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  جلنة السكان والتنمية
  الدورة الثانية واألربعون

   ٢٠٠٩أبريل / نسيان٣ -مارس / آذار٣٠
      * 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  
 هذا التقريـر اسـتجابة لطلـب وجِّـه يف الـدورة الثامنـة والعـشرين للجنـة الـسكان                     يقدم  

والتنمية بتقدمي تقرير سنوي عن تدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                     
 ٥٠/١٢٤ و   ٤٩/١٢٨ويقدم أيضا امتثاال لقراري اجلمعية العامـة        . الدولــي للسكان والتنمية  

هما اجلمعية العامة إىل إعداد تقارير دورية عـن تـدفق املـوارد املاليـة للمـساعدة                 اللذين دعت في  
  .يف تنفيذ برنامج العمل

ويتنــاول هــذا التقريــر املــستويات املتوقعــة لنفقــات اجلهــات املاحنــة واجلهــات احملليــة            
سكانية ، ويقدم تقديرات للنفقات الـ     ٢٠٠٧املخصصة لألنشطة السكانية يف البلدان النامية لعام        

وشهدت املساعدات اليت قدمتها اجلهات املاحنة زيـادة        . ٢٠٠٩ وإسقاطات لعام    ٢٠٠٨يف عام   
وُيتوقع . ٢٠٠٦باليني دوالر يف عام      ٧,٤بلغت  إذ  السنوات القليلة املاضية،    مدى  مطردة على   
   بليون دوالر على١١، وقد تواصل االرتفاع لتبلغ ٢٠٠٧يف عام   باليني دوالر٨أن تصل إىل 
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وتستند هذه التقديرات املتفائلة على افتراض أن اجلهات املاحنة ستواصل          . مدى السنتني املقبلتني  
ويشري تقدير تقرييب للموارد اليت حشدهتا البلدان الناميـة،         . زيادة مستويات التمويل الذي تقدمه    

لـغ ليـصل   ومن املتوقع أن يرتفع هـذا املب  . ٢٠٠٧ بليون دوالر لعام     ١٨,٥كمجموعة، إىل مبلغ    
وتــستند هــذه . ٢٠٠٩ بليــون دوالر يف عــام ٢٠,٥ و ٢٠٠٨ بليــون دوالر يف عــام ١٩,٦إىل 

األرقــام أيــضا علــى افتــراض أن البلــدان الناميــة ستواصــل زيــادة املــوارد الــيت ختصــصها لألنــشطة  
أن تواصـل   ومـع ذلـك، وبـالنظر إىل األزمـة املاليـة العامليـة الراهنـة، فلـيس مـن املؤكـد                      . السكانية
  .زيادة مستويات التمويل املوجهة للسكانالبلدان 

لقــد مــرت مخــس عــشرة ســنة منــذ حتديــد األهــداف املاليــة للمــؤمتر  الــدويل للــسكان    
وُتظهر حصيلة التقدم احملرز بعد مرور مخس عـشرة سـنة علـى عقـد املـؤمتر أنـه رغـم                    . والتنمية

تلبيــة االحتياجــات وتغطيــة ا عــن قاصــرزيــادة املــوارد احملــشودة، فــإن إمجــايل التمويــل ال يــزال  
ــام         ــى األهــداف يف ع ــاق عل ــذ االتف ــشكل كــبري من ــيت تنامــت ب ــة ال . ١٩٩٤التكــاليف الراهن

ورغم إحراز بعض التقـدم املهـم،       . تنفذ غايات برنامج عمل املؤمتر وأهدافه بصورة كاملة        ومل
. فــق مــا هــو خمطــط لــهال تــسري وفــإن الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

واالفتقار إىل موارد كافية لتلبية االحتياجات الراهنة يـشكل عائقـا رئيـسيا أمـام حتقيـق غايـات                
  .وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةالدويل للسكان والتنمية املؤمتر 

ــديرات          ــة باســتعراض وحتــديث تق ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال ــدعوة امل واســتجابة ل
 تلبيــة االحتياجــات الراهنــة ومواءمــة تقــديرات التكــاليف بــصورة أفــضل مــع التكــاليف لكفالــة

احتياجات التمويل لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، يعرض التقرير تقـديرات منقحـة لتكـاليف         
وُيـبني التقريـر أنـه مـا مل تتـوافر           . العناصر األربعة جملموعة التدابري السكانية الـيت وضـعها املـؤمتر          

اسية ويتجدد االلتزام وتتاح مـوارد كافيـة لتلبيـة االحتياجـات الراهنـة، فلـن يتـسىن         اإلرادة السي 
  .أهداف مؤمتر قمة األلفيةالدويل للسكان والتنمية أو حتقيق أهداف املؤمتر 
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  مقدمة  -أوال   
 هـذا التقريـر اسـتجابة لطلـب قُـدم خـالل الـدورة               أعد صندوق األمم املتحدة للسكان      - ١

ــة   ــة الــسكان والتنمي ــة والعــشرين للجن ــة     )١(الثامن ــدفق املــوارد املالي ــر ســنوي عــن ت بتقــدمي تقري
 الـذي عقـد يف القـاهرة يف    )٢(للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة     

اللجنـة ويقـدم امتثـاال لقـراري اجلمعيـة          ويشكل التقريـر جـزءا مـن برنـامج عمـل            . ١٩٩٤عام  
 اللــذين دعيـا إىل إعــداد تقــارير دوريـة عــن تـدفق املــوارد املاليــة    ٥٠/١٢٤ و ٤٩/١٢٨العامـة  

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

قديرات للنفقـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة علـى األنـشطة الـسكانية               ويقدم ت  )٣(البلدان النامية 
كمــا يتــضمن تقــديرات البلــدان املاحنــة والبلــدان الناميــة لعــام  . ٢٠٠٧يف البلــدان الناميــة لعــام 

وقــد تـوىل املعهـد اهلولنــدي الـدميغرايف املتعـدد التخصــصات     . ٢٠٠٩ وإسـقاطاهتا لعـام   ٢٠٠٨
املتحـدة للـسكان مجـع البيانـات املتعلقـة بتـدفق املـوارد              مبوجب عقد أبرمـه مـع صـندوق األمـم           
واشـترك الـصندوق واملعهـد اهلولنـدي يف تقيـيم هـذه             . املتأتية من اجلهات املاحنة واملوارد احملليـة      

