢٠١١ويف ع ــك ال ــدم البن ــى شــكل   ٣١٣، ق ــون دوالر عل  ملي

  . قروض خمصصة لألنشطة السكانية
  

  مة من املنظمات اخلاصة لألنشطة السكانية املساعدة املقد  -جيم   
ــة وغريهــا مــن املنظمــات        - ١٤ ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــضا املؤســسات اخلريي ــشكل أي ت

ــة للمـــساعدة الـــسكانية  ــة مـــصادر هامـ ــام . اخلاصـ ، تـــشري التقـــديرات إىل أن ٢٠١١ففـــي عـ
ر لألنـشطة    مليـون دوال   ٥٢٨املؤسسات اخلرييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة قـد سـامهت مببلـغ                

 مليـون  ٦٣٢، وهـو  ٢٠١٠السكانية، وهو ما ميثل اخنفاضـا قياسـا إىل مبلـغ التربعـات يف عـام        
 علـى كيفيـة اجتيـاز املؤسـسات اخلرييـة          ٢٠١٣ و   ٢٠١٢وسيتوقف التمويل يف عامي     . دوالر

  .واملنظمات غري احلكومية لألزمة املالية العاملية
  

  ية النفقات املخصصة لألنشطة السكان  -ثالثا   
تعكس األرقام املتعلقة باملساعدة الدولية املقدمة يف ميـدان الـسكان املـوارد املاليـة الـيت                   - ١٥

سامهت هبا اجلهات املاحنة يف سنة معينة، يف حني تعكس األرقام اخلاصة باإلنفاق األمـوال الـيت        
عدة الدوليـة إىل البلـد      وبإمكان اجلهة املاحنة أن تقـدِّم املـسا       . تلقتها البلدان النامية يف تلك السنة     

النــامي مباشــرة أو إىل جهــة ماحنــة وســيطة، كمنظمــٍة متعــددِة األطــراف أو منظمــٍة دوليــٍة غــري  
وقــد تتمثــل اجلهــات املتلقيــة يف حكومــات البلــدان الناميــة أو منظمــات وطنيــة غــري  . حكوميــٍة

ار إىل أن املـساعدة     وُيـش . حكومية أو مكاتب ميدانية تديرها اجلهات املاحنـة يف البلـدان الناميـة            
الدولية املقدَّمة يف ميدان السكان يف سنة معينة ال تعادل تلقائيا اإلنفاق يف تلـك الـسنة باعتبـار                   

وينطبـق هـذا بـشكل خـاص عنـد      . أن األموال ال ُتنفـق دائمـا يف الـسنة الـيت جيـري تلقيهـا فيهـا           
ال، ُتـدرج األمـوال الـيت       وبالتايل، على سبيل املثـ    . إرسال األموال عن طريق جهة ماحنة وسيطة      

تقدِّمها إحدى اجلهات املاحنة إىل بلد نامٍ متلقٍّ يف السنة ألف يف إطار املساعدة الدوليـة املقدمـة       
أمـا األمـوال الـيت تقـدِّمها        . يف ميدان السكان وكـذلك النفقـات اخلاصـة بـذلك يف الـسنة ألـف               

ن تنفقها تلـك اجلهـة الوسـيطة        إحدى اجلهات املاحنة إىل جهة ماحنة وسيطة يف السنة ألف ولك          
يف بلد نامٍ متلقٍّ يف السنة باء، فتدرج يف إطار املساعدة املقدمة يف ميـدان الـسكان للـسنة ألـف                     

وال تدخل قروض مصارف التنمية ضمن األرقام اخلاصـة         . ويف إطار اإلنفاق اخلاص بالسنة باء     
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اتفاقـات القـروض املربمـة يف    باإلنفاق ألهنا تعكس مبالغ مقدمة يف إطـار جمموعـات كـبرية مـن           
  .سنة واحدة وإن كان القصد أن ُتنفَق على مدى سنوات عدة

  
  النفقات املخصصة لألنشطة السكانية حبسب املناطق اجلغرافية   -ألف   

ما زالت أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى، الـيت تـضم غالبيـة أقـل البلـدان منـوا، متثـل                        - ١٦
ــقٍّ للمــساعدات، إذ تتلقــى   ــسبة أكــرب متل ــة إىل    ٦٦ ن ــساعدات املقدم ــة مــن جممــوع امل  يف املائ

 يف املائـة مـن جممـوع    ٢٦,٥وخيـصص حـوايل   ). انظر الشكل الثالث(املناطق اجلغرافية اخلمس    
املساعدة املقدمة يف ميدان الـسكان لتمويـل األنـشطة الـسكانية العامليـة واألقاليميـة، مبـا يـشمل                    

اإليـدز  /ة؛ والوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية         أنشطة الدعوة؛ والبحث؛ والصحة اإلجنابي    
  . وتقدمي الرعاية والدعم يف هذا اجملال؛ واألمومة املأمونة

  
  الشكل الثالث

  ٢٠١١: املساعدة املقدمة يف ميدان السكان حبسب املناطق اجلغرافية    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ). أرقام أوليةاألرقام املبينة هي(قاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد   :املصدر  
    

  النفقات املخصصة لألنشطة السكانية حسب فئات النشاط  -باء   
ــشطة           - ١٧ ــات املخصــصة لألن ــى رصــد النفق ــسكان عل ــم املتحــدة لل ــل صــندوق األم يعم

: السكانية يف الفئات األربع التاليـة احملـددة التكـاليف يف إطـار املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة                    
وأنـشطة الوقايـة    ) ج(وخدمات الـصحة اإلجنابيـة األساسـية؛        ) ب (خدمات تنظيم األسرة؛  ) أ(

 أوروبا الشرقية واجلنوبية
  يف املائة٢

)جنوب الصحراء الكربى(أفريقيا
 يف املائة٦٦ 

  غرب آسيا ومشال أفريقيا
  يف املائة٤

أمريكا الالتينية ومنطقة 
  البحر الكارييب

 ة يف املائ٧

 آسيا واحمليط اهلادئ
  يف املائة٢١

  باليني الدوالرات٨,٧٥: اجملموع
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والبحـوث  ) د(اإليـدز؛   /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       /من األمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي      
  .األساسية وحتليل البيانات والسياسات السكانية واإلمنائية

 القطاعيـة الـشاملة يف   ويتسبب االجتاه املتنامي حنـو تكامـل اخلـدمات واسـتخدام النـهج          - ١٨
ــسهولة بــني        ــز ب ــدان يف التميي ــا البل ــيت تواجهه ــصعوبات ال ــد ال ــة يف تزاي ــساعدة اإلمنائي جمــال امل
النفقــات املخصــصة لألنــشطة الــسكانية واألنــشطة األخــرى ذات الــصلة بالــصحة، ويف التمييــز 

إلجنابيـة والوقايـة   أيضا، ضمن األنشطة السكانية، بني األنشطة املتعلقة بتنظيم األسرة والصحة ا        
لكـن رغـم أن   . اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    /من األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي       

األرقام الدقيقة ال تكون دائما متوافرة، ميكن تقدير كمية املـوارد الـيت ُتنفـق علـى كـل فئـة مـن          
 النفقــات للفئــات ويــشكِّل رصــد. الفئـات األربــع جملموعــة التــدابري الــسكانية احملـددة التكــاليف  

  .املستقلة عنصرا هاما من عناصر امليزنة وتقرير السياسات وختطيط الربامج
، يتوقـع أن    ٢٠١٠وعندما يتم احلـصول علـى مجيـع األرقـام النهائيـة، ومقارنتـها بعـام                   - ١٩

ــة مــن    ٢٠١١ُتظهــر بيانــات عــام   ــة والوقاي  زيــادة يف متويــل األنــشطة املتــصلة بالــصحة اإلجنابي
ــدز، واخنفاضــا يف متويــل أنــشطة تنظــيم األســرة والبحــوث    / املناعــة البــشريةفــريوس نقــص اإلي

والبيانات األساسـية، وإن كـان مـن املـرجح أن تظـل حـصة النفقـات علـى مـا كانـت عليـه يف                          
 متويـل خـدمات تنظـيم األسـرة، وهـو التمويـل الـذي               ٢٠١١وقد تراجع يف عـام      . ٢٠١٠ عام

ــة   ــالغ املطلق ــادة يف املب ــع مــستوى عــام   شــهد مــؤخرا زي ــاق يف الواق ــدما شــرع  ١٩٩٥، وف  عن
. الصندوق ألول مرة يف رصد تدفق املوارد لفئات األنشطة السكانية األربـع احملـددة التكـاليف               

وبـدأ يرتفـع جمـددا      . ٢٠٠٧وشهد متويـل أنـشطة الـصحة اإلجنابيـة ارتفاعـا ملحوظـا منـذ عـام                  
ــدز، الــذي اخنفــض ألول مــرة يف  /متويــل األنــشطة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    اإلي

وعلى الرغم من تزايد متويـل أنـشطة الـصحة اإلجنابيـة، ال تـزال األنـشطة املتعلقـة                   . ٢٠٠٩ عام
. اإليدز تتلقـى أكـرب قـدر علـى اإلطـالق مـن املـساعدة الـسكانية                /بفريوس نقص املناعة البشرية   

تــشار فــريوس نقــص املناعــة ويف حــني أنــه مــن املهــم كفالــة تــوافر مبــالغ ماليــة كــبرية لوقــف ان  
اإليدز، فمـن األمهيـة مبكـان أيـضا تعبئـة املـوارد الكافيـة جملـايل تنظـيم األسـرة والـصحة                       /البشرية

 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة، املتعلـق بتحـسني      ٥اإلجنابية، باعتبارمها أساسيني لتحقيق اهلدف      
. نــسبة لألهــداف األخــرىصــحة األمهــات، وهــو اهلــدف الــذي كــان التقــدم فيــه أبطــأ منــه بال 

ويعــرض الــشكل الرابــع اإلنفــاق علــى األنــشطة الــسكانية كنــسبة مئويــة مــن جممــوع املــساعدة 
املقدَّمــة يف ميــدان الــسكان للعناصــر األربعــة مــن جمموعــة التــدابري الــسكانية احملــددة التكــاليف   

  . ٢٠١١ و ١٩٩٥للفترة ما بني عامي 
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  ، قامــت حكومــة ٢٠١٢يوليــه /ويف متــوز  - ٢٠

ــسكان          ــم املتحــدة لل ــع صــندوق األم ــتس، باالشــتراك م ــدا غي ــل وميلين ــشمالية ومؤســسة بي ال
وشــركاء آخــرين، باستــضافة مــؤمتر قمــة لنــدن الرائــد املعــين بتنظــيم األســرة مــن أجــل حــشد     
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وتقــدمي اخلــدمات بغــرض االلتزامــات يف جمــال الــسياسات العامليــة والتمويــل والــسلع األساســية 
دعــم حقــوق النــساء والفتيــات يف أفقــر بلــدان العــامل يف االســتفادة مــن املعلومــات واخلــدمات   

وأدت االلتزامـات الـيت     . ٢٠٢٠واللوازم املتعلقة مبنع احلمل دومنـا إكـراه أو متييـز، حبلـول عـام                
وكـاالت الدوليـة واجملتمـع     من القادة يف البلدان املاحنة والبلدان النامية وال  ١٥٠قطعها أزيد من    

املــدين واملؤســسات اخلرييــة والقطــاع اخلــاص إىل زيــادة املــوارد املخصــصة لتقــدمي وســائل منــع  
والتـزم أكثـر مـن      .  باليـني دوالر   ٤,٣ مليون امرأة، واليت تقدر تكلفتـها مببلـغ          ١٢٠احلمل إىل   

ذ الــيت حتــول دون  بلــدا ناميــا مبعاجلــة العقبــات علــى مــستوى الــسياسات والتمويــل والتنفيــ ٢٠
وقطعـت اجلهـات املاحنـة      . حصول املرأة على املعلومات واخلدمات واللوازم املتعلقة مبنع احلمل        

 بليـون دوالر، وهـو مبلـغ يتجـاوز اهلـدف       ٢,٦التزامات مالية جديدة بدعم هذه اخلطط مببلـغ         
 اجلماعيــة ، ســتؤدي اجلهــود٢٠٢٠وتــشري التقــديرات إىل أنــه حبلــول عــام . املــايل ملــؤمتر القمــة

ــة إىل اخنفــاض معــدل وفيــات النــساء أثنــاء احلمــل والــوالدة مبقــدار      حالــة، ٢٠٠ ٠٠٠املبذول
 ماليـني حالـة، واخنفـاض معـدل اإلجهـاض      ١١٠واخنفاض معدل احلمل العارض مبا يربو على     

 مليون حالة، واخنفاض عدد األطفـال الـذين ميوتـون خـالل الـسنة األوىل مـن                  ٥٠مبا يربو على    
  .)٥(مبقدار ثالثة ماليني حالة تقريباحياهتم 

  
  الشكل الرابع 

  :نفقـــــات األنـــــشطة الـــــسكانية كنـــــسبة مئويـــــة مـــــن جممـــــوع املـــــساعدة الـــــسكانية    
٢٠١١- ١٩٩٥  

  
  
  
  
  
  
  
              

                                                         

 .http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/1530%20FINAL%20press%20release.pdf: انظر املوقع  )٥(  

 تنظيم األسرة الصحة اإلجنابية

فريوس نقص املناعة /األمراض املنقولة جنسياالبحث وحتليل البيانات
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تدفقات املوارد املاليـة املخصـصة لألنـشطة الـسكانية يف            ”،٢٠١٢صندوق األمم املتحدة للسكان،       :املصدر  
  .نات مشروع تدفقات املواردوقاعدة بيا“ ٢٠١٠عام 

    
  النفقات املخصصة لألنشطة السكانية حسب قنوات التوزيع  -جيم   

تتدفق املساعدة املخصصة لألنشطة السكانية عن طريـق شـبكة متنوعـة، إذ تنتقـل مـن                   - ٢١
هـة   مـن اجل -القنـاة الثنائيـة   ) أ: (اجلهة املاحنة إىل البلد النامي املتلقي عرب إحدى القنوات التاليـة         

 عـن طريـق     -القنـاة املتعـددة األطـراف       ) ب(املاحنة إىل حكومـة البلـد النـامي املتلقـي مباشـرة؛             
وتعد املنظمات غري احلكوميـة قنـاة       . القناة غري احلكومية  ) ج(هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا؛     

 يف املائــة مــن ٣٨، حبــسب التقــديرات، أُرســل حنــو ٢٠١١ففــي عــام . التمويــل األكثــر شــيوعا
 يف املائـة    ٣٦ملساعدات املقدمة يف ميدان السكان عن طريق املنظمات غـري احلكوميـة، مقابـل               ا

 يف املائة عن طريق املصادر املتعـددة        ٢٦من املساعدات اليت وردت عن طريق القناة الثنائية، و          
  . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف عامي . األطراف

  
  اخلية املخصصة لألنشطة السكانيةالنفقات الد  -رابعا   

  املنهجية  -ألف   
أشــار برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة إىل أن املــوارد الداخليــة للبلــدان     - ٢٢

النامية توفر القسط األكرب من األموال املخصـصة لتحقيـق األهـداف احملـددة يف جمـايل الـسكان                   
ــة ــدير  . والتنمي ــذكور تق ــامج امل ــل    ووردت يف الربن ــالزم لتموي ــل ال ــي التموي ــا أن ثلث ات مفاده