  .البيانات وحتليلها
  

  املنهجية    
ــى       - ٣ ــو عل ــا يرب ــد اســتبيان مفــصل إىل م ــة   ١٠٠أُرســل بالربي  جهــة مــن اجلهــات الفاعل

ــسية يف ــها منظمــات ووكــاالت كــربى متعــددة األطــراف،     الرئي ــدز، من ــدان الــسكان واإلي  مي
ومؤسسات خاصة كبرية ومنظمات غري حكومية أخرى تقدم مبـالغ ماليـة ضـخمة للمـساعدة                
السكانية، والبلـدان املاحنـة للجنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                      

ــو . االقتــصادي ــة االتــساق يف    وللحــد مــن فت ــدفقات املــوارد وكفال ــسيق رصــد ت ــبني وتن ر اجملي
املوارد، فإن أكرب قـدر مـن املعلومـات املتعلقـة بالبلـدان املاحنـة ُتـستقى مـن قاعـدة بيانـات جلنـة                        

ونظــرا لعــدم ورود . املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  
اجلهـات املاحنـة الكـربى حبلـول موعـد إصـدار هـذه الوثيقـة، فقـد                  بيانات كاملـة مـن عـدد مـن          

  .يف هذا التقرير إىل تقديرات، مع مراعاة منط التمويل السابقالواردة استندت املعلومات 
__________ 

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

شورات األمـم املتحـدة،     منـ  (١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥ويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،        تقرير املؤمتر الد    )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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ــها       - ٤ ــة علـــى البيانـــات الـــيت قدمتـ ــوارد احملليـ ــدفقات املـ ــة بتـ ــز املعلومـــات املتعلقـ وترتكـ
لـدان الناميـة يف العـامل أمجـع، وعلـى مـصادر ثانويـة               احلكومات واملنظمات غري احلكوميـة يف الب      

  .سقاطاتإوتقديرات و
وتشكل تدفقات املوارد املالية اخلارجيـة واحملليـة املخصـصة لألنـشطة الـسكانية، والـيت                  - ٥

 علـى حنـو     “ابري السكانية احملـددة التكـاليف     جمموعة التد ”ليلها يف هذا التقرير، جزءا من       يرد حت 
وتتـضمن هـذه    .  من برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة            ١٤-١٣ما ورد يف الفقرة     

اجملموعة خدمات تنظـيم األسـرة؛ وخـدمات الـصحة اإلجنابيـة األساسـية؛ وأنـشطة الوقايـة مـن                    
؛ وحتليــل )٤(اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   /االتــصال اجلنــسي الــيت تنتقــل ب األمــراض 

وقــدر برنــامج العمــل  . البيانــات والــسكان والتنميــة الــسياسات األساســية املتعلقــة بــالبحوث و 
تكلفة تنفيذ هذه اجملموعة املتعلقة بالسكان والـصحة اإلجنابيـة يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت                   

 ٢٠,٥ و ٢٠٠٥ بليــون دوالر ســنويا حبلــول عــام ١٨,٥متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة مببلــغ 
ــول   ــون دوالر حبل ــيتأتى زهــاء  . ٢٠١٠بلي ــدان الناميــة،      وس ــن البل ــاليف املتوقعــة م ــي التك ثلث

، ســريد ٢٠١٠ باليــني دوالر يف عــام ٦,٨ و ٢٠٠٥ باليــني دوالر يف عــام ٦,١ ، أووالثلــث
  .لماحننيالدويل لتمع اجملمن 

  
  مساعدات اجلهات املاحنة املخصصة لتنفيذ أنشطة سكانية   - ثانيا   

وحبلـول عـام   . نشطة السكانية يف ازدياد  ما فتئت مساعدة اجلهات املاحنة املخصصة لأل        - ٦
ــساعدة   ٢٠٠٦ ــك امل ــني دوالر٧,٤، بلغــت تل ــام   .  بالي ــت لع ــرقم املؤق ــو ٢٠٠٧وال  ٨,١ ه

 إىل أن األرقـام  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وتـشري اإلسـقاطات لعـامي       ). ١انظر اجلـدول    (باليني دوالر   
ملاليــة العامليــة ومــع ذلــك، وبــالنظر إىل األزمــة ا ). ١انظــر اجلــدول ( بليــون دوالر ١١ســتناهز 

ــة، فلــيس مؤكــدا مــا إذا كانــت اجلهــات املاحنــة ســتفي بالتزاماهتــا املتوقعــة يف املــستقبل       الراهن
ومـن  . وتستمر يف زيادة مستويات التمويل على حنو مـا قامـت بـه يف الـسنوات القليلـة املاضـية                 

ت متويـل   بعـض النقـصان يف مـستويا   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨احملتمل أن تشهد املبـالغ النهائيـة لعـامي          
  .املساعدات السكانية

  
  

__________ 
ات املـوارد إدراج بيانـات عـن         بدأ مشروع تدفق   ١٩٩٩ عاماعتبارا من جولة االستقصاءات اليت أجريت يف          )٤(  

 من أجل تلبيـة طلبـات اإلبـالغ املتزايـدة     اإليدز ورعاية املصابني/ فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب    عالج
لربنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين باإليـدز وألنـه أصـبح يتعـذر أكثـر فـأكثر علـى اجلهـات الـيت تـُرد علـى                            

  . وحدهااإليدز/ من الفريوسطة الوقايةاالستبيان أن تقدم معلومات عن أنش
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٦املساعدات السكانية الدولية، حبسب فئة اجلهات املاحنة الرئيسية،     

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٦  فئة اجلهات املاحنة

البيانـــــــــــــات 
ــام   ــة لعــ املؤقتــ

٢٠٠٧  
التقــديرات لعــام 

٢٠٠٨  
اإلسقاطات لعـام   

٢٠٠٩  

٨٩١ ٨١٣٩ ٩٧١٩ ٦٢٦٦ ٦  تقدمة النموالبلدان امل
١٠٥٥٠١٢٣١٢٧  منظومة األمم املتحدة

٤٠٦٤٧٩٤٧٥٤٩١  املنظمات غري احلكومية/املؤسسات
١٣١٥٢١٥٣١٥٨  منح مقدمة من مصارف التنمية

٦٦٧ ٥٦٤١٠ ٥٥١١٠ ٢٦٧٧ ٧  موع الفرعياجمل  
*٥٧٧*١١٣٥٧٧٥٧٧  قروض مصارف التنمية

٢٤٤ ١٤١١١ ١٢٩١١ ٣٨٠٨ ٧  جملموعا  
  
تدفقات املوارد املاليـة املخصـصة لألنـشطة الـسكانية يف           ”،  ٢٠٠٨صندوق األمم املتحدة للسكان،       :املصدر  

  .، وقاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد“٢٠٠٦ عام
  
   .األرقام مع اجملاميع املبينة بسبب التقريب إىل أرقام صحيحةجمموع قد ال يتطابق   :مالحظة 

درة بنــاء علــى مــستويات  مقــ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفتــرةالقــروض املقدمــة مــن مــصارف التنميــة ل قــيم    *  
  .٢٠٠٧ عام
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   ١الشكل 
  املساعدات السكانية مقارنة بأهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لألنـشطة الـسكانية يف   تـدفقات املـوارد املاليـة املخصـصة        ،  ٢٠٠٨صندوق األمم املتحدة للسكان،       :املصدر
  .ارد وقاعدة بيانات مشروع تدفقات املو٢٠٠٦عام 

 تقــديرات؛ ٢٠٠٨ بيانــات مؤقتــة؛ وبيانــات عــام ٢٠٠٧البيانــات املتعلقــة باملــساعدة الفعليــة لعــام  :مالحظة
  . إسقاطات٢٠٠٩وبيانات عام 

    
إن االطـالع عـن     وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم جتـاوز اهلـدف املـايل اإلمجـايل للمـؤمتر، فـ                   - ٧

كثب على كيفية ختصيص األموال على نطاق العناصر األربعـة جملموعـة التـدابري الـسكانية الـيت              
وضعها املؤمتر وحدد تكاليفها مقارنـة باألهـداف احملـددة لفـرادى الفئـات ُيظهـر أن الزيـادة يف                    

األهـداف  اإليـدز حتُجـب حقيقـة أن متويـل العناصـر الثالثـة األخـرى ظـل دون                   /متويل الفـريوس  
 املـساعدة الفعليـة لألنـشطة الـسكانية بأهـداف املـؤمتر املتعلقـة               ٢ويقـارن الـشكل     . املتفق عليها 

فـريوس نقـص املناعـة    /االتـصال اجلنـسي  الـيت تنقـل ب  بتنظيم األسرة والصحة اإلجنابية واألمراض    
ومــن . اإليــدز والبحــوث األساســية وحتليــل البيانــات والــسياسات الــسكانية واإلمنائيــة /البــشرية

الواضح أن مستويات متويل تنظـيم األسـرة أقـل بكـثري مـن أهـداف املـؤمتر، بينمـا يفـوق بكـثري                        
ــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي    اإليــدز /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية /متويــل األمــراض املنقول
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وميكــن تفــسري بعــض مــن هــذا االخــتالف بكــون أهــداف املــؤمتر   . األهــداف املــذكورة أعــاله
اإليــدز /ةفــريوس نقــص املناعــة البــشري/راض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسياملتعلقــة بــاألم

تشمل سوى أنشطة الوقايـة، بينمـا تقـوم اجلهـات املاحنـة حاليـا بـاإلبالغ عـن متويـل أنـشطة                        مل
العالج والرعاية عالوة علـى الوقايـة، ألن نظمهـا احملاسـبية، كمـا هـي حاليـا، غـري قـادرة علـى                       

واسـتمر أيـضا    . ألنشطة الوقاية عن تلك املوجهة لتمويل العالج والرعاية       فصل املوارد املوجهة    
متويل الصحة اإلجنابية عن أهداف املؤمتر ومل يتجاوز اهلـدف إال قلـيال ابتـداء مـن الـسنة                   قصور  
وظل متويل البحوث األساسية وحتليل البيانات والـسياسات الـسكانية واإلمنائيـة            . ٢٠٠٧املالية  

  .ملؤمتر أو جتاوزها بقليلأهداف اعند مستوى 
إىل مـن التمويـل إىل أنـشطة اإليـدز          من أن يؤدي توجيه النصيب األكـرب         ومثة خماوف     - ٨

لفت االنتباه عـن التمويـل الـضروري للعناصـر الثالثـة األخـرى جملموعـة التـدابري الـسكانية الـيت            
يم األســرة، ويتجلــى هــذا بوجــه خــاص يف حالــة متويــل تنظــ . وضــعها املــؤمتر وحــدد تكاليفهــا 

وإذا مل يتم تـدارك     . ١٩٩٥اخنفضت القيمة الدوالرية املطلقة مقارنة مبا كانت عليه يف عام            إذ
تنظيم األسرة ستترتب عليـه آثـار خطـرية    املوجه لتمويل الاملوقف، فإن هذا االجتاه حنو اخنفاض    

 يقـوض اجلهـود     يف قدرة البلدان على الوفاء باالحتياجات غـري امللبـاة إىل هـذه اخلـدمات، وقـد                
  .الوفيات النفاسية ووفيات الرضعواحلد من املقصود املبذولة ملنع حاالت احلمل غري 
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  ٢الشكل 
ــؤمتر        ــداف املـ ــة بأهـ ــسكانية مقارنـ ــساعدات الـ ــة املـ ــسكان والتنميـ ــدويل للـ ــسب  الـ ، حـ

  السكان  فئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ارد املاليـة املخصـصة لألنـشطة الـسكانية يف        ، تـدفقات املـو    ٢٠٠٨صندوق األمم املتحدة للسكان،       :املصدر
   وقاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد ٢٠٠٦عام 

  . تقديرية٢٠٠٨ مؤقتة وبيانات عام ٢٠٠٧بيانات املساعدات الفعلية لعام  :مالحظة
  

  املساعدات الثنائية لألنشطة السكانية  -ألف   
وتقـدر املـساعدات    . دات الـسكانية  اجلـزء األكـرب مـن املـساع       عادة  لبلدان املاحنة   تقدم ا   - ٩