وبالتـايل، فـإن تعبئـة املـوارد املاليـة الداخليـة الكافيـة              . الربامج السكانية يأيت من املوارد الداخلية     
وقـد دأب  . ١٩٩٤أمر أساسي لتسهيل التنفيذ الكامل لربنامج العمـل املعتمـد يف القـاهرة عـام         

نفــاق الــداخلي علــى األنــشطة الــسكانية منــذ  صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان علــى رصــد اإل 
ويتم ذلك بشكل رئيسي عرب استخدام اسـتبيانات استقـصائية ُترسـل إىل مكاتبـه               . ١٩٩٧ عام

القطرية يف مجيع أحنـاء العـامل لتوزيعهـا علـى الـوزارات احلكوميـة وكُربيـات املنظمـات الوطنيـة                     
ــة ــة،  ورغــم أن أغلــب احلكومــات ال تــدخر جهــداً يف  . غــري احلكومي ــوفري املعلومــات املطلوب  ت

فكثريا ما يعجز العديد منها عن تقدمي البيانات بسبب مسائل التمويل ونقص املـوظفني وضـيق                
وباإلضافة إىل ذلك، فإن البلـدان الـيت ال متلـك نظمـا متطـورة لرصـد تـدفقات املـوارد                     . الوقت

لَيــُصب يف مــشاريع تكــون غــري قــادرة علــى تــوفري املعلومــات، وال ســيما عنــد جتميــع التمويــل  
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن أغلــب البلــدان  . اجتماعيــة وصــحية متكاملــة وُنهــج قطاعيــة شــاملة 

احلكومات الالمركزية ال متلك نظما حماسبية كفيلة بأن توفِّر بـسهولة املعلومـات املتعلقـة                ذات
  . باإلنفاق على قطاع السكان على املستويات دون الوطنية



E/CN.9/2013/5  
 

13-23465 15 
 

اق الداخلي الشامل على األنشطة السكانية املقـدم يف هـذا التقريـر             ويقدر جمموع اإلنف    - ٢٣
باستخدام منهجية جتمع بني ردود البلدان اليت يشملها االستقـصاء إضـافة إىل التقـارير الـسابقة                 

ويف حالـة غيـاب مثـل     . عن اإلنفاق الفعلي واإلنفاق املزمع، واملصادر الثانويـة لإلنفـاق الـوطين           
التقديرات والتوقعات إىل الدخل القـومي مقاسـا مبـستوى النـاتج احمللـي             هذه املعلومات، تستند    

  .)٦(اإلمجايل، الذي ثبت أنه أكثر املتغريات تأثريا يف تفسري منو اإلنفاق احلكومي
  

  تقديرات اإلنفاق الداخلي وتوقعاته   -باء   
ة  آخـر تقـديرات وتوقعـات اإلنفـاق الـداخلي الـشامل علـى األنـشط                ٢يعرض اجلدول     - ٢٤

وارتفعت املستويات اإلمجاليـة للمـوارد الـيت عبِّئـت إىل حـد             . ٢٠١٣-٢٠١١السكانية للفترة   
 بليــون دوالر، وهــو مــا يعــزى بدرجــة كــبرية إىل  ٥٤,٧، حيــث بلغــت ٢٠١١كــبري يف عــام 

ارتفاع اإلنفـاق املبلـغ عنـه علـى أنـشطة تنظـيم األسـرة يف الـصني، والبيانـات اجلديـدة لربنـامج                       
اإليدز، والبيانـات املتعلقـة بالنفقـات       /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     األمم املتحدة   

وجرت تعبئة أكرب قـدر مـن األمـوال         . اليت ختصصها منظمة الصحة العاملية من مواردها اخلاصة       
، ) باليـني دوالر   ٦,٩(، تليها أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى          ) بليون دوالر  ٣٩,٤(يف آسيا   

، مث أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكــارييب     ) باليـني دوالر ٤,١(ية واجلنوبيـة  فأوروبـا الـشرق  
  .) مليون دوالر٩٥٢(، وغرب آسيا ومشال أفريقيا ) باليني دوالر٣,٤(

ومــن املتوقــع أن تتواصــل زيــادة هــذه األرقــام، ال ســيما إذا ظلــت النفقــات املخصــصة   - ٢٥
، ومبلـــغ ٢٠١٢ بليـــون دوالر يف عـــام ٥٥,٤أي مبلـــغ : لتنظـــيم األســـرة بـــنفس املـــستويات 

ومن املتوقع أن تواصل آسيا تعبئة أكـرب قـدر مـن املـوارد              . ٢٠١٣مليون دوالر يف عام      ٥٨,٩
وُيتوقع أن حتتـل أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى            . ٢٠١٣ و   ٢٠١٢املالية يف كل من عامي      

قة البحـر الكـارييب، فأوروبـا الـشرقية         املرتبة الثانية يف تعبئة األموال، تليها أمريكا الالتينية ومنط        
  .واجلنوبية، مث غرب آسيا ومشال أفريقيا

 يف املائـــة مـــن جممـــوع اإلنفـــاق الـــداخلي علـــى ٣٢وتـــشري التقـــديرات إىل أن نـــسبة   - ٢٦
فـريوس  /األنشطة السكانية أنفـق علـى أنـشطة الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي             

وقد اختلفـت هـذه النـسبة اختالفـا كـبريا حـسب             . ٢٠١١ يف عام    اإليدز/نقص املناعة البشرية  
 يف املائــة يف آســيا ١٠ يف املائــة يف أوروبــا الــشرقية واجلنوبيــة و ٩٦املنــاطق، إذ تراوحــت بــني 

  .واحمليط اهلادئ

                                                         

 .http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/1530%20FINAL%20press%20release.pdf: انظر املوقع  )٦(  
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ومتثل البيانات اخلاصة بتدفقات املوارد الداخلية تقديرات تقريبية ألهنا غالبـا مـا تكـون              - ٢٧
وتتوقـف األرقـام أيـضا إىل حـد كـبري علـى األنـشطة               . قابلة للمقارنة بشكل كامل   ناقصة وغري   

املضطلع هبـا يف سـنة بعينـها، حبيـث ميكـن ملـشروعات كـبرية غـري متكـررة أو مؤقتـة أن حتـرف                  
ومع ذلك، فإن هذه املعلومات مفيدة ألهنا تعطي فكـرة مـا عـن التقـدم الـذي             . اجملاميع السنوية 

ويف حــني .  يف حتقيــق أهــداف برنــامج العمــل فيمــا يتــصل بــاملوارد املاليــةحتــرزه البلــدان الناميــة
ُتظهر األرقام التزاما حقيقيا مـن جانـب البلـدان الناميـة، فإهنـا ُتخفـي التفـاوت الكـبري يف قـدرة                      

فأغلـب تـدفقات املـوارد الداخليـة تنـشأ يف عـدد          . البلدان على تعبئة املوارد لألنـشطة الـسكانية       
ومثــة بلــدان عديــدة، وال ســيما البلــدان الواقعــة يف أفريقيــا جنــوب   . الكــبريةقليــل مــن البلــدان 

الصحراء الكربى وأقل البلـدان منـوا، غـري قـادرة علـى ختـصيص مـا يكفـي مـن املـوارد لتمويـل                         
  . براجمها السكانية اخلاصة، وهي تعتمد كثريا على املساعدة املقدمة من املاحنني

  
  ٢اجلدول 

  ٢٠١٣- ٢٠١١: توقعات اإلنفاق الداخلي الشامل على األنشطة السكانية    
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  احلكومة  السنة
ــري   ــات غـ املنظمـ

  اجملموع  )أ(املستهلكون  احلكومية

النسبة املئوية املنفقة على األمـراض
املنقولة باالتصال اجلنسي وفـريوس

  اإليدز/نقص املناعة البشرية

٢٠١١            
ــا  جنــــــــــوب (أفريقيــــــــ

  )الصحراء الكربى
٧٨٠٩٥ ٩٣١ ٤٩٠٦ ٥٦٧ ٩١٦٣ ٣٧٤١١٩ ٢٤٤ ٣

٨٦٤١٠ ٣٥١ ٢٥٤٣٩ ٩٤٤ ٩١٠٢٧ ٧٠٠١٥٧ ٢٤٩ ١١  آسيا واحمليط اهلادئ

أمريكا الالتينيـة ومنطقـة
  البحر الكارييب

٧١٥٨٥ ٤٠٤ ٦٥٤٣ ١٣٣ ٧٩٩١ ٢٦٢٨٠ ١٩٠ ٢

ــال ــيا ومشـــ غـــــرب آســـ
  أفريقيا

٤٤٥٣٦ ٩٢٠٩٥٢ ٠١٤٣٤٩ ٥١١٦٠ ٥٤٢

١١٣٩٦ ٠٦٠ ٧٢٣٤ ٣٧٤ ٠٢٥١ ٣٦٥١٦ ٦٦٩ ٢  أوروبا الشرقية واجلنوبية

٩١٦٣٢ ٧٠٠ ٠٤٠٥٤ ٣٧٠ ٦٦٤٣٤ ٢١٢٤٣٤ ٨٩٦ ١٩  اجملموع  

٢٠١٢  
ــا  جنــــــــــوب (أفريقيــــــــ

  )الصحراء الكربى
٥٤٥٩٥ ٩٤٩ ٣٢٥٦ ٥٧٤ ٢٤٤٣ ٩٧٥١٢٤ ٢٥٠ ٣

٩٤٨٩ ٣٥٨ ٥٨٢٤٢ ٠٨٤ ٠٢١٣٠ ٣٤٥١٦٣ ١١١ ١٢  آسيا واحمليط اهلادئ

أمريكا الالتينيـة ومنطقـة
  البحر الكارييب

٤٢٨٨٥ ٣٣٨ ٩٦١٣ ١١٣ ٠٠٧١ ٤٦١٨٣ ١٤١ ٢
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  احلكومة  السنة
ــري   ــات غـ املنظمـ

  اجملموع  )أ(املستهلكون  احلكومية

النسبة املئوية املنفقة على األمـراض
املنقولة باالتصال اجلنسي وفـريوس

  اإليدز/نقص املناعة البشرية

ــال ــيا ومشـــ غـــــرب آســـ
  أفريقيا

٢٥٢٣٥ ٠٠٧ ٣٨٥١ ٦٢٦٣٧٠ ٢٤١٦٢ ٥٧٤

٤٦٠٩٢ ٧٦٥ ٦٦٢١ ١١٤٥٩٤ ٦٨٤١٦ ١٥٤ ١  أوروبا الشرقية واجلنوبية

٦٣٤٢٨ ٤١٩ ٩١٦٥٥ ٧٣٧ ٠١٢٣٥ ٧٠٦٤٤٩ ٢٣٢ ١٩  اجملموع  

٢٠١٣  
ــا  جنــــــــــوب (أفريقيــــــــ

  )الصحراء الكربى
٧٠٢٩٥ ٩٦٥ ٤٣١٦ ٥٨٠ ٣٩٢٣ ٨٧٩١٢٨ ٢٥٦ ٣

٨٤٧٩ ٧٦٥ ٦٦٢٤٥ ٥٠٩ ٥٥٩٣٢ ٦٢٦١٦٨ ٠٨٧ ١٣  آسيا واحمليط اهلادئ
أمريكا الالتينيـة ومنطقـة

  البحر الكارييب
٤٧٨٨٤ ٣٦٥ ٦٥٤٣ ١٢٤ ١٧٣١ ٦٥٢٨٥ ١٥٥ ٢

ــال ــيا ومشـــ غـــــرب آســـ
  أفريقيا

٨٦٧٣٥ ٠٣٤ ٧٣٨١ ٨٣٨٣٨٠ ٢٩١٦٣ ٥٩٠

٧٦٦٩١ ٧٨٦ ٧٢٣١ ٦٤٩٦٠١ ٣٩٤١٦ ١٦٨ ١  أوروبا الشرقية واجلنوبية
٦٦٠٢٦ ٩١٨ ٢٠٧٥٨ ١٩٧ ٦١١٣٨ ٨٤١٤٦٢ ٢٥٨ ٢٠  اجملموع  

  
نفقات اليت يتحملها الفرد من أمواله اخلاصـة، وتـستند   ال تغطي مبالغ إنفاق املستهلكني على األنشطة السكانية سوى ال   )أ(  

ويف إطـار   . إىل املبلغ املتوسط املنفق لكل منطقة طبقاً لقياس منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق بالرعايـة الـصحية عمومـاً                  
فـرد الواحـد،    كل منطقة، اسُتخِدَمت نسبة النفقات املصروفة من األموال اخلاصة للمـستهلك إىل النفقـات احلكوميـة لل                

  .للوصول إىل إنفاق املستهلكني على األنشطة السكانية
  
 Erik Beekink, “financial resource flows for population and AIDS قاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد؛ انظر أيضا   :املصدر  

activities, 2011-2013”, The Hague, 2013.  
    

  نشطة السكانيةعناصر التمويل الداخلي لأل  -جيم   
ــداخلي لألنــشطة الــسكانية أساســا مــن احلكومــات، ومــن املنظمــات       - ٢٨ يــأيت التمويــل ال

وتعتــرب احلكومــات مــسؤولة عــن  . الوطنيــة غــري احلكوميــة، واملــستهلكني مــن القطــاع اخلــاص  
إال أنـه نظـرا ألن مـستوى التمويـل احلكـومي            . أغلب اإلنفاق الداخلي على األنشطة الـسكانية      

ادة على مستوى الدخل القومي، فـإن حكومـات أقـل البلـدان منـوا الـيت تواجـه الكـثري                    يعتمد ع 
مــن األولويــات اإلمنائيــة املتــضاربة كــثريا مــا ال تــتمكن مــن حتمــل تكلفــة القيــام باالســتثمارات 

وهذه البلدان تعتمد بشكل كبري على التمويل اخلـارجي الـذي           . الضرورية يف الربامج السكانية   
وتساهم أيضا املنظمات الوطنيـة غـري احلكوميـة الوطنيـة مبـوارد ماليـة يف                . املاحنةتقدمه اجلهات   

ويتمثـل الـدور   . األنشطة السكانية، لكن أغلبها يعتمد بشكل كـبري أيـضا علـى املـوارد الدوليـة       
  . الرئيسي لتلك املنظمات يف القيام بأنشطة الدعوة والوصول إىل الناس على املستوى الشعيب
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نفاق املستهلكني مقيساً بالنفقات من األموال اخلاصة اجلـزء األكـرب مـن املـوارد       وميثل إ   - ٢٩
وتـشكل نفقـات املـستهلكني اخلاصـة نـسبة كـبرية مـن إمجـايل                . املنفقة على األنـشطة الـسكانية     

ومــع أن املبــالغ الــيت تنفــق علــى الرعايــة الــصحية يف العــامل ألغــراض    . متويــل الرعايــة الــصحية 
ري معلومة على وجه الدقة، يـصح القـول بـأن املـستهلكني يتحملـون نـسبة                 األنشطة السكانية غ  

كــبرية مــن النفقــات املتعلقــة خبــدمات تنظــيم األســرة والــصحة اإلجنابيــة واألمــراض الــيت تنتقــل  
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــسي وف ــصال اجلن ــدز/باالت ــة املتاحــة   . اإلي ــصادر القليل ــر امل وُتظه

اخلاص تباينات هائلة بـني املنـاطق والبلـدان، كمـا تظهـر يف بعـض              للمعلومات املتعلقة باإلنفاق    
. احلاالت التغريات اليت حتدث مع مرور الوقت يف حصة اإلنفاق اخلاص داخـل البلـدان نفـسها      