. ٢٠٠٦باليـني دوالر يف عـام    ٦,٦مـن  مرتفعـة   باليني دوالر، ٧,٠ مببلغ ٢٠٠٧الثنائية لعام  
 باليـني دوالر لألنـشطة الـسكانية يف عـام     ٩,٨ووفقا للتقديرات األولية، قدمت البلدان املاحنـة   

  . باليني دوالر٩,٩ هذا الرقم مببلغ يناهز ٢٠٠٩وحتدد اإلسقاطات لعام . ٢٠٠٨
وبعد سنوات عديدة من الزيـادات املـشجعة، اخنفـضت املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مـن                    - ١٠

 ، وارتفعـت النـسبة    ٢٠٠٧ باليـني دوالر يف عـام        ١٠٣,٥ إىل   ٢٠٠٦ باليني يف عـام      ١٠٣,٩
اعدة املئوية جملموع املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت خصـصتها البلـدان املاحنـة، كمجموعـة، للمـس       

 يف املائـة يف     ٦,٠٧ بعـد أن كانـت       ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ٦,٤٦السكانية ارتفاعا طفيفا إىل     
ومثة تفاوت كبري بني البلدان يف النسبة املئويـة للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املنفقـة                 . ٢٠٠٦عام  

  . يف املائة١٣,١٥ يف املائة و ٠,١١على األنشطة السكانية، تتراوح بني 
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  اإليدز/الفريوس/عن طريق االتصال اجلنسي
   املساعدات  الفعلية البحوث اإلساسية–اهلدف
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  ٣ل الشك
  
  

تدفقات املوارد املاليـة املخصـصة لألنـشطة الـسكانية         ” ٢٠٠٨صندوق األمم املتحدة للسكان، عام        :املصدر  
  . وقاعدة بيانات مشروع تدفقات املوارد“٢٠٠٦ يف عام

  . بيانات مؤقتة٢٠٠٧بيانات عام   :مالحظة 
      

  لألنشطة السكانيةتعددة األطرافاملساعدة امل  -باء   
 املنح    

 األمـم املتحـدة     مؤسسات منظومـة  قدم املساعدة املتعددة األطراف لألنشطة السكانية       ت  - ١١
ــشرية        ــة الب ــريوس نقــص املناع ــين بف ــشترك املع ــامج امل ــا، وبوجــه خــاص الربن ــدز /ووكاالهت اإلي

 . ومنظمــة الــصحة العامليــةومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــةوصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان 
 األمـم املتحـدة مـن    وكـاالت  الـيت تتلقاهـا     الـسكانية  املـساعدات يـع   وتعد مساعدات ثنائيـة ومج    

ــة ملن      ــة التابعـ ــساعدة اإلمنائيـ ــة املـ ــضاء يف جلنـ ــة األعـ ــدان املاحنـ ــة يف   البلـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ظمـ
ــدان ــصادي امليــ ــة   .االقتــ ــوال العامــ ــا األمــ ــري أمــ ــاالت غــ ــذه الوكــ ــشطة  امل هلــ ــصة لألنــ خصــ
 املتأتيـة مـن األنـشطة املـدرة للـدخل الـيت       والنقـود ل ن فوائد على األمـوا  ُيحصل م  وما السكانية

وتـشكل   .شطة السكانية فتعترب مساعدات متعـددة األطـراف لألنـشطة الـسكانية    نتنفق على األ 

ت السكانية املقدمة من البلدان املاحنة كنسبة مئوية من املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،املساعدا
٢٠٠٧-١٩٩٤ 
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ــا      ــيت تنفقه ــة ال ــدان النامي ــواردة مــن البل ــوال ال ــسكانية  الوكــاالتاألم ــشطة ال ــى األن جــزءا  عل
ــة   ضــئيال ــة العادي ــن امليزاني ــة  م ــضا  لكــل وكال ــددة    وهــي أي ــساعدات املتع مدرجــة يف إطــار امل

، مـن    إذ اخنفـضت   املؤقتة للمساعدات املتعددة األطراف نقـصا كـبريا         وتظهر األرقام  .األطراف
ويعــــــزى . ٢٠٠٧ون دوالر يف عــــــام  مليــــــ٥٠ إىل ٢٠٠٦ ماليــــــني دوالر يف عــــــام ١٠٥
د النـهائي   جزئيا إىل كون عدد من وكاالت األمم املتحدة مل تقدم معلومات حبلول املوعـ              ذلك

  .لنشر التقرير
ــسكان      - ١٢ ــم املتحــدة لل ــصدر صــندوق األم ــصندوق (ويت ــدم    )ال ــيت تق ــات ال ــة اجله  قائم

 بلـدا ناميـا يف      ١٥٩ إىل   دعمـا مساعدات األمم املتحـدة يف ميـدان األنـشطة الـسكانية، إذ قـدم               
دد والصندوق، الذي يعتمد على التربعات، يـستخدم مبـادرة إطـار التمويـل املتعـ              . ٢٠٠٧عام  

ــربامج بوضــع         ــط دعــم ال ــع رب ــائج، م ــق نت ــة إىل حتقي ــى اإلدارة اهلادف ــيت تركــز عل ــسنوات ال ال
 باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    )املـؤمتر  ( املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة    أهداف السياسات ووصل 

 . املواردحشد حفز عملية بغيةيف سياق احلد من الفقر 
  

 القروض    

 البلـــدان الناميـــة، مـــصدرا هامـــا لـــيت تقـــدم القـــروض إىلتـــشكل مـــصارف التنميـــة، ا  - ١٣
هــذه وُتعاَمــل التربعــات الــيت تقــدمها     .مــصادر املــساعدة الــسكانية املتعــددة األطــراف     مــن

الـــيت تقـــدمها تأخـــذ شـــكل قـــروض بـــشكل منفـــصل عـــن املـــنح ألن املـــساعدات  املـــصارف
ــة ــارة عـــن مـــشاريع املـــصارف و.الـــسداد واجبـ ــة متعـــد  هـــي عبـ   الـــسنواتدة التزامـــات ماليـ
ــسجَّل ــنة  يف ت ــا س ــة عليه ــى   املوافق ــصرف عل ــها ُت ــدى ولكن ــنوات م ــدة س ــم   . ع ــأتى معظ وتت