وعند تقدير نفقات املستهلكني، استعان مشروع تـدفق املـوارد ببيانـات النفقـات الـصحية الـيت             
ــشية مــن أمواهلــا    ــها األســر املعي ــة اخلاصــة    تتحمل ــام احلــسابات القومي ــواردة يف أرق  اخلاصــة، ال

ــة      ــصحة العاملي ــة ال ــا منظم ــيت قامــت بتجميعه ــصحة ال ــصحية   . بال ــات ال ــرض أن النفق ــد افُت وق
األمـــوال اخلاصـــة تتـــسق اتـــساقا تامـــا مـــع اإلنفـــاق مـــن األمـــوال اخلاصـــة علـــى الـــسلع     مـــن

  . السكانية واخلدمات
  

  والتنمية مة لتحقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكاناملتطلبات التمويلية الالز  -خامسا  
ضــمانا لتــوفري التمويــل الكــايف لتنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة،    - ٣٠

استعرض صندوق األمم املتحدة للـسكان التقـديرات األصـلية للفئـات األربـع جملموعـة التـدابري                  
. حــة لتلبيــة االحتياجــات والتكــاليف الراهنــة الــسكانية احملــددة التكــاليف، وأعــد تقــديرات منق 

ُعرضت هذه التقديرات املنقحة على جلنة السكان والتنمية يف دورهتا الثانيـة واألربعـني يف                وقد
 ١٩٩٤، وهي أعلى بكثري من األهداف األصلية اليت اتفق عليها يف املـؤمتر يف عـام     ٢٠٠٩عام  

هنـة والتكـاليف اجلاريـة وتتـضمن أنـشطة مثـل       ألهنا تأخذ يف االعتبار كال من االحتياجـات الرا      
ــه وإجــراء فحوصــات ســرطان اجلهــاز التناســلي وعالجــه،       ــة املــصابني ب ــدز ورعاي معاجلــة اإلي

  . تكن هذه األنشطة ضمن جمموعة التدابري السكانية األصلية ومل
 مستويات التمويل املطلوبة من أجل حتقيـق أهـداف املـؤمتر الـدويل              ٣ويوضح اجلدول     - ٣١
 بليــون دوالر ٦٨وقــد كــان اجملتمــع الــدويل حباجــة إىل حــشد مبلــغ ينــاهز   . سكان والتنميــةللــ

 من أجل متويل اخلدمات الالزمة للصحة اجلنسية واإلجنابية بالكامل، مبـا يف             ٢٠١١خالل عام   
ــشرية       ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــك تنظــيم األســرة، واخلــدمات املتعلق ــدز، وكــذلك  /ذل اإلي

. لدراسات االستقصائية، والتسجيل املـدين، والبحـوث الـسكانية والتـدريب          عمليات التعداد وا  
ومتثل هذه التكاليف تقـديرات للحـد األدىن املطلـوب مـن أجـل حتقيـق األهـداف الـيت حـددها                      

وسـتبقى هنـاك علـى الـدوام تكـاليف غـري مـصنفة خارجـة عـن نطـاق                    . املؤمتر يف تلك اجملاالت   
ــد الطلــب وتعهــد املخــزون ومــا شــاهبها    تقــديرات التكــاليف، وكــذلك تــسويات تت  علــق بتولي

  .النفقات من
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  ٣اجلدول 
   ٢٠١٥- ٢٠٠٩: تقديرات مستكملة لتكاليف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر، حسب املنطقة دون اإلقليمية

    )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

٨١٠ ٦٩ ٥٩٣ ٦٢٩٦٩ ٦٨ ١٩٦ ٦٨ ٧٦٢ ٦٧ ٧٢٤ ٦٤ ٩٨٠ ٤٨ عامليا
٠٣٠ ٣٣ ٢٨٤ ٣٣ ٧١٤ ٣٢ ٠٠٦ ٧١٢٣٢ ٣٠ ٤٣٧ ٢٧ ٤٥٤ ٢٣  وتنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

٠٩٧ ٤ ٨٦٦ ٥٢٩٣ ٣ ٢٠٩ ٣ ٩٠٦ ٦١٥٢ ٢ ٣٤٢ ٢ التكاليف املباشرة لتنظيم األسرة  
٠٠٢ ١٨ ٧٤٦ ١٥ ٤٦٢ ٣٧٦١٣ ٤٨٨١١ ٩ ٨٦٨ ١١٤٧ ٦  التكاليف املباشرة لصحة األم  
٩٣١ ١٠ ٦٧٢ ١٣ ٧٢٣ ١٥ ٤٢٢ ٣١٩١٧ ١٨ ٩٥٤ ١٦ ٩٩٩ ١٤  التكاليف املتعلقة بالربامج والتنظيم  

١٨٩ ٣٦ ٤٤٤ ٣٥ ٧٣٤ ٣٤ ٩٥١ ١٠٧٣٣ ٣٣ ٤٥٠ ٣٢ ٩٧٥ ٢٣  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
١٨١٨٦٤٥٩١ ٢٣٩١ ٩٤٣٢ ٨٣٧٣ ٥٥١٤ ١ السياسات/حتليل البيانات/بحوث األساسيةال

٩٨٠ ٠٢٢٢٨ ٢٩٢٣٠ ٨٦٩٣٠ ٤٧٣٢٩ ٠٧٥٢٩ ٠٦٣٢٧ ٢٠  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
٧٣١ ١٠ ١٨٤ ١٢ ٧٦٤ ١٢ ٦٧٥ ٥٩٦١٢ ١٢ ٦١٢ ١٠ ٤٨٢ ٨  وتنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

٩٣١ ٨٢٧ ٧١٣ ٦٠٦ ٥٠٦ ٤١٤ ٣٢٩  التكاليف املباشرة لتنظيم األسرة  
٤١١ ٤ ٨٨٣ ٣ ٣٠٦ ٣ ٧٧١ ٢ ٢٨٠ ٢ ٨٣٣ ١ ٤٢٩ ١  التكاليف املباشرة لصحة األم  
٣٨٩ ٥ ٤٧٣ ٧ ٧٤٦ ٨ ٢٩٨ ٩ ٨٠٩ ٩ ٣٦٦ ٨ ٧٢٥ ٦  التكاليف املتعلقة بالربامج والتنظيم  

١١٠ ١٨ ٦٣٨ ١٧ ٢٤٣ ١٧ ٧٤٦ ٢٢٧١٦ ١٦ ٨٩١ ١٥ ٢٢٨ ١١  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
١٣٩ ٢٠٠ ٢٨٥ ٤٤٩ ٦٥١ ٥٧١ ٣٥٣  السياسات/حتليل البيانات/البحوث األساسية

٢٤٥ ٤١٥٢٥ ٨٦٢٢٤ ٧٨٨٢٣ ٩٢٣٢٣ ٢٨١٢٣ ٥٤٩٢٣ ١٧  آسيا واحمليط اهلادئ
٥٣٣ ١٣ ٨٢٠ ١٢ ١٢٤ ١٢ ٧٥٣ ٠٢٧١١ ١١ ٢٧٨ ١٠ ٠٥٥ ٩  وتنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

١٥٦ ٢ ٠٧٧ ٢ ٩٣٧ ١ ٨٠٣ ١ ٦٧٥ ١ ٥٥٢ ١ ٤٣٤ ١  التكاليف املباشرة لتنظيم األسرة  
٠٥٤ ٨ ٠٢٤ ٧ ٠١٨ ٦ ١١٠ ٥ ٢٩٩ ٤ ٦٦٤ ٣ ٧٩٩ ٢  التكاليف املباشرة لصحة األم  
٣٢٣ ٣ ٧١٩ ٣ ١٦٩ ٤ ٨٤٠ ٤ ٠٥٣ ٥ ٠٦٢ ٥ ٨٢٢ ٤  التكاليف املتعلقة بالربامج والتنظيم  

٥٢٥ ١١ ٤٠٩ ١١ ٢٠٧ ١١ ٠٤٨ ٨٤٨١١ ١٠ ٦٨٧ ١٠ ٨٥٣ ٧  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
١٨٧ ١٨٦ ٥٣٠ ٩٨٧ ٠٤٨ ٢ ٣١٦ ٢ ٦٤١  السياسات/حتليل البيانات/البحوث األساسية

٣٢٠ ٩٦٦٨ ٦٩٩٧ ٧٧٥٧ ٤٣٩٧ ٥٩١٧ ٣٦٦٧ ٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٣٤٧ ٤ ١١٩ ٤ ٩٢٢ ٣ ٨٣٧ ٣ ٦٢٧ ٣ ٤٠١ ٣ ١٣٢ ٣  وتنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

٥١٨ ٤٩٢ ٤٥٢ ٤١٤ ٣٧٨ ٣٤٣ ٣١٠  التكاليف املباشرة لتنظيم األسرة  
٦٨٠ ٢ ٣٤٠ ٢ ٠٠٩ ٢ ٧٠٦ ١ ٤٣١ ١ ١٨٢ ١ ٩٥٨  التكاليف املباشرة لصحة األم  
١٥٠ ١ ٢٨٦ ١ ٤٦١ ١ ٧١٧ ١ ٨١٨ ١ ٨٧٦ ١ ٨٦٤ ١  التكاليف املتعلقة بالربامج والتنظيم  

٨٦٧ ٣ ٧٧٠ ٣ ٧٠٣ ٣ ٦٣٠ ٣ ٥٦٢ ٣ ٤٦١ ٣ ٠٧٢ ٣  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
١٠٦ ٧٨ ٧٤ ٣٠٩ ٢٥٠ ٧٢٩ ١٦٢  السياسات/حتليل البيانات/البحوث األساسية
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  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

٧٢١ ٨٦٥٣ ٥٠١٣ ٥٣٨٣ ٤١٨٣ ٦٨٥٣ ٧٩٥٣ ٢  غرب آسيا ومشال أفريقيا
٤١٥ ٢ ٣٣٩ ٢ ٢٥٨ ٢ ٢٣٢ ٢ ١٣٠ ٢ ٠٠٩ ٢ ٨٥٢ ١  وتنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

٣٤٦ ٣٢٥ ٢٩٢ ٢٦١ ٢٣١ ٢٠٤ ١٧٨  التكاليف املباشرة لتنظيم األسرة  
٤٧١ ١ ٣٢٨ ١ ١٧١ ١ ٠١٩ ١ ٨٧٣ ٧٣٥ ٦٠٣  التكاليف املباشرة لصحة األم  
٥٩٨ ٦٨٦ ٧٩٦ ٩٥٣ ٠٢٥ ١ ٠٧٠ ١ ٠٧١ ١  التكاليف املتعلقة بالربامج والتنظيم  

١٨٣ ١ ١٦٣ ١ ١٤٦ ١ ١٣١ ١ ١١٢ ١ ٠٩٥ ١ ٧٩٨  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
١٢٣ ٣٦٣ ٩٧ ١٧٤ ١٧٧ ٥٨٢ ١٤٥  السياسات/حتليل البيانات/البحوث األساسية

٥٤٢ ٣٢٦٣ ٢٧٥٣ ٢٢٦٣ ٥٠٨٣ ٠٩١٣ ٢٠٤٣ ٢  أوروبا الشرقية واجلنوبية
٠٠٤ ٢ ٨٢٤ ١ ٦٤٥ ١ ٥١٠ ١ ٣٣٤ ١ ١٣٧ ١ ٩٣٣  وتنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

١٤٦ ١٤٥ ١٣٥ ١٢٥ ١١٦ ١٠٣ ٩١  التكاليف املباشرة لتنظيم األسرة  
٣٨٦ ١ ١٧١ ١ ٩٦٠ ٧٧١ ٦٠٥ ٤٥٤ ٣٢٤  التكاليف املباشرة لصحة األم  
٤٧١ ٥٠٨ ٥٥١ ٦١٤ ٦١٣ ٥٧٩ ٥١٧  اليف املتعلقة بالربامج والتنظيمالتك  

٥٠٣ ١ ٤٦٥ ١ ٤٣٥ ١ ٣٩٧ ١ ٣٥٨ ١ ٣١٦ ١ ٠٢٣ ١  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
٣٥ ٣٨ ١٩٥ ٣٢٠ ٨١٦ ٦٣٨ ٢٤٨   السياسات/حتليل البيانات/البحوث األساسية   

  . تقرير منهجي: تقديرات منقحة لتكاليف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. ٢٠٠٩ألمم املتحدة للسكان، صندوق ا  :املصدر  
اإليـدز منـذ ذلـك احلـني تقديراتـه لتكـاليف النفقـات املتعلقـة         /استكمل برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           :ملحوظة 

وبلـغ  . اإليدز، على أساس سيناريو تتحقق فيه التغطية يف وقت الحق ملا تشري إليه األرقام األصلية املبينـة هنـا             / املناعة البشرية  بفريوس نقص 
 ٣٧وسيتزايد هذا الرقم زيادة مطردة حـىت يبلـغ   .  بليون دوالر٢٠اإليدز / املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية٢٠٠٩الرقم اإلمجايل لعام  

  .، وهو أعلى بشكل طفيف من التقدير األصلي٢٠١٥ر يف عام بليون دوال
    

وتفترض تقديرات تكاليف تنظيم األسرة أن االحتياجات الراهنة غري املستوفاة سـتلّبى              - ٣٢
، رغــم احتمــال زيــادة الطلــب علــى تنظــيم األســرة مبقــدار تعــّرف النــاس علــى  ٢٠١٥يف عــام 

حة اإلجنابية الرعاية قبل الوالدة والرعايـة عنـد     وتشمل تقديرات تكاليف الص   . اخليارات املتاحة 
الوالدة والرعاية املتعلقة بتعقيدات التوليد والتدخالت اخلاصة باملواليد اجلـدد وفحـص سـرطان         

ويــشمل حتديــد . اجلهــاز التناســلي وعالجــه، فــضال عــن تــدخالت أخــرى تتعلــق برعايــة األم    
اإليـدز الوقايـة    / نقـص املناعـة البـشرية      تكاليف األمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي وفـريوس         

ــة والــدعم، مبــا يف ذلــك عناصــر حمــددة موجهــة ملعاجلــة مــسائل منــع العنــف       والعــالج والرعاي
  .املرأة ضد
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وتشهد تقديرات تكاليف األدوية واللوازم واملوظفني املطلوبـة لتحقيـق أهـداف املـؤمتر           - ٣٣
 نظراً لزيادة عدد األشخاص الـذين يتوقـع         الدويل للسكان والتنمية زيادة كبرية مع مرور الزمن       

ــة      أن حيــصلوا علــى الرعايــة، بفــضل زيــادة نطــاق التغطيــة وبــسبب الزيــادات الــسكانية الكامن
  .ذلك وراء
ــصحة          - ٣٤ ــة بتنظــيم األســرة وال ــصحية املتعلق ــربامج ال ــنظم وال ــدير تكــاليف ال وجــرى تق

نظم الـصحية والتخطـيط مـن أجـل         اإلجنابية لتعكس احلاجة إىل توظيف استثمارات كبرية يف ال        
وسيـستحيل حتقيـق    . حتقيق أهداف التغطية الشاملة اليت حددها املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة          

األهــداف املتعلقــة بالتغطيــة الــصحية إذا مل تتــوفر االســتثمارات الكافيــة يف الــنظم والــربامج          
دارة الـربامج واإلشـراف     ومن بـني العناصـر الـيت تتـضمنها تقـديرات التكـاليف هـذه إ               . الصحية

والتثقيف الصحي والرصد والتقيـيم والـدعوة والبنيـة التحتيـة للـنظم الـصحية ونظـم املعلومـات                   
وتفتـرض تقـديرات تكـاليف الـنظم      . وتدريب املوارد البشرية ونظـم اإلمـداد بالـسلع األساسـية          

ــا بــني عــامي      ــصحية أن جــل االســتثمار ســيتم م ــربامج ال ذا ونتيجــة هلــ . ٢٠١٣ و ٢٠٠٩وال
 مث تبـدأ يف  ٢٠١١االفتراض، تبلغ تقـديرات تكـاليف الـنظم والـربامج الـصحية ذروهتـا يف عـام          

وتشمل تقديرات التكاليف أيضا الـدعم املقـدم أثنـاء حـاالت األزمـات اإلنـسانية الـيت                  . اهلبوط
  .تشكل حتديا مستمرا للنظم الطبية يف الكثري من البلدان

ة اجلنــسية واإلجنابيــة، الــيت تــشمل عنــصري تنظــيم وُيعتقــد أن جممــوع تكــاليف الــصح  - ٣٥
، ســـتبلغ )مبـــا يف ذلـــك التكـــاليف املباشـــرة وتكـــاليف الـــربامج والـــنظم(األســـرة وصـــحة األم 

 لتــصل إىل ٢٠١٤، وأن التكـاليف ســتبلغ ذروهتـا يف عــام   ٢٠١٠بليـون دوالر يف عــام   ٢٧,٤
ويقــدَّر جممــوع  . ٢٠١٥م  بليــون دوالر يف عــا ٣٣ بليــون دوالر، لتتراجــع قلــيالً إىل   ٣٣,٣

 بليــون دوالر يف ٣٢,٥اإليــدز مببلــغ /تكــاليف العنــصر اخلــاص بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
  .)٧(٢٠١٥ بليون دوالر يف عام ٣٦,٢، ليزيد سنويا بعد ذلك حىت يصل إىل ٢٠١٠ عام
ت وُوِضَعت التقديرات املتعلقـة بعنـصر البيانـات األساسـية والبحـوث وحتليـل الـسياسا            - ٣٦

عمليـات التعـداد، والدراسـات    : الـسكانية واإلمنائيـة عـن طريـق مجـع أربـع فئـات لإلنفـاق هـي         
واســتند احتــساب نفقــات التعــدادات  . االستقــصائية، والتــسجيل املــدين، والبحــث والتــدريب 

                                                         

اإليـدز منـذ ذلـك احلـني تقديراتـه          /استكمل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية           )٧(  
اإليـدز، علـى أسـاس سـيناريو تتحقـق فيـه التغطيـة يف        /لتكاليف النفقات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     

 املتعلـق  ٢٠٠٩ويبلـغ الـرقم اإلمجـايل لعـام        . ٣وقت الحـق ملـا تـشري إليـه األرقـام األصـلية املبينـة يف اجلـدول                   
وسريتفع هـذا الـرقم ارتفاعـا مطـردا     .  بليون دوالر٢٠اإليدز /بالنفقات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية   

 .ن الرقم األصلي، وهو أعلى بشكل طفيف م٢٠١٥ بليون دوالر يف عام ٣٧حىت يبلغ 
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تكـــاليف التعـــداد للفـــرد الواحـــد يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة، الـــيت تراوحـــت قيمتـــها بـــني   إىل
ووزع .  دوالرا يف أوروبـا اجلنوبيـة      ١١,٧٠ق ووسـط ومشـال أفريقيـا، و         دوالر يف شر   ١,٥٠

 يف املائـة يف الـسنة الـيت تـسبق التعـداد؛             ١٠: بعد ذلك املبلغ اإلمجـايل علـى فتـرة أربـع سـنوات            
.  يف املائة يف كل سنة من الـسنتني اللـتني تعقبـان التعـداد              ١٥ يف املائة يف سنة التعداد؛ و        ٦٠ و

 دوالر لكـــل أســـرة ١,٥٠ دوالر أو ١,٢٥راســـات االستقـــصائية مببلـــغ وتقـــدَّر تكـــاليف الد
 يف  ١معيشية، تبعاً للمنطقة دون اإلقليمية، بينما قُدِّرت أحجام عينات األسـر املعيـشية بنـسب                

 يف املائة، تبعاً ملا إذا كـان تعـداد سـكان البلـد أقـل مـن مليـون               ٠,٢٥ يف املائة أو     ٠,٥املائة أو   
وعـالوة  .  مليـون نـسمة    ٢٥ مليون نسمة، أو يزيـد عـن         ٢٥بني مليون و    نسمة، أو يتراوح ما     

على ذلك، افُترِض أن مجيع البلدان النامية سـتجري دراسـات استقـصائية مـن هـذا النـوع مـرة                     
  . كل أربع سنوات

ويف مـــا يتعلـــق بتكـــاليف التـــسجيل املـــدين، افُتـــرِض أن تكـــاليف إجـــراءات تـــسجيل   - ٣٧
وإدخـــال هـــذه املعلومـــات يف النظـــام اإلحـــصائي ) ج، طـــالقمـــيالد، وفـــاة، زوا(حالـــة  كـــل
ــغ ــساب      تبلـ ــة ومت احتـ ــة دون إقليميـ ــل منطقـ ــد لكـ ــرد الواحـ ــداد للفـ ــة التعـ ــة تكلفـ ثلـــث قيمـ

 يف املائــة مـن إمجــايل متوســط التكــاليف الــسنوية للفئــات  ٥البحــث والتــدريب كنــسبة  نفقـات 
وتزيـــد التقـــديرات . ٢٠١٥ إىل عـــام ٢٠٠٥الـــثالث الـــسابقة علـــى مـــدى الفتـــرة مـــن عـــام  

املستكملة لتكاليف عنصر البيانات والبحث بقدر كبري عن التقديرات األصلية املتفق عليهـا يف              
، ويعود ذلك أساسا إىل أن هذه التقديرات تعـرب عـن التكـاليف الفعليـة                ١٩٩٤ القاهرة يف عام  

ــثري مـــن ذي قبـــل   ــدادات وهـــي أكـــرب بكـ ــه خـــاص علـــى   . إلجـــراء التعـ ــذا بوجـ ويـــصدق هـ
 باليــني ٤,٤١ باليــني دوالر، أُنفقــت منــها ٤,٨٤، حيــث بلــغ اإلنفــاق اإلمجــايل ٢٠١٠ عــام

وإمجـاال، متثـل نفقـات التعـداد حنـو ثالثـة أربـاع اإلنفـاق اإلمجـايل                  . دوالر على نفقات التعـداد    
التــسجيل ميثــل  يف املائــة، و٦,٩  نــسبة متثــل الدراســات االستقــصائية، بينمــا) يف املائــة٧٥,٨(

وُيقدَّر متوسط اإلنفاق السنوي على مـدى فتـرة الـسنوات الـسبع             .  يف املائة  ١٢,٥  نسبة املدين
  . بليون دوالر٢,١٧مببلغ 
. وتقــل مــستويات التمويــل احلاليــة عمــا يلــزم لتلبيــة االحتياجــات لــدى البلــدان الناميــة  - ٣٨

قـد يكـون   ونظرا لعـدم الـيقني الـذي يكتنـف التمويـل مـستقبال بـسبب األزمـة املاليـة العامليـة، ف                  
ومن الضروري زيادة كـل مـن متويـل اجلهـات املاحنـة             . التنفيذ الكامل لربنامج القاهرة يف خطر     

والتمويل الداخلي يف مجيع العناصر األربعة جملموعة التدابري السكانية احملـددة التكـاليف لكفالـة               
  .ةحتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفي
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ــدويل         -سادسا   ــؤمتر ال ــة للم ــداف املالي ــوغ األه ــبيل بل ــسية يف س التحــديات الرئي
  للسكان والتنمية

ال تـزال األزمـة املاليـة العامليـة الراهنـة تـؤثر يف حجـم املـوارد                  . أثر األزمة املاليـة العامليـة       - ٣٩
قلَّـصت عـدة    وقـد تباطـأ معـدل الزيـادة يف املـساعدة الـسكانية و             . املخصصة لألنشطة السكانية  

. جهـــات ماحنـــة متـــضررة بـــشكل خـــاص مـــن األزمـــة مـــستويات متويـــل األنـــشطة الـــسكانية 
وستتوقف مستويات التمويـل يف املـستقبل بـشكل كـبري علـى أثـر األزمـة املاليـة علـى كـل مـن                         

  . اجلهات املاحنة والبلدان النامية
عدات السكانية بعدد قليـل     تبدأ املسا . تأيت املوارد من قلة من اجلهات الفاعلة الرئيسية         - ٤٠

ــة        ــدان النامي ــل مــن البل ــة يف قلي ــوارد الداخلي ــة امل ــسية، وُتحــَشد غالبي مــن اجلهــات املاحنــة الرئي
وال تقدِّم غالبية البلدان املاحنة متويال كبريا لألنشطة الـسكانية، وغالبيـة البلـدان الناميـة                . الكبرية

يـل بـرامج الـسكان ومكافحـة اإليـدز          ليست يف وضع يؤهلها حلشد ما يكفي مـن املـوارد لتمو           
وتواجـه البلـدان الفقـرية أولويـات إمنائيـة كـثرية متنافـسة، وتقـصر يـد                  . اليت تشتد احلاجـة إليهـا     

  . الكثري منها عن القيام باالستثمارات الالزمة يف جمال السكان
مــع أن مــن . يتحمــل املــستهلكون النــصيب األكــرب مــن النفقــات املخصــصة للــسكان    - ٤١

ة مبكان تتبع إنفاق املستهلكني على تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية واخلـدمات املتـصلة              الصعوب
اإليـدز، فـإن هـذا اإلنفـاق يفـوق بكـثري مـا هـو                /الفـريوس /باألمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي    

ويف كـــثري مـــن احلـــاالت، يتجـــاوز هـــذا اإلنفـــاق مـــا تنفقـــه احلكومـــات . مفتـــرض يف العـــادة
وبــالرغم مــن وجــود تباينــات بــني املنــاطق والبلــدان، فمــن املمكــن . كوميــةواملنظمــات غــري احل

افتــراض أن املــستهلكني يف البلــدان الناميــة يتحملــون أكثــر مــن نــصف عــبء النفقــات املتعلقــة 
بتنظــــيم األســــرة والــــصحة اإلجنابيــــة وأنــــشطة الوقايــــة مــــن األمــــراض املنقولــــة باالتــــصال   

يدز إذا كانت تلك النفقات تتماشى متامـا مـع اإلنفـاق    اإل/فريوس نقص املناعة البشرية   /اجلنسي
وللنفقات اليت يدفعها املستهلكون من أمواهلم اخلاصة، وال سـيما الفقـراء            . على الصحة عموماً  

منهم، تداعيات هامة علـى مبـادرات الـسياسات العامـة الراميـة إىل احلـد مـن الفقـر ومـن عـدم                        
  . املساواة يف الدخل يف العامل النامي
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  خالصة  -ابعا س  
  التقدم احملرز يف تعبئة املوارد   -ألف   

 بليـون   ٦٦,٣بلغت املوارد املالية املخصصة لألنشطة الـسكانية يف البلـدان الناميـة حنـو                 - ٤٢
ومن التطورات الـيت القـت أشـد الترحيـب أن اجلهـات املاحنـة سـامهت                 . ٢٠١١دوالر يف عام    

 بليـون دوالر، وهـو أكـرب        ٥٤,٧ن الناميـة مبلـغ       بليـون دوالر، بينمـا عبـأت البلـدا         ١١,٦مببلغ  
ولكن قبل أن يقنع اجملتمع الدويل مبسألة تضييق الفجـوة بـني املـوارد              . مبلغ ُجمع على اإلطالق   

الالزمة واألموال احملشودة، ينبغي اإلشارة إىل أن الزيادة الكبرية يف املوارد الداخلية جنمت عـن             
يمــا يتعلــق بتنظــيم األســرة يف الــصني، فــضال عــن     ف٢٠١١نفقــات كــبرية أبلــغ عنــها يف عــام   

. اإليـدز والنفقـات مـن األمـوال اخلاصـة         /البيانات اجلديدة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية      
وينبغـي  . ٢٠١١ إذا مل تـستمر مـشاريع تنظـيم األسـرة لعـام              ٢٠١٣وقد تتسع الفجوة يف عام      

ــنفس    املعــدل كمــا يف املاضــي، بــل إهنــا ُتظهــر   اإلشــارة إىل أن املــساعدة الــسكانية ال تتزايــد ب
  .ركودا أكيدا

ومن الضروري أن تقوم مجيع اجلهات املاحنـة والبلـدان الناميـة، ولـيس فقـط األطـراف                   - ٤٣
الفاعلــة الرئيــسية، حبــشد املــوارد الكافيــة للمــضي يف املــسار الــصحيح ولــسد الفجــوة بالكامــل  

  . التنميةيتسىن حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان و كي
ــة يف        - ٤٤ ــة االحتياجــات املتنامي ــة لتلبي ــة الكافي ــوارد املالي ــة مبكــان أن حتــشد امل ومــن األمهي

وبينمـا  . الوقت الـراهن يف مجيـع اجملـاالت األربعـة جملموعـة التـدابري الـسكانية احملـددة التكـاليف            
ابيـة واألمـراض   يصح القول بوجوب زيادة متويل األنشطة املتعلقة بتنظيم األسرة والـصحة اإلجن        

اإليـدز لـضمان تلبيـة احتياجـات كـل      /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    /املنقولة باالتصال اجلنـسي   
ــشطة         ــل أن ــستويات متوي ــارة إىل أن م ــهم، جتــدر اإلش ــراء من ــيما الفق ــسكان، وال س شــرائح ال
البحــوث األساســية ومجــع البيانــات ينبغــي زيادهتــا كــذلك لتلبيــة املتطلبــات مــن البيانــات الــيت    
تشكل أساس الربجمة يف كل اجملاالت، مبا فيها تنظيم األسرة والـصحة اإلجنابيـة وفـريوس نقـص         

ومن شـأن قاعـدة أدلـة متينـة أن تـساعد علـى ضـمان التخطـيط الـسليم                    . اإليدز/املناعة البشرية 
  . وامليزنة الكفيلة بتقدمي الربامج واخلدمات املناسبة ملن هم يف أمس احلاجة إليها

مهية مبكان أن ُتحشد املوارد املالية الكافية لتلبية االحتياجات املتزايدة اليـوم يف         ومن األ   - ٤٥
فـريوس نقـص    /جماالت تنظيم األسـرة والـصحة اإلجنابيـة واألمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي               

ومن املهم أيـضا ضـمان تلبيـة احتياجـات          . اإليدز والبحوث األساسية والبيانات   /املناعة البشرية 
  . ائح السكان، وال سيما الفقراءمجيع شر
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وال يــزال غيــاب التمويــل الكــايف يــشكل عقبــة رئيــسية أمــام التنفيــذ الكامــل ألهــداف   - ٤٦
  . املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومؤمتر القمة لأللفية

  
  سبل املضي قدما  -باء   

بغـي أن تكـون     توجد الديناميات السكانية والصحة اإلجنابية يف صلب التنميـة، كمـا ين             - ٤٧
وحيـث يقتـرب اجملتمـع      . جزءا ال يتجزأ من التخطـيط اإلمنـائي واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر               