ك الــــدويل، الــــذي يــــدعم تقــــدمي  املخصــــصة للمــــساعدات الــــسكانية مــــن البنــــ  القــــروض
ــيم األســـرة، ووضـــع الـــسيا   خـــدمات سات الـــسكانية، والوقايـــة مـــن  الـــصحة اإلجنابيـــة وتنظـ
 اخلــصوبة يف جمــايل ات والتعــداداتاالستقــصاء وإجــراء، اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية فــريوس

املخصـــصة لقـــروض ل مليـــون دوالر ٥٧٧البنـــك الـــدويل وفـــر ، ٢٠٠٧ويف عـــام  .والـــصحة
  .شطة السكانيةلألن
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 املساعدة اخلاصة املقدمة لألنشطة السكانية  -جيم   
ضا مـصادر   تعد املؤسسات واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمـات اخلاصـة أيـ              - ١٤

، يقـدر أن املؤسـسات واملنظمـات غـري احلكوميـة            ٢٠٠٧ففـي عـام      .هامة للمساعدة السكانية  
بلـــغ مب مليـــون دوالر يف األنـــشطة الـــسكانية، ممـــا ميثـــل زيـــادة باملقارنـــة  ٤٧٩ســـامهت مببلـــغ 

ــة يف   و. ٢٠٠٦ دوالر يف عــام نييــمال ٤٠٦ ــة احلالي  مل يتأكــد بعــد كيــف ســتؤثر األزمــة املالي
 .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ساعدة اخلاصة املقدمة لألنشطة السكانية خالل عامي مستوى امل

  
 النفقات املخصصة لألنشطة السكانية حبسب املناطق اجلغرافية  -دال   

 أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، الــيت تــضم معظــم أقــل البلــدان منــوا، أكثــر    تظلــ  - ١٥
 إىل املقدمــةاملــساعدات املنــاطق اســتفادة مــن املــساعدات، إذ تلقــت أكثــر مــن نــصف جممــوع  

تمويـل  ل كـل املـساعدة الـسكانية     يف املائـة مـن  ٤٠يوجـه أكثـر مـن       و .املناطق اجلغرافية اخلمس  
أنشطة الدعوة، والبحث، والصحة اإلجنابيـة،      مبا يف ذلك    ،  ية العاملية واألقاليم   السكانية األنشطة

ــة     ــا، والوقاي ــسل واملالري ــدز وال ــصندوق العــاملي ملكافحــة اإلي ــدز، / مــن الفــريوس ودعــم ال اإلي
 .والرعاية والدعم، واألمومة املأمونة

  
  النشاطفئةالنفقات املخصصة لألنشطة السكانية حسب   -هاء   

صندوق النفقات املخصصة لألنشطة السكانية وفقا للفئات األربـع التاليـة مـن        اليرصد    - ١٦
 خــدمات )ب( ؛ســرة خــدمات تنظــيم األ)أ (:األنــشطة الــسكانية الــيت حــدد املــؤمتر تكاليفهــا  

باالتــصال اجلنــسي الــيت تنتقــل  األنــشطة املتعلقــة بــاألمراض  )ج( ؛الــصحة اإلجنابيــة األساســية 
 البحــوث األساســية والبيانــات وحتليــل الــسياسات )د( ؛اإليــدز/وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

لتمويـل  مـن جممـوع املـساعدة الـسكانية         خيصص القسط األكـرب واملتزايـد       و .السكانية واإلمنائية 
تراجـع متويـل خـدمات تنظـيم األسـرة بـشكل كـبري مـن                قد  و. اإليدز/أنشطة مكافحة الفريوس  

ــام  ٤٠ ــة يف ع ــة ٥ إىل ١٩٩٧ يف املائ ــام يف يف املائ ــل خــدمات   ٢٠٠٧ ع ، بينمــا اخنفــض متوي
ومتـشيا مـع   .  يف املائـة خـالل الفتـرة نفـسها       ١٧ يف املائـة إىل      ٣٣الصحة اإلجنابية األساسية من     

 اإليــدز، ارتفــع مــستوى متويــل أنــشطة مكافحــة هــذا الوبــاء  /ر الــسريع لوبــاء الفــريوساالنتــشا
 إىل  من جممـوع املـساعدة الـسكانية       يف املائة    ١٦إذ ارتفع من    ،  ١٩٩٧منذ عام    ارتفاعا شديدا 

تقلبـــات شـــهد وواخنفـــض متويـــل أنـــشطة البحـــوث األساســـية . ٢٠٠٧عـــام  يف  يف املائــة ٧٥
 .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣ و ١٩٩٧ عام يف املائة يف ١٥ بني تتراوح

 ١٩٩٥واخنفــض متويــل خــدمات تنظــيم األســرة بالقيمــة الدوالريــة املطلقــة منــذ عــام     - ١٧
صندوق يرصد ألول مرة تـدفقات املـوارد وفقـا لفئـات األنـشطة الـسكانية األربـع                  الحينما بدأ   
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ابيـة والبحـوث األساسـية،      ورغـم زيـادة متويـل أنـشطة الـصحة اإلجن           .اليت حدد املؤمتر تكاليفهـا    
 . مــن املــساعدة الــسكانيةاألكــرب تتلقــى القــسط بقيــتاإليــدز /ن أنــشطة مكافحــة الفــريوسإفــ

ونظرا لزيادة التشديد على التصدي لوباء اإليـدز العـاملي، مبـا يف ذلـك اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة                     
ــريوس   ــل يف مكافحــة الف ــصن    /املتمث ــشاء ال ــراض أخــرى، وإن ــا وأم ــدز واملالري ــاملي اإلي دوق الع

ــات املتحــدة         ــيس الوالي ــيت وضــعها رئ ــا، وخطــة الطــوارئ ال ــسل واملالري ــدز وال ملكافحــة اإلي
أن  تـشري إىل     ٢٠٠٩ وتوقعـات عـام      ٢٠٠٨األمريكية لإلغاثة من اإليدز، فـإن تقـديرات عـام           

أن تواصــل البلــدان املاحنــة إنفــاق نــسبة كــبرية مــن مــساعداهتا    ويتوقــع  .اســتمرار هــذا االجتــاه 
اإليـدز يف عـامي   /انية على أنشطة مكافحة األمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي والفـريوس        السك