الدويل من الذكرى السنوية العشرين للمؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، ويـستعد لرسـم مـسار                  
، فإن مـضاعفة اجلهـود الراميـة إىل حـشد املـوارد الكافيـة مـن جانـب مجيـع                    ٢٠١٤ملا بعد عام    

اجلهات املاحنة والبلـدان الناميـة، ولـيس فقـط األطـراف الفاعلـة الرئيـسية، أمـر أساسـي للتنفيـذ                      
وجيري تشجيع احلكومات كافـة، سـواء      . الكامل لربنامج عمل املؤمتر املتعلق بالسكان والتنمية      

ؤمتر منها التابعة للجهات املاحنة أو للبلـدان الناميـة، علـى االلتـزام مـن جديـد بتنفيـذ أهـداف املـ             
  . وحشد املوارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف

ومن الضروري أن تواصـل البلـدان املاحنـة والوكـاالت الدوليـة والبلـدان الناميـة تعزيـز                     - ٤٨
جهودها وتعاوهنا مـن أجـل جتنـب االزدواجيـة وحتديـد الثغـرات يف التمويـل وكفالـة اسـتخدام                     

سيـــساعد تنـــسيق سياســـات التمويـــل و. املـــوارد بأقـــصى قـــدر ممكـــن مـــن الفعاليـــة والكفـــاءة
وإجراءات التخطيط لدى اجلهات املاحنة على تعزيز أثر التربعات املقدمة إىل الـربامج الـسكانية      

  .وفعاليتها من حيث التكلفة
ويف غيـــاب املـــوارد املاليـــة الكافيـــة، مـــن املتوقـــع أن تظـــل معـــدالت وفيـــات الرضـــع    - ٤٩

اإليـدز،  /سبب اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية   واألطفال والوفيات النفاسية، والوفيات ب   
وخصوبة املراهقات واالحتياجات غري امللباة إىل تنظـيم األسـرة مرتفعـة بـشكل غـري مقبـول يف                  

ومن األمهية مبكان ضمان تلبية احتياجات أكثـر فئـات الـسكان ضـعفا،              . أحناء كثرية من العامل   
  . مبا يف ذلك أعداد الشباب املتزايدة

يتمثل التحدي الذي يواجه اجملتمع الدويل يف تعبئة املوارد اإلضـافية الالزمـة يف مجيـع        و  - ٥٠
خـدمات تنظـيم األسـرة، وخـدمات     : جماالت جمموعة التدابري السكانية احملددة التكاليف، وهي 

فـريوس نقـص املناعـة      /الصحة اإلجنابية، وأنشطة الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي         
وجيـب أن   . اإليدز والبحوث األساسية والبيانات وحتليل السياسات السكانية واإلمنائية       /البشرية

تزيد املخصصات من املوارد الدولية واحملليـة لألنـشطة الـسكانية علـى املـستويات احلاليـة لتلبيـة                   
  . االحتياجات الراهنة
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م األسـرة الـذي     وقد اختذت خطوة يف ذلك االجتاه خالل مؤمتر قمة لندن املعـين بتنظـي               - ٥١
 بليـون   ٢,٦، والـذي أتـاح مجـع مبلـغ بليـوين دوالر مـن الـدول الناميـة و                    ٢٠١٢عقد يف عـام     

 من النـساء واملراهقـات      ١٢٠ دوالر من البلدان املاحنة إلتاحة خدمة التنظيم الطوعي لألسرة لـ         
لـى  ومن الـضروري احلـصول علـى التزامـات سياسـية وع           . ٢٠٢٠يف البلدان النامية حبلول عام      

  .موارد إضافية لتلبية جمموع االحتياجات غري امللباة
  
  


	لجنة السكان والتنمية
	الدورة السادسة والأربعون

	22-26 نيسان/أبريل 2013
	البند 3 من جدول الأعمال المؤقت*

	* E/CN.9/2013/1.
	تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يستجيب هذا التقرير لطلب وجهته لجنة السكان والتنمية في دورتها الثامنة والعشرين، في إطار جدول أعمالها المؤقت، لتقديم تقرير سنوي عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. كما يمتثل التقرير لقراري الجمعية العامة 49/128 و 50/124 اللذين طلبت فيهما الجمعية إعداد تقارير دورية عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر.
	ويدرس التقرير مستويات إنفاق الجهات المانحة والإنفاق الداخلي على الأنشطة السكانية في البلدان النامية لعام 2011، ويقدم تقديرات الإنفاق السكاني لعام 2012 وتوقعاته لعام 2013. ولا تزال المساعدة من الجهات المانحة في تزايد، غير أن هذه الزيادة ليست بالأهمية التي كانت عليها من قبل. وبلغت المساعدة المقدمة من الجهات المانحة قرابة 11 بليون دولار في عام 2010، وارتفعت لتصل إلى 11.6 بليون دولار في عام 2011. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11.9 بليون دولار في عام 2012، وإلى 12.3 بليون دولار في عام 2013. 
	أما تقديرات الموارد التي حشدتها البلدان النامية كمجموعة فقد أعطت رقما تقريبيا يبلغ 54.7 بليون دولار في عام 2011. ومن المتوقع أن تسير أرقام عامي 2012 و 2013 على نفس النمط لتصل إلى 55.4 بليون دولار في عام 2012 و 58.9 بليون دولار في عام 2013.
	وفي حين قامت بعض الجهات المانحة بزيادة مستويات التمويل، تعذر على العديد من تلك الجهات القيام بذلك لأنها تعاني من الأزمة المالية. وتمول البلدان النامية حاليا أزيد من ثلاثة أرباع النفقات السكانية، ومستهلكو القطاع الخاص في هذه البلدان هم من يمول أكثر من نصف الموارد الداخلية باستخدام مواردهم الخاصة. ولهذا الأمر تبعات هامة تتعلق بالحصول على الخدمات والوصول إلى المجموعات السكانية الأكثر تهميشاً، وببطء وتيرة التقدم المحرز في بلوغ الأهداف المرجوة.
	وتبقى مستويات التمويل الحالية دون المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تنفيذا كاملا وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويصدق ذلك على جميع العناصر الأربعة لمجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف في إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي: تنظيم الأسرة؛ والصحة الإنجابية الأساسية؛ وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والبحوث الأساسية وتحليل البيانات والسياسات السكانية والإنمائية
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	4
	ثانيا - المساعدة الدولية المقدمة للأنشطة السكانية 
	5
	ألف - المساعدة الثنائية المقدمة للأنشطة السكانية 
	7
	باء - المساعدة المتعددة الأطراف المقدمة للأنشطة السكانية 
	8
	جيم - المساعدة المقدمة من المنظمات الخاصة للأنشطة السكانية 
	10
	ثالثا - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية 
	10
	ألف - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية بحسب المناطق الجغرافية 
	11
	باء - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية حسب فئات النشاط 
	11
	جيم - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية حسب قنوات التوزيع 
	14
	رابعا - النفقات الداخلية المخصصة للأنشطة السكانية 
	14
	ألف - المنهجية 
	14
	باء - تقديرات الإنفاق الداخلي وتوقعاته 
	15
	جيم - عناصر التمويل الداخلي للأنشطة السكانية 
	17
	خامسا - المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
	18
	سادسا - التحديات الرئيسية في سبيل بلوغ الأهداف المالية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
	23
	سابعا - خلاصة 
	24
	ألف - التقدم المحرز في تعبئة الموارد  
	24
	باء - سبل المضي قدما 
	25
	أولا - مقدمة
	1 - أعد صندوق الأمم المتحدة للسكان هذا التقرير استجابة لطلب وجهته لجنة السكان والتنمية في دورتها الثامنة والعشرين() لتقديم تقرير سنوي حول تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994(). والتقرير جزء من برنامج عمل اللجنة، وهو مقدم عملا بقراري الجمعية العامة 49/128 و 50/124 اللذين دعت فيهما الجمعية إلى تقديم تقارير دورية عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج العمل.
	2 - ويستعرض التقرير تدفق الأموال من البلدان المانحة لأغراض المساعدة السكانية في البلدان النامية()، ويتضمن تقديرات للإنفاق الحكومي وغير الحكومي على الأنشطة السكانية في البلدان النامية لعام 2011. كما يتضمن التقرير تقديرات الجهات المانحة والبلدان النامية لعام 2012 والتوقعات لعام 2013. وقد قام المعهد الهولندي الديمغرافي المتعدد التخصصات بموجب عقد مبرم مع الصندوق، بأنشطة جمع البيانات المتعلقة بتدفق الموارد المتأتية من الجهات المانحة والموارد الداخلية. كما يعمل الصندوق والمعهد، في سياق تطوير القدرات الإقليمية على رصد تدفقات الموارد، مع المعهد الهندي لبحوث الإدارة الصحية والمركز الأفريقي لبحوث السكان والصحة، على جمع البيانات المتعلقة بالإنفاق الداخلي. أما تقييم البيانات وتحليلها فقد قام به الصندوق والمعهد الديمغرافي بصورة مشتركة. 
	المنهجية
	3 - لقد تم الحصول على معلومات بشأن المساعدة الدولية للأنشطة السكانية من خلال استبيان تفصيلي أُرسل إلى 121 جهة فاعلة رئيسية في ميدان البحوث المتعلقة بالسكان ومرض الإيدز، ومن بينها منظمات ووكالات رئيسية متعددة الأطراف ومؤسسات خيرية خاصة كبيرة ومنظمات غير حكومية أخرى تقدم مبالغ مالية ضخمة لأغراض المساعدة السكانية، والبلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وللحد من فتور المجيبين وتنسيق عملية رصد تدفقات الموارد وكفالة الاتساق في إعداد التقارير، يُستقى أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالبلدان المانحة من قاعدة بيانات لجنة المساعدة الإنمائية. وفي ظل عدم ورود بيانات كاملة لعامي 2011 و 2012 من عدد من الجهات المانحة الكبرى بحلول موعد إصدار هذا التقرير، استندت المعلومات الواردة فيه إلى تقديرات روعي فيها السلوك التمويلي السابق. 
	4 - وتستند المعلومات عن تدفقات الموارد الداخلية إلى بيانات قدمتها الحكومات ومنظمات غير حكومية من البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، وإلى مصادر ثانوية، فضلا عن التقديرات والتوقعات. 
	5 - وتستند تدفقات الموارد المالية الخارجية والداخلية لأغراض الأنشطة السكانية، التي يجري تحليلها في هذا التقرير، إلى ”مجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف“، على نحو ما ورد في الفقرة 13-14 من برنامج العمل. وتتضمن هذه المجموعة خدمات تنظيم الأسرة؛ وخدمات الصحة الإنجابية الأساسية؛ وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز()؛ والبحوث الأساسية وتحليل البيانات والسياسات السكانية والإنمائية. 
	ثانيا - المساعدة الدولية المقدمة للأنشطة السكانية 
	6 - لا تزال المساعدة المقدمة من الجهات المانحة للأنشطة السكانية آخذة في الازدياد، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ مما كان عليه الحال في الماضي. وبحلول عام 2010، بلغت مساعدات الجهات المانحة حوالي 11 بليون دولار. أما الرقم الأولي لعام 2011 فهو 11.6 بليون دولار (انظر الجدول 1). وقد كان من المتوقع أن ترتفع مستويات التمويل إلى 11.9 بليون دولار في عام 2012، وأن تصل إلى 12.3 بليون دولار في عام 2013. وقد لا تتمكن الجهات المانحة التي لا تزال متضررة من الأزمة المالية العالمية من زيادة مستويات التمويل، وبذلك يحتمل أن تقل الأرقام النهائية لعامي 2012 و 2013 عن التقديرات المبينة في الجدول 1.
	الجدول 1
	المساعدة الدولية للأنشطة السكانية، بحسب فئات الجهات المانحة الرئيسية،2010-2013

	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	فئة الجهات المانحة
	2010
	2011(ارقام أولية)
	2012(تقديرات)
	2013(توقعات)
	المساعدة الثنائية
	البلدان المتقدمة
	10 079
	10 685
	10 814
	11 200
	المساعدة المتعددة الأطراف
	منظومة الأمم المتحدة
	20
	44
	22
	22
	المنح المقدمة من المصارف الإنمائية
	86
	43
	93
	96
	القروض المقدمة من المصارف الإنمائية
	177
	313
	313(أ)
	313(أ)
	المساعدة المقدمة من القطاع الخاص 
	المؤسسات الخيرية/المنظمات غير الحكومية
	632
	528
	683
	705
	المجموع الفرعي بدون القروض المصرفية
	10 816
	11 300
	11 612
	12 023
	المجموع
	10 994
	11 613
	11 925
	12 336
	(أ) قيم القروض المقدمة من المصارف الإنمائية للفترة 2012-2013 مقدرة بناء على مستويات عام 2011.
	المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2012. ”تدفقات الموارد المالية المخصصة للأنشطة السكانية في عام 2010“ وقاعدة بيانات مشروع تدفقات الموارد.
	ملحوظة: قد لا يتطابق مجموع الأرقام مع المجاميع المبينة بسبب التقريب إلى أرقام صحيحة.
	الشكل الأول
	المساعدة السكانية بحسب المصدر: 2011

	المصدر: قاعدة بيانات مشروع تدفقات الموارد (الأرقام المبينة هي أرقام أولية).
	ملحوظة: قد لا يتطابق مجموع الأرقام مع المجاميع المبينة بسبب التقريب إلى أرقام صحيحة.
	ألف - المساعدة الثنائية المقدمة للأنشطة السكانية
	7 - تقدم البلدان المانحة عادة الجزء الأكبر من المساعدة السكانية. وفي عام 2011، قدرت المساعدة الثنائية بمبلغ يناهز 10.7 بلايين دولار، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بمبلغ 10 بلايين دولار في عام 2010. وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من البلدان المانحة، استمر مجموع المساعدة السكانية في الزيادة وإن كانت مستويات هذه الزيادة أقل مما كانت عليه في الماضي. ومن المقدر أن تبلغ المساعدة السكانية المقدمة من البلدان المانحة، بعد أن تكتمل جميع البيانات، 10.8 بلايين الدولارات في عام 2012. وعلى فرض استمرار الاتجاه التصاعدي، تبلغ توقعات عام 2013 ما مقداره 11.2 بليون دولار. 
	8 - ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ارتفعت المساعدة الإنمائية الرسمية من 128.5 بليون دولار في عام 2010 إلى 134 بليون دولار في عام 2011. وانخفضت النسبة المئوية للمساعدة الإنمائية الرسمية الكلية التي تقدمها البلدان المانحة كمجموعة لأغراض الأنشطة السكانية إلى 7.77 في المائة في عام 2011 بعد أن كانت 7.69 في المائة في عام 2010 (انظر الشكل الثاني). وثمة تفاوتات كبيرة بين البلدان في النسبة التي تنفقها من المساعدة الإنمائية الرسمية على الأنشطة السكانية، حيث تتراوح هذه النسبة بين 0.07 و 19.34 في المائة. 
	الشكل الثاني
	المساعدة التي تقدمها البلدان المانحة للأنشطة السكانية كنسبة مئوية من المساعدة الإنمائية الرسمية، 2000-2011

	المصدر:  صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2012. ”تدفقات الموارد المالية المخصصة للأنشطة السكانية في عام 2010“ وقاعدة بيانات مشروع تدفقات الموارد. 
	ملحوظة: بيانات عام 2011 هي بيانات أولية.
	باء - المساعدة المتعددة الأطراف المقدمة للأنشطة السكانية
	9 - تتألف المساعدة المتعددة الأطراف المقدمة لأغراض الأنشطة السكانية من المساهمات التي تقدمها منظمات ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومن المنح والقروض المقدمة من المصارف الإنمائية.
	منظومة الأمم المتحدة

	10 - تتألف أساسا المساعدات المتعددة الأطراف الآتية من منظومة الأمم المتحدة من الأموال الواردة من البرنامج المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. وتندرج في عداد المساعدات الثنائية جميع أشكال التمويل التي تتلقاها وكالات الأمم المتحدة من البلدان المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية. أما الأموال العامة لوكالات الأمم المتحدة غير المخصصة للأنشطة السكانية وما يُحصّل من فوائد على الأموال والنقود المتأتية من الأنشطة المدرة للدخل، التي تنفق على الأنشطة السكانية، فتعتبر من المساعدات المتعددة الأطراف. وتشكل الأموال الواردة من البلدان النامية التي تنفقها الوكالات على الأنشطة السكانية جزءا ضئيلا من ميزانية كل وكالة وهي أيضا مدرجة في إطار المساعدات المتعددة الأطراف. وتبين الأرقام الأولية للمساعدات المتعددة الأطراف الآتية من منظومة الأمم المتحدة زيادة من 20 مليون دولار في عام 2010 إلى 44 مليون دولار في عام 2011.
	11 - ويتصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان قائمة الجهات التي تقدم مساعدات الأمم المتحدة في ميدان الأنشطة السكانية، إذ قدم دعما إلى 123 بلدا ناميا في عام 2011. ويعتمد الصندوق على التبرعات، ويتبع خطته الاستراتيجية للفترة 2008-2013 التي تهدف إلى تسريع التقدم صوب تحقيق برنامج العمل والأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: السكان والتنمية؛ والصحة والحقوق الإنجابية؛ والمساواة بين الجنسين. وتقوم الخطة على أساس النتائج وتحدد النواتج والمؤشرات المتوقعة لقياس النتائج.
	المنح المصرفية

	12 - في عام 2011، قام البنك الدولي، وهو مصرف التنمية الوحيد الذي يبلغ عن حجم إنفاقه على برامج المنح الخاصة في ميدان السكان، بخفض مجموع منحه ليصل إلى 43 مليون دولار. 
	القروض المصرفية

	13 - تشكل المصارف الإنمائية، التي تقدم القروض إلى البلدان النامية، مصدرا هاما من مصادر المساعدة المتعددة الأطراف المقدمة في ميدان السكان. وتُعامَل المساهمات التي تقدمها هذه المصارف بشكل منفصل عن المنح لأن هذه المساعدات تأخذ شكل قروض واجبة السداد. والمشاريع التي تمولها القروض المصرفية هي عبارة عن التزامات مالية متعددة السنوات تسجَّل في سنة الموافقة عليها ولكنها، في حقيقة الأمر، تُصرف على مدى عدة سنوات. وتأتي معظم القروض المخصصة للمساعدات المقدمة في ميدان السكان من البنك الدولي، الذي يدعم تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ووضع السياسات السكانية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإجراء الاستقصاءات والتعدادات في مجالي الخصوبة والصحة. وفي عام 2011، قدم البنك الدولي 313 مليون دولار على شكل قروض مخصصة للأنشطة السكانية. 
	جيم - المساعدة المقدمة من المنظمات الخاصة للأنشطة السكانية 
	14 - تشكل أيضا المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الخاصة مصادر هامة للمساعدة السكانية. ففي عام 2011، تشير التقديرات إلى أن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية قد ساهمت بمبلغ 528 مليون دولار للأنشطة السكانية، وهو ما يمثل انخفاضا قياسا إلى مبلغ التبرعات في عام 2010، وهو 632 مليون دولار. وسيتوقف التمويل في عامي 2012 و 2013 على كيفية اجتياز المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية للأزمة المالية العالمية.
	ثالثا - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية 
	15 - تعكس الأرقام المتعلقة بالمساعدة الدولية المقدمة في ميدان السكان الموارد المالية التي ساهمت بها الجهات المانحة في سنة معينة، في حين تعكس الأرقام الخاصة بالإنفاق الأموال التي تلقتها البلدان النامية في تلك السنة. وبإمكان الجهة المانحة أن تقدِّم المساعدة الدولية إلى البلد النامي مباشرة أو إلى جهة مانحة وسيطة، كمنظمةٍ متعددةِ الأطراف أو منظمةٍ دوليةٍ غير حكوميةٍ. وقد تتمثل الجهات المتلقية في حكومات البلدان النامية أو منظمات وطنية غير حكومية أو مكاتب ميدانية تديرها الجهات المانحة في البلدان النامية. ويُشار إلى أن المساعدة الدولية المقدَّمة في ميدان السكان في سنة معينة لا تعادل تلقائيا الإنفاق في تلك السنة باعتبار أن الأموال لا تُنفق دائما في السنة التي يجري تلقيها فيها. وينطبق هذا بشكل خاص عند إرسال الأموال عن طريق جهة مانحة وسيطة. وبالتالي، على سبيل المثال، تُدرج الأموال التي تقدِّمها إحدى الجهات المانحة إلى بلد نامٍ متلقٍّ في السنة ألف في إطار المساعدة الدولية المقدمة في ميدان السكان وكذلك النفقات الخاصة بذلك في السنة ألف. أما الأموال التي تقدِّمها إحدى الجهات المانحة إلى جهة مانحة وسيطة في السنة ألف ولكن تنفقها تلك الجهة الوسيطة في بلد نامٍ متلقٍّ في السنة باء، فتدرج في إطار المساعدة المقدمة في ميدان السكان للسنة ألف وفي إطار الإنفاق الخاص بالسنة باء. ولا تدخل قروض مصارف التنمية ضمن الأرقام الخاصة بالإنفاق لأنها تعكس مبالغ مقدمة في إطار مجموعات كبيرة من اتفاقات القروض المبرمة في سنة واحدة وإن كان القصد أن تُنفَق على مدى سنوات عدة.
	ألف - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية بحسب المناطق الجغرافية 
	16 - ما زالت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تضم غالبية أقل البلدان نموا، تمثل أكبر متلقٍّ للمساعدات، إذ تتلقى نسبة 66 في المائة من مجموع المساعدات المقدمة إلى المناطق الجغرافية الخمس (انظر الشكل الثالث). ويخصص حوالي 26.5 في المائة من مجموع المساعدة المقدمة في ميدان السكان لتمويل الأنشطة السكانية العالمية والأقاليمية، بما يشمل أنشطة الدعوة؛ والبحث؛ والصحة الإنجابية؛ والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم الرعاية والدعم في هذا المجال؛ والأمومة المأمونة. 
	الشكل الثالث
	المساعدة المقدمة في ميدان السكان بحسب المناطق الجغرافية: 2011

	المصدر: قاعدة بيانات مشروع تدفقات الموارد (الأرقام المبينة هي أرقام أولية).
	باء - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية حسب فئات النشاط
	17 - يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على رصد النفقات المخصصة للأنشطة السكانية في الفئات الأربع التالية المحددة التكاليف في إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية: (أ) خدمات تنظيم الأسرة؛ (ب) وخدمات الصحة الإنجابية الأساسية؛ (ج) وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ (د) والبحوث الأساسية وتحليل البيانات والسياسات السكانية والإنمائية.
	18 - ويتسبب الاتجاه المتنامي نحو تكامل الخدمات واستخدام النهج القطاعية الشاملة في مجال المساعدة الإنمائية في تزايد الصعوبات التي تواجهها البلدان في التمييز بسهولة بين النفقات المخصصة للأنشطة السكانية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالصحة، وفي التمييز أيضا، ضمن الأنشطة السكانية، بين الأنشطة المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. لكن رغم أن الأرقام الدقيقة لا تكون دائما متوافرة، يمكن تقدير كمية الموارد التي تُنفق على كل فئة من الفئات الأربع لمجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف. ويشكِّل رصد النفقات للفئات المستقلة عنصرا هاما من عناصر الميزنة وتقرير السياسات وتخطيط البرامج.
	19 - وعندما يتم الحصول على جميع الأرقام النهائية، ومقارنتها بعام 2010، يتوقع أن تُظهر بيانات عام 2011 زيادة في تمويل الأنشطة المتصلة بالصحة الإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وانخفاضا في تمويل أنشطة تنظيم الأسرة والبحوث والبيانات الأساسية، وإن كان من المرجح أن تظل حصة النفقات على ما كانت عليه في عام 2010. وقد تراجع في عام 2011 تمويل خدمات تنظيم الأسرة، وهو التمويل الذي شهد مؤخرا زيادة في المبالغ المطلقة، وفاق في الواقع مستوى عام 1995 عندما شرع الصندوق لأول مرة في رصد تدفق الموارد لفئات الأنشطة السكانية الأربع المحددة التكاليف. وشهد تمويل أنشطة الصحة الإنجابية ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2007. وبدأ يرتفع مجددا تمويل الأنشطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي انخفض لأول مرة في عام 2009. وعلى الرغم من تزايد تمويل أنشطة الصحة الإنجابية، لا تزال الأنشطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتلقى أكبر قدر على الإطلاق من المساعدة السكانية. وفي حين أنه من المهم كفالة توافر مبالغ مالية كبيرة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فمن الأهمية بمكان أيضا تعبئة الموارد الكافية لمجالي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، باعتبارهما أساسيين لتحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلق بتحسين صحة الأمهات، وهو الهدف الذي كان التقدم فيه أبطأ منه بالنسبة للأهداف الأخرى. ويعرض الشكل الرابع الإنفاق على الأنشطة السكانية كنسبة مئوية من مجموع المساعدة المقدَّمة في ميدان السكان للعناصر الأربعة من مجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف للفترة ما بين عامي 1995 و 2011. 
	20 - وفي تموز/يوليه 2012، قامت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاء آخرين، باستضافة مؤتمر قمة لندن الرائد المعني بتنظيم الأسرة من أجل حشد الالتزامات في مجال السياسات العالمية والتمويل والسلع الأساسية وتقديم الخدمات بغرض دعم حقوق النساء والفتيات في أفقر بلدان العالم في الاستفادة من المعلومات والخدمات واللوازم المتعلقة بمنع الحمل دونما إكراه أو تمييز، بحلول عام 2020. وأدت الالتزامات التي قطعها أزيد من 150 من القادة في البلدان المانحة والبلدان النامية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى زيادة الموارد المخصصة لتقديم وسائل منع الحمل إلى 120 مليون امرأة، والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 4.3 بلايين دولار. والتزم أكثر من 20 بلدا ناميا بمعالجة العقبات على مستوى السياسات والتمويل والتنفيذ التي تحول دون حصول المرأة على المعلومات والخدمات واللوازم المتعلقة بمنع الحمل. وقطعت الجهات المانحة التزامات مالية جديدة بدعم هذه الخطط بمبلغ 2.6 بليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز الهدف المالي لمؤتمر القمة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2020، ستؤدي الجهود الجماعية المبذولة إلى انخفاض معدل وفيات النساء أثناء الحمل والولادة بمقدار 000 200 حالة، وانخفاض معدل الحمل العارض بما يربو على 110 ملايين حالة، وانخفاض معدل الإجهاض بما يربو على 50 مليون حالة، وانخفاض عدد الأطفال الذين يموتون خلال السنة الأولى من حياتهم بمقدار ثلاثة ملايين حالة تقريبا().
	الشكل الرابع 
	نفقات الأنشطة السكانية كنسبة مئوية من مجموع المساعدة السكانية:1995-2011

	المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2012، ”تدفقات الموارد المالية المخصصة للأنشطة السكانية في عام 2010“ وقاعدة بيانات مشروع تدفقات الموارد.
	جيم - النفقات المخصصة للأنشطة السكانية حسب قنوات التوزيع
	21 - تتدفق المساعدة المخصصة للأنشطة السكانية عن طريق شبكة متنوعة، إذ تنتقل من الجهة المانحة إلى البلد النامي المتلقي عبر إحدى القنوات التالية: (أ) القناة الثنائية - من الجهة المانحة إلى حكومة البلد النامي المتلقي مباشرة؛ (ب) القناة المتعددة الأطراف - عن طريق هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها؛ (ج) القناة غير الحكومية. وتعد المنظمات غير الحكومية قناة التمويل الأكثر شيوعا. ففي عام 2011، بحسب التقديرات، أُرسل نحو 38 في المائة من المساعدات المقدمة في ميدان السكان عن طريق المنظمات غير الحكومية، مقابل 36 في المائة من المساعدات التي وردت عن طريق القناة الثنائية، و 26 في المائة عن طريق المصادر المتعددة الأطراف. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عامي 2012 و 2013. 
	رابعا - النفقات الداخلية المخصصة للأنشطة السكانية
	ألف - المنهجية
	22 - أشار برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى أن الموارد الداخلية للبلدان النامية توفر القسط الأكبر من الأموال المخصصة لتحقيق الأهداف المحددة في مجالي السكان والتنمية. ووردت في البرنامج المذكور تقديرات مفادها أن ثلثي التمويل اللازم لتمويل البرامج السكانية يأتي من الموارد الداخلية. وبالتالي، فإن تعبئة الموارد المالية الداخلية الكافية أمر أساسي لتسهيل التنفيذ الكامل لبرنامج العمل المعتمد في القاهرة عام 1994. وقد دأب صندوق الأمم المتحدة للسكان على رصد الإنفاق الداخلي على الأنشطة السكانية منذ عام 1997. ويتم ذلك بشكل رئيسي عبر استخدام استبيانات استقصائية تُرسل إلى مكاتبه القطرية في جميع أنحاء العالم لتوزيعها على الوزارات الحكومية وكُبريات المنظمات الوطنية غير الحكومية. ورغم أن أغلب الحكومات لا تدخر جهداً في توفير المعلومات المطلوبة، فكثيرا ما يعجز العديد منها عن تقديم البيانات بسبب مسائل التمويل ونقص الموظفين وضيق الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان التي لا تملك نظما متطورة لرصد تدفقات الموارد تكون غير قادرة على توفير المعلومات، ولا سيما عند تجميع التمويل ليَصُب في مشاريع اجتماعية وصحية متكاملة ونُهج قطاعية شاملة. وعلاوة على ذلك، فإن أغلب البلدان ذات الحكومات اللامركزية لا تملك نظما محاسبية كفيلة بأن توفِّر بسهولة المعلومات المتعلقة بالإنفاق على قطاع السكان على المستويات دون الوطنية. 
	23 - ويقدر مجموع الإنفاق الداخلي الشامل على الأنشطة السكانية المقدم في هذا التقرير باستخدام منهجية تجمع بين ردود البلدان التي يشملها الاستقصاء إضافة إلى التقارير السابقة عن الإنفاق الفعلي والإنفاق المزمع، والمصادر الثانوية للإنفاق الوطني. وفي حالة غياب مثل هذه المعلومات، تستند التقديرات والتوقعات إلى الدخل القومي مقاسا بمستوى الناتج المحلي الإجمالي، الذي ثبت أنه أكثر المتغيرات تأثيرا في تفسير نمو الإنفاق الحكومي().
	باء - تقديرات الإنفاق الداخلي وتوقعاته 
	24 - يعرض الجدول 2 آخر تقديرات وتوقعات الإنفاق الداخلي الشامل على الأنشطة السكانية للفترة 2011-2013. وارتفعت المستويات الإجمالية للموارد التي عبِّئت إلى حد كبير في عام 2011، حيث بلغت 54.7 بليون دولار، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الإنفاق المبلغ عنه على أنشطة تنظيم الأسرة في الصين، والبيانات الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والبيانات المتعلقة بالنفقات التي تخصصها منظمة الصحة العالمية من مواردها الخاصة. وجرت تعبئة أكبر قدر من الأموال في آسيا (39.4 بليون دولار)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (6.9 بلايين دولار)، فأوروبا الشرقية والجنوبية (4.1 بلايين دولار)، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (3.4 بلايين دولار)، وغرب آسيا وشمال أفريقيا (952 مليون دولار).
	25 - ومن المتوقع أن تتواصل زيادة هذه الأرقام، لا سيما إذا ظلت النفقات المخصصة لتنظيم الأسرة بنفس المستويات: أي مبلغ 55.4 بليون دولار في عام 2012، ومبلغ 58.9 مليون دولار في عام 2013. ومن المتوقع أن تواصل آسيا تعبئة أكبر قدر من الموارد المالية في كل من عامي 2012 و 2013. ويُتوقع أن تحتل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المرتبة الثانية في تعبئة الأموال، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فأوروبا الشرقية والجنوبية، ثم غرب آسيا وشمال أفريقيا.
	26 - وتشير التقديرات إلى أن نسبة 32 في المائة من مجموع الإنفاق الداخلي على الأنشطة السكانية أنفق على أنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2011. وقد اختلفت هذه النسبة اختلافا كبيرا حسب المناطق، إذ تراوحت بين 96 في المائة في أوروبا الشرقية والجنوبية و 10 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ.
	27 - وتمثل البيانات الخاصة بتدفقات الموارد الداخلية تقديرات تقريبية لأنها غالبا ما تكون ناقصة وغير قابلة للمقارنة بشكل كامل. وتتوقف الأرقام أيضا إلى حد كبير على الأنشطة المضطلع بها في سنة بعينها، بحيث يمكن لمشروعات كبيرة غير متكررة أو مؤقتة أن تحرف المجاميع السنوية. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات مفيدة لأنها تعطي فكرة ما عن التقدم الذي تحرزه البلدان النامية في تحقيق أهداف برنامج العمل فيما يتصل بالموارد المالية. وفي حين تُظهر الأرقام التزاما حقيقيا من جانب البلدان النامية، فإنها تُخفي التفاوت الكبير في قدرة البلدان على تعبئة الموارد للأنشطة السكانية. فأغلب تدفقات الموارد الداخلية تنشأ في عدد قليل من البلدان الكبيرة. وثمة بلدان عديدة، ولا سيما البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأقل البلدان نموا، غير قادرة على تخصيص ما يكفي من الموارد لتمويل برامجها السكانية الخاصة، وهي تعتمد كثيرا على المساعدة المقدمة من المانحين. 
	الجدول 2
	توقعات الإنفاق الداخلي الشامل على الأنشطة السكانية: 2011-2013