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
  

  ٤الشكل 
  ٢٠٠٧-١٩٩٥نفقات األنشطة السكانية كنسبة مئوية من جمموع املساعدة السكانية، 

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  
  
 

 

 

 
   

 

 

  
  
 

  
 ٢٠٠٦تـدفق املـوارد املاليـة لألنـشطة الـسكانية يف عـام              . ٢٠٠٨املتحـدة للـسكان،     صندوق األمـم      :املصدر  

 .وقاعدة بيانات مشروع تدفق املوارد

البحث األساسي

الصحة اإلجنابية

املبالغ

 تنظيم األسرة

 اإليدز/األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي والفريوس

املبالغ

 املبالغ

 املبالغ
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يــة ويتــسبب االجتــاه املتزايــد حنــو تكامــل اخلــدمات واالســتخدام املتزايــد للنــهج القطاع   - ١٨
اجهها البلـدان يف التمييـز       اليت تو  الصعوبات يف زيادة    ، تقدمي املساعدة اإلمنائية   الشاملة، يف جمال  

 قطـاع   يفوالتمييـز،   بني نفقات األنشطة السكانية ونفقات األنشطة األخرى املتصلة بالـصحة،           
ــسكان، ــراض        ال ــة، واألم ــصحة اإلجنابي ــيم األســرة، وال ــة بتنظ ــشطة املتعلق ــني األن ــل  ب ــيت تنق ال

 .اإليدز/االتصال اجلنسي والفريوسب
  

   قنوات التوزيعنفقات األنشطة السكانية حسب  -واو   
ألنــشطة الـسكانية عـن طريـق شــبكة متـشعبة، إذ تنتقـل مــن      لتتـدفق املـساعدة املقدمـة      - ١٩

 أي مـن اجلهـة      - القنـاة الثنائيـة      )أ (:املاحنني إىل البلد املستفيد من خالل إحدى القنوات التالية        
 أي مـن خـالل      -  القنـاة املتعـددة األطـراف      )ب(املاحنة إىل حكومة البلـد املـستفيد مباشـرة؛ و           

وقـد جتـاوزت القنـاة الثنائيـة         . القناة غـري احلكوميـة     )ج(؛ و   ووكاالهتامؤسسات األمم املتحدة    
ــة خــالل العقــد األخــري      ــة الــيت كانــت مهيمن ــاة املنظمــات غــري احلكومي ، ٢٠٠٧ويف عــام  .قن

ائـة   يف امل٤١ مقابـل  املساعدة السكانية، ثلث عن طريق املنظمات غري احلكومية سوى   يقدم مل
 يف املائـة الـيت قـدمت مـن مـصادر      ٢٧، ونسبة  عن طريق القناة الثنائية قدمتمن املساعدة الين    
، وذلــك ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ومــن املتوقــع أن يــستمر هــذا االجتــاه يف عــامي   .متعــددة األطــراف

 .أساساً نتيجة لربامج اإليدز الثنائية
  

 ألنشطة السكانيةلالنفقات احمللية   -ثالثا   
 هجيةاملن  -ألف   

توفر املوارد احمللية للبلدان النامية القسط األكرب من األموال الالزمة لتحقيـق األهـداف                - ٢٠
 املــوارد املاليــة احملليــة الكافيــة عــامال أساســياً لتيــسري التنفيــذ   حــشدثــل ميو .الــسكانية واإلمنائيــة

انية منـذ عـام     صندوق النفقـات احملليـة لألنـشطة الـسك        الـ ويرصد   .القاهرةالكامل لربنامج عمل    
 لـه رسلها إىل املكاتب القطريـة التابعـة        ي، وذلك أساساً باستخدام استبيانات استقصائية       ١٩٩٧

يف مجيع أحناء العامل بغرض توزيعها الحقا علـى الـوزارات احلكوميـة وكربيـات املنظمـات غـري                 
الـسلطات  ومت يف العديد من البلدان توظيـف استـشاريني حملـيني للعمـل مـع                 .احلكومية الوطنية 

ويتـضح مـن التجربـة أن العديـد          .احلكومية واملنظمات غـري احلكوميـة السـتكمال االسـتبيانات         
مــن احلكومــات ال تــتمكن يف كــثري مــن األحيــان مــن تقــدمي البيانــات املطلوبــة بــسبب القيــود    

متلــك  وباإلضــافة إىل ذلــك، ال تــتمكن البلــدان الــيت ال  .املتعلقــة بالتمويــل واملــوظفني والوقــت 
ا متطورة لرصد تدفقات املوارد من تقدمي املعلومات املطلوبة، خاصـة عنـدما جيـري جتميـع       نظم

وعــالوة علــى  .التمويــل يف مــشاريع اجتماعيــة وصــحية متكاملــة ويف النــهج القطاعيــة الــشاملة 



E/CN.9/2009/5  
 

09-21565 15 
 

ذلــك، ال تــستطيع البلــدان ذات الــنظم احملاســبية الالمركزيــة أن تقــدم ســوى البيانــات املتعلقــة   
 دون الـصعد طنية، وال تـتمكن مـن تقـدمي معلومـات عـن النفقـات الـسكانية علـى                 بالنفقات الو 

 ).املستويات اإلدارية األدىن(الوطنية 

ــر        - ٢١ ــسكانية املقدمــة يف هــذا التقري ــشاملة لألنــشطة ال ــة ال ويقــدر جممــوع النفقــات احمللي
التقـارير الـسابقة    إضافة إىل   ،باستخدام منهجية جتمع بني ردود البلدان اليت يشملها االستقصاء        

 ويف حالة غياب هـذه      ،، واملصادر الثانوية لإلنفاق الوطين    املزمعةعن النفقات الفعلية والنفقات     
سا مبـستوى النـاتج احمللــي   يــاملعلومـات، تـستند التقـديرات واإلســقاطات إىل الـدخل القـومي مق     

 .)٥(كومي تفسري منو اإلنفاق احللدىاإلمجايل الذي ثبت أنه أكثر املتغريات تأثريا 
  

  تقديرات النفقات احمللية وإسقاطاهتا  -باء   
 آخــر تقــديرات وإســقاطات إمجــايل النفقــات احملليــة علــى األنــشطة  ٢يعــرض اجلــدول   - ٢٢