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	السنة
	الحكومة
	المنظمات غير الحكومية
	المستهلكون(أ)
	المجموع
	النسبة المئوية المنفقة على الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	2011
	أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)
	3 244 374
	119 916
	3 567 490
	6 931 780
	95
	آسيا والمحيط الهادئ
	11 249 700
	157 910
	27 944 254
	39 351 864
	10
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2 190 262
	80 799
	1 133 654
	3 404 715
	85
	غرب آسيا وشمال أفريقيا
	542 511
	60 014
	349 920
	952 445
	36
	أوروبا الشرقية والجنوبية
	2 669 365
	16 025
	1 374 723
	4 060 113
	96
	المجموع
	19 896 212
	434 664
	34 370 040
	54 700 916
	32
	2012
	أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)
	3 250 975
	124 244
	3 574 325
	6 949 545
	95
	آسيا والمحيط الهادئ
	12 111 345
	163 021
	30 084 582
	42 358 948
	9
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2 141 461
	83 007
	1 113 961
	3 338 428
	85
	غرب آسيا وشمال أفريقيا
	574 241
	62 626
	370 385
	1 007 252
	35
	أوروبا الشرقية والجنوبية
	1 154 684
	16 114
	594 662
	1 765 460
	92
	المجموع
	19 232 706
	449 012
	35 737 916
	55 419 634
	28
	2013
	أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)
	3 256 879
	128 392
	3 580 431
	6 965 702
	95
	آسيا والمحيط الهادئ
	13 087 626
	168 559
	32 509 662
	45 765 847
	9
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	2 155 652
	85 173
	1 124 654
	3 365 478
	84
	غرب آسيا وشمال أفريقيا
	590 291
	63 838
	380 738
	1 034 867
	35
	أوروبا الشرقية والجنوبية
	1 168 394
	16 649
	601 723
	1 786 766
	91
	المجموع
	20 258 841
	462 611
	38 197 207
	58 918 660
	26
	(أ) لا تغطي مبالغ إنفاق المستهلكين على الأنشطة السكانية سوى النفقات التي يتحملها الفرد من أمواله الخاصة، وتستند إلى المبلغ المتوسط المنفق لكل منطقة طبقاً لقياس منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية عموماً. وفي إطار كل منطقة، استُخدِمَت نسبة النفقات المصروفة من الأموال الخاصة للمستهلك إلى النفقات الحكومية للفرد الواحد، للوصول إلى إنفاق المستهلكين على الأنشطة السكانية.
	المصدر:  قاعدة بيانات مشروع تدفقات الموارد؛ انظر أيضا Erik Beekink, “financial resource flows for population and AIDS activities, 2011-2013”, The Hague, 2013.
	جيم - عناصر التمويل الداخلي للأنشطة السكانية
	28 - يأتي التمويل الداخلي للأنشطة السكانية أساسا من الحكومات، ومن المنظمات الوطنية غير الحكومية، والمستهلكين من القطاع الخاص. وتعتبر الحكومات مسؤولة عن أغلب الإنفاق الداخلي على الأنشطة السكانية. إلا أنه نظرا لأن مستوى التمويل الحكومي يعتمد عادة على مستوى الدخل القومي، فإن حكومات أقل البلدان نموا التي تواجه الكثير من الأولويات الإنمائية المتضاربة كثيرا ما لا تتمكن من تحمل تكلفة القيام بالاستثمارات الضرورية في البرامج السكانية. وهذه البلدان تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي الذي تقدمه الجهات المانحة. وتساهم أيضا المنظمات الوطنية غير الحكومية الوطنية بموارد مالية في الأنشطة السكانية، لكن أغلبها يعتمد بشكل كبير أيضا على الموارد الدولية. ويتمثل الدور الرئيسي لتلك المنظمات في القيام بأنشطة الدعوة والوصول إلى الناس على المستوى الشعبي. 
	29 - ويمثل إنفاق المستهلكين مقيساً بالنفقات من الأموال الخاصة الجزء الأكبر من الموارد المنفقة على الأنشطة السكانية. وتشكل نفقات المستهلكين الخاصة نسبة كبيرة من إجمالي تمويل الرعاية الصحية. ومع أن المبالغ التي تنفق على الرعاية الصحية في العالم لأغراض الأنشطة السكانية غير معلومة على وجه الدقة، يصح القول بأن المستهلكين يتحملون نسبة كبيرة من النفقات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتُظهر المصادر القليلة المتاحة للمعلومات المتعلقة بالإنفاق الخاص تباينات هائلة بين المناطق والبلدان، كما تظهر في بعض الحالات التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت في حصة الإنفاق الخاص داخل البلدان نفسها. وعند تقدير نفقات المستهلكين، استعان مشروع تدفق الموارد ببيانات النفقات الصحية التي تتحملها الأسر المعيشية من أموالها الخاصة، الواردة في أرقام الحسابات القومية الخاصة بالصحة التي قامت بتجميعها منظمة الصحة العالمية. وقد افتُرض أن النفقات الصحية من الأموال الخاصة تتسق اتساقا تاما مع الإنفاق من الأموال الخاصة على السلع والخدمات السكانية. 
	خامسا - المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	30 - ضمانا لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، استعرض صندوق الأمم المتحدة للسكان التقديرات الأصلية للفئات الأربع لمجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف، وأعد تقديرات منقحة لتلبية الاحتياجات والتكاليف الراهنة. وقد عُرضت هذه التقديرات المنقحة على لجنة السكان والتنمية في دورتها الثانية والأربعين في عام 2009، وهي أعلى بكثير من الأهداف الأصلية التي اتفق عليها في المؤتمر في عام 1994 لأنها تأخذ في الاعتبار كلا من الاحتياجات الراهنة والتكاليف الجارية وتتضمن أنشطة مثل معالجة الإيدز ورعاية المصابين به وإجراء فحوصات سرطان الجهاز التناسلي وعلاجه، ولم تكن هذه الأنشطة ضمن مجموعة التدابير السكانية الأصلية. 
	31 - ويوضح الجدول 3 مستويات التمويل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وقد كان المجتمع الدولي بحاجة إلى حشد مبلغ يناهز 68 بليون دولار خلال عام 2011 من أجل تمويل الخدمات اللازمة للصحة الجنسية والإنجابية بالكامل، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك عمليات التعداد والدراسات الاستقصائية، والتسجيل المدني، والبحوث السكانية والتدريب. وتمثل هذه التكاليف تقديرات للحد الأدنى المطلوب من أجل تحقيق الأهداف التي حددها المؤتمر في تلك المجالات. وستبقى هناك على الدوام تكاليف غير مصنفة خارجة عن نطاق تقديرات التكاليف، وكذلك تسويات تتعلق بتوليد الطلب وتعهد المخزون وما شابهها من النفقات.
	الجدول 3
	تقديرات مستكملة لتكاليف تنفيذ برنامج عمل المؤتمر، حسب المنطقة دون الإقليمية: 2009-2015 