ــرة  ــادة يف التمويــل احمللــي لألنــشطة الــسكانية يف   . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧الــسكانية للفت ويظهــر زي
ــن   ــاطق مـ ــة املنـ ــديرات إىل . ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧كافـ ــشري التقـ ــت  وتـ ــة أنفقـ ــدان الناميـ  أن البلـ

وقد ُحشد املبلـغ األكـرب يف آسـيا         . ٢٠٠٧بليون دوالر على األنشطة السكانية يف عام         ١٨,٥
، وأمريكـا   ) باليـني دوالر   ٣(، تليها أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى          ) بليون دوالر  ١١,١٢(

ــارييب    ــر الكــ ــة البحــ ــة ومنطقــ ــون دوالر٢,٦(الالتينيــ ــشرقية ) بليــ ــا الــ ــة ، وأوروبــ  واجلنوبيــ
  ). مليون دوالر٨٣٩(ومنطقة غريب آسيا ومشال أفريقيا ) مليون دوالر ٩٢٢(

 بليـون دوالر يف     ١٩,٦وتشري التقديرات إىل زيادة ارتفـاع النفقـات احملليـة لتـصل إىل                - ٢٣
ــام  ــع جمــددا إىل   ٢٠٠٨ع ــع أن ترتف ــام  ٢٠,٥، ويتوق ــون دوالر يف ع ــع أن . ٢٠٠٩ بلي ويتوق

ومـن  .  علـى الـسواء    ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ قدر من املوارد املالية يف عامي        تواصل آسيا حشد أكرب   
املتوقع أن حتشد أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى ثـاين أكـرب قـدر مـن األمـوال، تليهـا أمريكـا                   

وتـأيت منطقـة أوروبـا الـشرقية واجلنوبيـة يف املرتبـة الرابعـة يف                . الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب     
وبـالنظر  .  بعد منطقة غريب آسيا ومشال أفريقيـا       ٢٠٠٩ اخلامسة يف عام      ويف املرتبة  ٢٠٠٨عام  

  .إىل األزمة املالية العاملية الراهنة، فمن احملتمل أال تبلغ املوارد املستويات املتوقعة
__________ 

  )٥(  See Erik Beekink and Annemarie Ernsten, Projections of Funds for Population and AIDS Activities, 

2007-2009, The Hague, 2008; Marieke van der Pers and Erik Beekink, Projections of Funds for 

Population and AIDS Activities, 2006-2008, The Hague, 2007; Hendrik van Dalen and Daniel Reijer, 

Projections of Funds for Population and AIDS Activities, 2005-2007, The Hague, 2006; Hendrik van 

Dalen and Mieke Reuser, Projections of Funds for Population and AIDS Activities, 2004-2006, The 

Hague, 2005 and Henrik van Dalen and Mieke Reuser, Assessing Size and Structure of Worldwide 

Funds for Population and AIDS Activities, The Hague, 2004.  
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 يف املائة على األنشطة املتعلقـة     ٤٥ومن جمموع النفقات احمللية السكانية، أُنفقت نسبة          - ٢٤
وتباينــت هــذه النــسبة بــدرجات  . اإليــدز/االتــصال اجلنــسي والفــريوسب الــيت تنتقــلبــاألمراض 

 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى         ٩٢تراوحت بني   من منطقة إىل أخرى، إذ      كبرية  
لعـدم اكتمـال    واألرقام بالنسبة آلسـيا منخفـضة       .  يف املائة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ       ٢٢و  

  .األفراد مباشرة من أمواهلمالبيانات اخلاصة مبا ينفقه 
  

  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧توقعات حجم النفقات احمللية الشاملة على األنشطة السكانية، 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  مصدر األموال

  احلكومات  السنة
منظمـــــات غـــــري 

  اجملموع  *املستهلكون  حكومية

النـــــسبة املئويـــــة  
ــة علـــــــى  املنفقـــــ
األمــراض املنقولــة 
ــص ال باالتـــــــــــــــ

اجلنــسي وفــريوس 
ــة  نقــــــص املناعــــ

  اإليدز/البشرية

٢٠٠٧           
 ٩٢ ٩٤٤ ٩٦٨ ٢ ٣١٤ ٤٩٠ ١ ٨١٤ ٨١٦١١٨ ٣٥٩ ١ )جنوب الصحراء الكربى(أفريقيا 

 ٢٨٤٢٢ ١٧٧ ١٥٣١١ ٨٧٢ ٩٨٧٧ ١٤٤١٣٥ ١٦٩ ٣ آسيا واحمليط اهلادئ

 ٣٣٥٨٥ ٥٥٠ ١٨٤٢ ١٩٦٨٢٦ ٩٥٥١٢٩ ٥٩٤ ١أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٠٠٣٢٩ ٥٤٥٨٣٩ ٥٤٣٣٠٩ ٩١٥٤٩ ٤٧٩ غريب آسيا ومشال أفريقيا

 ٧٧٢٧٥ ٤٥٦٩٢١ ٣٧٣٣٠٨ ٩٤٣١٤ ٥٩٨ أوروبا الشرقية واجلنوبية

 ٣٣٨٤٥ ٤٥٧ ٦٥١١٨ ٨٠٦ ٩١٣١٠ ٧٧٣٤٤٧ ٢٠٢ ٧ اجملموع

٢٠٠٨  

 ٩١٣٩١ ٠١٩ ٢٢٣٣ ٥٠٩ ٥٨٩١ ١٠١١٣٢ ٣٧٨ ١ )جنوب الصحراء الكربى(أفريقيا 

 ٧٣٦١٩ ١١٥ ٤٠٦١٢ ٥٣٤ ٥٧٩٨ ٧٥١١٤٥ ٤٣٥ ٣ آسيا واحمليط اهلادئ

 ٩٣٠٨٣ ٥٧٣ ٨٦٤٢ ٠١٥٨٣٩ ٠٥١١٣٤ ٦٠٠ ١أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٤٢٩٢٨ ٨٣١٩٦٨ ٨٢٢٣٥٧ ٧٧٧٥٥ ٥٥٤ غريب آسيا ومشال أفريقيا