	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	عالميا
	48 980 
	 64 724 
	 67 762 
	 68 196 
	 68 629 
	69 593 
	 69 810 
	الصحة الجنسية/الإنجابية/وتنظيم الأسرة
	 23 454
	 27 437
	 30 712
	32 006
	 32 714
	 33 284
	 33 030
	التكاليف المباشرة لتنظيم الأسرة
	2 342 
	 2 615 
	2 906 
	 3 209 
	 3 529 
	3 866 
	 4 097 
	التكاليف المباشرة لصحة الأم
	 6 114 
	7 868 
	 9 488 
	11 376 
	13 462 
	 15 746 
	 18 002 
	التكاليف المتعلقة بالبرامج والتنظيم
	 14 999 
	 16 954 
	 18 319 
	17 422 
	 15 723 
	 13 672 
	 10 931 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	 23 975 
	 32 450 
	 33 107 
	33 951 
	 34 734 
	 35 444 
	 36 189 
	البحوث الأساسية/تحليل البيانات/السياسات
	1 551
	4 837
	3 943
	2 239
	1 181
	864
	591
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	 20 063 
	27 075 
	29 473 
	29 869 
	30 292 
	30 022 
	28 980 
	الصحة الجنسية/الإنجابية/وتنظيم الأسرة
	 8 482 
	 10 612 
	 12 596 
	12 675 
	 12 764 
	 12 184 
	 10 731 
	التكاليف المباشرة لتنظيم الأسرة
	 329 
	 414 
	 506 
	 606 
	 713 
	 827 
	 931 
	التكاليف المباشرة لصحة الأم
	 1 429 
	 1 833 
	 2 280 
	 2 771 
	 3 306 
	 3 883 
	 4 411 
	التكاليف المتعلقة بالبرامج والتنظيم
	 6 725 
	 8 366 
	 9 809 
	 9 298 
	 8 746 
	 7 473 
	 5 389 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	 11 228 
	 15 891 
	 16 227 
	16 746 
	 17 243 
	 17 638 
	 18 110 
	البحوث الأساسية/تحليل البيانات/السياسات
	 353
	 571
	 651
	 449
	 285
	 200
	 139
	آسيا والمحيط الهادئ
	 17 549 
	23 281 
	23 923 
	23 788 
	23 862 
	24 415 
	25 245 
	الصحة الجنسية/الإنجابية/وتنظيم الأسرة
	 9 055 
	 10 278 
	 11 027 
	11 753 
	 12 124 
	 12 820 
	 13 533 
	التكاليف المباشرة لتنظيم الأسرة
	 1 434 
	 1 552 
	 1 675 
	 1 803 
	 1 937 
	 2 077 
	 2 156 
	التكاليف المباشرة لصحة الأم
	 2 799 
	 3 664 
	 4 299 
	 5 110 
	 6 018 
	 7 024 
	 8 054 
	التكاليف المتعلقة بالبرامج والتنظيم
	 4 822 
	 5 062 
	 5 053 
	 4 840 
	 4 169 
	 3 719 
	 3 323 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	 7 853 
	 10 687 
	 10 848 
	11 048 
	 11 207 
	 11 409 
	 11 525 
	البحوث الأساسية/تحليل البيانات/السياسات
	 641
	 2 316
	 2 048
	 987
	 530
	 186
	 187
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	 6 366 
	7 591 
	7 439 
	7 775 
	7 699 
	7 966 
	8 320 
	الصحة الجنسية/الإنجابية/وتنظيم الأسرة
	 3 132 
	 3 401 
	 3 627 
	 3 837 
	 3 922 
	 4 119 
	 4 347 
	التكاليف المباشرة لتنظيم الأسرة
	 310 
	 343 
	 378 
	 414 
	 452 
	 492 
	 518 
	التكاليف المباشرة لصحة الأم
	 958 
	 1 182 
	 1 431 
	 1 706 
	 2 009 
	 2 340 
	 2 680 
	التكاليف المتعلقة بالبرامج والتنظيم
	 1 864 
	 1 876 
	 1 818 
	 1 717 
	 1 461 
	 1 286 
	 1 150 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	 3 072 
	 3 461 
	 3 562 
	 3 630 
	 3 703 
	 3 770 
	 3 867 
	البحوث الأساسية/تحليل البيانات/السياسات
	 162
	 729
	 250
	 309
	 74
	 78
	 106
	غرب آسيا وشمال أفريقيا
	 2 795 
	3 685 
	3 418 
	3 538 
	3 501 
	3 865 
	3 721 
	الصحة الجنسية/الإنجابية/وتنظيم الأسرة
	 1 852 
	 2 009 
	 2 130 
	 2 232 
	 2 258 
	 2 339 
	 2 415 
	التكاليف المباشرة لتنظيم الأسرة
	 178 
	 204 
	 231 
	 261 
	 292 
	 325 
	 346 
	التكاليف المباشرة لصحة الأم
	 603 
	 735 
	 873 
	 1 019 
	 1 171 
	 1 328 
	 1 471 
	التكاليف المتعلقة بالبرامج والتنظيم
	 1 071 
	 1 070 
	 1 025 
	 953 
	 796 
	 686 
	 598 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	 798 
	 1 095 
	 1 112 
	 1 131 
	 1 146 
	 1 163 
	 1 183 
	البحوث الأساسية/تحليل البيانات/السياسات
	 145
	 582
	 177
	 174
	 97
	 363
	 123
	أوروبا الشرقية والجنوبية
	 2 204 
	3 091 
	3 508 
	3 226 
	3 275 
	3 326 
	3 542 
	الصحة الجنسية/الإنجابية/وتنظيم الأسرة
	 933 
	 1 137 
	 1 334 
	 1 510 
	 1 645 
	 1 824 
	 2 004 
	التكاليف المباشرة لتنظيم الأسرة
	 91 
	 103 
	 116 
	 125 
	 135 
	 145 
	 146 
	التكاليف المباشرة لصحة الأم
	 324 
	 454 
	 605 
	 771 
	 960 
	 1 171 
	 1 386 
	التكاليف المتعلقة بالبرامج والتنظيم
	 517 
	 579 
	 613 
	 614 
	 551 
	 508 
	 471 
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	 1 023 
	 1 316 
	 1 358 
	 1 397 
	 1 435 
	 1 465 
	 1 503 
	البحوث الأساسية/تحليل البيانات/السياسات
	 248
	 638
	 816
	 320
	 195
	 38
	 35
	المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2009. تقديرات منقحة لتكاليف تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية: تقرير منهجي. 
	ملحوظة: استكمل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ ذلك الحين تقديراته لتكاليف النفقات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على أساس سيناريو تتحقق فيه التغطية في وقت لاحق لما تشير إليه الأرقام الأصلية المبينة هنا. وبلغ الرقم الإجمالي لعام 2009 المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 20 بليون دولار. وسيتزايد هذا الرقم زيادة مطردة حتى يبلغ 37 بليون دولار في عام 2015، وهو أعلى بشكل طفيف من التقدير الأصلي.
	32 - وتفترض تقديرات تكاليف تنظيم الأسرة أن الاحتياجات الراهنة غير المستوفاة ستلبّى في عام 2015، رغم احتمال زيادة الطلب على تنظيم الأسرة بمقدار تعرّف الناس على الخيارات المتاحة. وتشمل تقديرات تكاليف الصحة الإنجابية الرعاية قبل الولادة والرعاية عند الولادة والرعاية المتعلقة بتعقيدات التوليد والتدخلات الخاصة بالمواليد الجدد وفحص سرطان الجهاز التناسلي وعلاجه، فضلا عن تدخلات أخرى تتعلق برعاية الأم. ويشمل تحديد تكاليف الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، بما في ذلك عناصر محددة موجهة لمعالجة مسائل منع العنف ضد المرأة.
	33 - وتشهد تقديرات تكاليف الأدوية واللوازم والموظفين المطلوبة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية زيادة كبيرة مع مرور الزمن نظراً لزيادة عدد الأشخاص الذين يتوقع أن يحصلوا على الرعاية، بفضل زيادة نطاق التغطية وبسبب الزيادات السكانية الكامنة وراء ذلك.
	34 - وجرى تقدير تكاليف النظم والبرامج الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتعكس الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة في النظم الصحية والتخطيط من أجل تحقيق أهداف التغطية الشاملة التي حددها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وسيستحيل تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغطية الصحية إذا لم تتوفر الاستثمارات الكافية في النظم والبرامج الصحية. ومن بين العناصر التي تتضمنها تقديرات التكاليف هذه إدارة البرامج والإشراف والتثقيف الصحي والرصد والتقييم والدعوة والبنية التحتية للنظم الصحية ونظم المعلومات وتدريب الموارد البشرية ونظم الإمداد بالسلع الأساسية. وتفترض تقديرات تكاليف النظم والبرامج الصحية أن جل الاستثمار سيتم ما بين عامي 2009 و 2013. ونتيجة لهذا الافتراض، تبلغ تقديرات تكاليف النظم والبرامج الصحية ذروتها في عام 2011 ثم تبدأ في الهبوط. وتشمل تقديرات التكاليف أيضا الدعم المقدم أثناء حالات الأزمات الإنسانية التي تشكل تحديا مستمرا للنظم الطبية في الكثير من البلدان.
	35 - ويُعتقد أن مجموع تكاليف الصحة الجنسية والإنجابية، التي تشمل عنصري تنظيم الأسرة وصحة الأم (بما في ذلك التكاليف المباشرة وتكاليف البرامج والنظم)، ستبلغ 27.4 بليون دولار في عام 2010، وأن التكاليف ستبلغ ذروتها في عام 2014 لتصل إلى 33.3 بليون دولار، لتتراجع قليلاً إلى 33 بليون دولار في عام 2015. ويقدَّر مجموع تكاليف العنصر الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بمبلغ 32.5 بليون دولار في عام 2010، ليزيد سنويا بعد ذلك حتى يصل إلى 36.2 بليون دولار في عام 2015().
	36 - ووُضِعَت التقديرات المتعلقة بعنصر البيانات الأساسية والبحوث وتحليل السياسات السكانية والإنمائية عن طريق جمع أربع فئات للإنفاق هي: عمليات التعداد، والدراسات الاستقصائية، والتسجيل المدني، والبحث والتدريب. واستند احتساب نفقات التعدادات إلى تكاليف التعداد للفرد الواحد في المنطقة دون الإقليمية، التي تراوحت قيمتها بين 1.50 دولار في شرق ووسط وشمال أفريقيا، و 11.70 دولارا في أوروبا الجنوبية. ووزع بعد ذلك المبلغ الإجمالي على فترة أربع سنوات: 10 في المائة في السنة التي تسبق التعداد؛ و 60 في المائة في سنة التعداد؛ و 15 في المائة في كل سنة من السنتين اللتين تعقبان التعداد. وتقدَّر تكاليف الدراسات الاستقصائية بمبلغ 1.25 دولار أو 1.50 دولار لكل أسرة معيشية، تبعاً للمنطقة دون الإقليمية، بينما قُدِّرت أحجام عينات الأسر المعيشية بنسب 1 في المائة أو 0.5 في المائة أو 0.25 في المائة، تبعاً لما إذا كان تعداد سكان البلد أقل من مليون نسمة، أو يتراوح ما بين مليون و 25 مليون نسمة، أو يزيد عن 25 مليون نسمة. وعلاوة على ذلك، افتُرِض أن جميع البلدان النامية ستجري دراسات استقصائية من هذا النوع مرة كل أربع سنوات. 
	37 - وفي ما يتعلق بتكاليف التسجيل المدني، افتُرِض أن تكاليف إجراءات تسجيل كل حالة (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق) وإدخال هذه المعلومات في النظام الإحصائي تبلغ ثلث قيمة تكلفة التعداد للفرد الواحد لكل منطقة دون إقليمية وتم احتساب نفقات البحث والتدريب كنسبة 5 في المائة من إجمالي متوسط التكاليف السنوية للفئات الثلاث السابقة على مدى الفترة من عام 2005 إلى عام 2015. وتزيد التقديرات المستكملة لتكاليف عنصر البيانات والبحث بقدر كبير عن التقديرات الأصلية المتفق عليها في القاهرة في عام 1994، ويعود ذلك أساسا إلى أن هذه التقديرات تعبر عن التكاليف الفعلية لإجراء التعدادات وهي أكبر بكثير من ذي قبل. ويصدق هذا بوجه خاص على عام 2010، حيث بلغ الإنفاق الإجمالي 4.84 بلايين دولار، أُنفقت منها 4.41 بلايين دولار على نفقات التعداد. وإجمالا، تمثل نفقات التعداد نحو ثلاثة أرباع الإنفاق الإجمالي (75.8 في المائة)، بينما تمثل الدراسات الاستقصائية نسبة 6.9 في المائة، ويمثل التسجيل المدني نسبة 12.5 في المائة. ويُقدَّر متوسط الإنفاق السنوي على مدى فترة السنوات السبع بمبلغ 2.17 بليون دولار.
	38 - وتقل مستويات التمويل الحالية عما يلزم لتلبية الاحتياجات لدى البلدان النامية. ونظرا لعدم اليقين الذي يكتنف التمويل مستقبلا بسبب الأزمة المالية العالمية، فقد يكون التنفيذ الكامل لبرنامج القاهرة في خطر. ومن الضروري زيادة كل من تمويل الجهات المانحة والتمويل الداخلي في جميع العناصر الأربعة لمجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف لكفالة تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
	سادسا - التحديات الرئيسية في سبيل بلوغ الأهداف المالية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	39 - أثر الأزمة المالية العالمية. لا تزال الأزمة المالية العالمية الراهنة تؤثر في حجم الموارد المخصصة للأنشطة السكانية. وقد تباطأ معدل الزيادة في المساعدة السكانية وقلَّصت عدة جهات مانحة متضررة بشكل خاص من الأزمة مستويات تمويل الأنشطة السكانية. وستتوقف مستويات التمويل في المستقبل بشكل كبير على أثر الأزمة المالية على كل من الجهات المانحة والبلدان النامية. 
	40 - تأتي الموارد من قلة من الجهات الفاعلة الرئيسية. تبدأ المساعدات السكانية بعدد قليل من الجهات المانحة الرئيسية، وتُحشَد غالبية الموارد الداخلية في قليل من البلدان النامية الكبيرة. ولا تقدِّم غالبية البلدان المانحة تمويلا كبيرا للأنشطة السكانية، وغالبية البلدان النامية ليست في وضع يؤهلها لحشد ما يكفي من الموارد لتمويل برامج السكان ومكافحة الإيدز التي تشتد الحاجة إليها. وتواجه البلدان الفقيرة أولويات إنمائية كثيرة متنافسة، وتقصر يد الكثير منها عن القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال السكان. 
	41 - يتحمل المستهلكون النصيب الأكبر من النفقات المخصصة للسكان. مع أن من الصعوبة بمكان تتبع إنفاق المستهلكين على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والخدمات المتصلة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الفيروس/الإيدز، فإن هذا الإنفاق يفوق بكثير ما هو مفترض في العادة. وفي كثير من الحالات، يتجاوز هذا الإنفاق ما تنفقه الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وبالرغم من وجود تباينات بين المناطق والبلدان، فمن الممكن افتراض أن المستهلكين في البلدان النامية يتحملون أكثر من نصف عبء النفقات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إذا كانت تلك النفقات تتماشى تماما مع الإنفاق على الصحة عموماً. وللنفقات التي يدفعها المستهلكون من أموالهم الخاصة، ولا سيما الفقراء منهم، تداعيات هامة على مبادرات السياسات العامة الرامية إلى الحد من الفقر ومن عدم المساواة في الدخل في العالم النامي. 
	سابعا - خلاصة
	ألف - التقدم المحرز في تعبئة الموارد 
	42 - بلغت الموارد المالية المخصصة للأنشطة السكانية في البلدان النامية نحو 66.3 بليون دولار في عام 2011. ومن التطورات التي لاقت أشد الترحيب أن الجهات المانحة ساهمت بمبلغ 11.6 بليون دولار، بينما عبأت البلدان النامية مبلغ 54.7 بليون دولار، وهو أكبر مبلغ جُمع على الإطلاق. ولكن قبل أن يقنع المجتمع الدولي بمسألة تضييق الفجوة بين الموارد اللازمة والأموال المحشودة، ينبغي الإشارة إلى أن الزيادة الكبيرة في الموارد الداخلية نجمت عن نفقات كبيرة أبلغ عنها في عام 2011 فيما يتعلق بتنظيم الأسرة في الصين، فضلا عن البيانات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنفقات من الأموال الخاصة. وقد تتسع الفجوة في عام 2013 إذا لم تستمر مشاريع تنظيم الأسرة لعام 2011. وينبغي الإشارة إلى أن المساعدة السكانية لا تتزايد بنفس المعدل كما في الماضي، بل إنها تُظهر ركودا أكيدا.
	43 - ومن الضروري أن تقوم جميع الجهات المانحة والبلدان النامية، وليس فقط الأطراف الفاعلة الرئيسية، بحشد الموارد الكافية للمضي في المسار الصحيح ولسد الفجوة بالكامل كي يتسنى تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 
	44 - ومن الأهمية بمكان أن تحشد الموارد المالية الكافية لتلبية الاحتياجات المتنامية في الوقت الراهن في جميع المجالات الأربعة لمجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف. وبينما يصح القول بوجوب زيادة تمويل الأنشطة المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لضمان تلبية احتياجات كل شرائح السكان، ولا سيما الفقراء منهم، تجدر الإشارة إلى أن مستويات تمويل أنشطة البحوث الأساسية وجمع البيانات ينبغي زيادتها كذلك لتلبية المتطلبات من البيانات التي تشكل أساس البرمجة في كل المجالات، بما فيها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومن شأن قاعدة أدلة متينة أن تساعد على ضمان التخطيط السليم والميزنة الكفيلة بتقديم البرامج والخدمات المناسبة لمن هم في أمس الحاجة إليها. 
	45 - ومن الأهمية بمكان أن تُحشد الموارد المالية الكافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة اليوم في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والبحوث الأساسية والبيانات. ومن المهم أيضا ضمان تلبية احتياجات جميع شرائح السكان، ولا سيما الفقراء. 
	46 - ولا يزال غياب التمويل الكافي يشكل عقبة رئيسية أمام التنفيذ الكامل لأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة للألفية. 
	باء - سبل المضي قدما
	47 - توجد الديناميات السكانية والصحة الإنجابية في صلب التنمية، كما ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي واستراتيجيات الحد من الفقر. وحيث يقترب المجتمع الدولي من الذكرى السنوية العشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ويستعد لرسم مسار لما بعد عام 2014، فإن مضاعفة الجهود الرامية إلى حشد الموارد الكافية من جانب جميع الجهات المانحة والبلدان النامية، وليس فقط الأطراف الفاعلة الرئيسية، أمر أساسي للتنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر المتعلق بالسكان والتنمية. ويجري تشجيع الحكومات كافة، سواء منها التابعة للجهات المانحة أو للبلدان النامية، على الالتزام من جديد بتنفيذ أهداف المؤتمر وحشد الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. 
	48 - ومن الضروري أن تواصل البلدان المانحة والوكالات الدولية والبلدان النامية تعزيز جهودها وتعاونها من أجل تجنب الازدواجية وتحديد الثغرات في التمويل وكفالة استخدام الموارد بأقصى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة. وسيساعد تنسيق سياسات التمويل وإجراءات التخطيط لدى الجهات المانحة على تعزيز أثر التبرعات المقدمة إلى البرامج السكانية وفعاليتها من حيث التكلفة.
	49 - وفي غياب الموارد المالية الكافية، من المتوقع أن تظل معدلات وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية، والوفيات بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخصوبة المراهقات والاحتياجات غير الملباة إلى تنظيم الأسرة مرتفعة بشكل غير مقبول في أنحاء كثيرة من العالم. ومن الأهمية بمكان ضمان تلبية احتياجات أكثر فئات السكان ضعفا، بما في ذلك أعداد الشباب المتزايدة. 
	50 - ويتمثل التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي في تعبئة الموارد الإضافية اللازمة في جميع مجالات مجموعة التدابير السكانية المحددة التكاليف، وهي: خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية، وأنشطة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والبحوث الأساسية والبيانات وتحليل السياسات السكانية والإنمائية. ويجب أن تزيد المخصصات من الموارد الدولية والمحلية للأنشطة السكانية على المستويات الحالية لتلبية الاحتياجات الراهنة. 
	51 - وقد اتخذت خطوة في ذلك الاتجاه خلال مؤتمر قمة لندن المعني بتنظيم الأسرة الذي عقد في عام 2012، والذي أتاح جمع مبلغ بليوني دولار من الدول النامية و 2.6 بليون دولار من البلدان المانحة لإتاحة خدمة التنظيم الطوعي للأسرة لـ 120 من النساء والمراهقات في البلدان النامية بحلول عام 2020. ومن الضروري الحصول على التزامات سياسية وعلى موارد إضافية لتلبية مجموع الاحتياجات غير الملباة.