 ٣٨٧٧٣ ٠١٤٩٦٩ ٢١٩٣٢٤ ١٥٤١٦ ٦٢٩ أوروبا الشرقية واجلنوبية

 ٣٩٥٤١ ٦٤٧ ٣٣٨١٩ ٥٦٥ ٢٢٤١١ ٨٣٣٤٨٤ ٥٩٧ ٧ اجملموع

٢٠٠٩  

 ١٤١٩١ ٠٤٢ ٦٤٥٣ ٥١٧ ٢٤٥١ ٢٥١١٣٨ ٣٨٦ ١ )جنوب الصحراء الكربى(أفريقيا 

 ٥٠٦١٨ ٨٢٢ ٣٠٢١٢ ٠٣٤ ٢٠٦٩ ٩٩٨١٥١ ٦٣٦ ٣ آسيا واحمليط اهلادئ
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  مصدر األموال

  احلكومات  السنة
منظمـــــات غـــــري 

  اجملموع  *املستهلكون  حكومية

النـــــسبة املئويـــــة  
ــة علـــــــى  املنفقـــــ
األمــراض املنقولــة 
ــص ال باالتـــــــــــــــ

اجلنــسي وفــريوس 
ــة  نقــــــص املناعــــ

  اإليدز/البشرية

 ٨٧٢٨٣ ٥٨٥ ٣٣٣٢ ٥٧٩٨٤٤ ٩٦٠١٣٥ ٦٠٥ ١رييبأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا

 ٩٩٦٢٨ ٠٠٤ ٣٩٤١ ٧٩٧٣٧١ ٨٠٥٥٧ ٥٧٥ غريب آسيا ومشال أفريقيا

 ٢٠٥٧٢ ٨٦٩٩٩٦ ٩٨٧٣٣٢ ٣٤٨١٦ ٦٤٦ أوروبا الشرقية واجلنوبية

 ٧٢٠٤٠ ٤٥١ ٥٤٤٢٠ ١٠٠ ٨١٤١٢ ٣٦٢٤٩٩ ٨٥١ ٧ اجملموع
  

نية ال تشمل سوى النفقات اليت يتحملها الفرد من أمواله اخلاصـة، وتـستند إىل               نفقات املستهلكني على األنشطة السكا      *  
ألغـراض اإلنفـاق علـى الرعايـة     ) ٢٠٠٤(بلغ لكل منطقة على النحو الذي قيس به يف منظمة الصحة العاملية      متوسط امل 

ولكل منطقة، اسُتعملت نسبة النفقات اليت تصرف من األموال اخلاصـة قياسـا إىل النفقـات احلكوميـة                  . الصحية عموما 
  . السكانيةللفرد الواحد، من أجل اشتقاق نفقات املستهلك يف حالة األنشطة

 Erik Beekink and Annemarie Ernsten,  Projections of Funds for Population and AIDS Activities, 2007-2009, The  :املصدر  

Hague, 2008.  See also Marieke van der Pers and Erik Beekink, Projections of Funds for Population and AIDS 

Activities, 2006-2008, The Hague, 2007;  Hendrik van Dalen and Daniel Reijer, Projections of Funds for 

Population and AIDS Activities, 2005-2007, The Hague, 2006; Hendrik van Dalen and Mieke Reuser, Projections 

of Funds for Population and AIDS Activities, 2004-2006, The Hague, 2005; and Hendrik van Dalen and Mieke 

Reuser, Assessing Size and Structure of Worldwide Funds for Population and AIDS Activities, The Hague, 2004.  
  

  عناصر التمويل احمللي لألنشطة السكانية  -جيم   
عتــرب مــسؤولة عــن وُت.  تــضطلع احلكومــات بــدور رئيــسي يف متويــل الــربامج الــسكانية  - ٢٥

ولكـن مبـا أن مـستوى التمويـل احلكـومي عـادة             . معظم النفقات احمللية على األنشطة الـسكانية      
يتوقف على مستوى الدخل القومي، فمـن املـستبعد أن تكـون حكومـات أقـل البلـدان منـوا                     ما

 فالبلـدان الفقـرية الـيت تواجههـا الكـثري         . قادرة على رصد خمصصات كـبرية لألنـشطة الـسكانية         
.  االستثمارات الـضرورية يف جمـال الـسكان        تستطيع توظيف من األولويات اإلمنائية املتنافسة ال      

ونتيجة لذلك، كثريا ما ُتستبعد املـسائل الـسكانية مـن بـرامج القطـاعني االجتمـاعي والـصحي                   
لعدم وجود التمويل الكايف، أو بـسبب ظهـور أولويـات جديـدة دون وجـود ضـمانات تكفـل                    

كمــا تــساهم املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة يف  . امج القائمــة وتوســيع نطاقهــااســتدامة الــرب
. لألغـراض الـسكانية، لكـن غالبيتـها يعتمـد بـشكل كـبري علـى املـوارد الدوليـة                    حشد التمويـل  

 . ويتمثل دورها الرئيسي يف نشاط الدعوة والوصول إىل الناس على املستوى الشعيب
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ــدان وامل   - ٢٦ ــة ليــست هــي املــصادر    غــري أن حكومــات البل ــة الوطني نظمــات غــري احلكومي
فاإلنفـاق االسـتهالكي مقيـساً بالنفقـات مـن          .  الوحيدة للنفقات احمللية على األنشطة السكانية     

وتـشكل نفقـات    . األموال اخلاصة ميثل اجلزء األكرب من املوارد املنفقة علـى األنـشطة الـسكانية             
الـيت  ورغـم أن املبـالغ      .  متويـل الرعايـة الـصحية      املستهلك اخلاصة نسبة مئوية كـبرية مـن إمجـايل         

،  علـى وجـه الدقـة    على الرعاية الصحية يف العامل ألغراض األنشطة السكانية غـري معلومـة           تنفق
يصح القول بأن املستهلكني يتحملون نسبة كبرية من النفقات املتعلقة خبـدمات تنظـيم األسـرة                

ال اجلنـــسي أو فـــريوس نقـــص املناعـــة    االتـــصالـــيت تنتقـــل ب والـــصحة اإلجنابيـــة واألمـــراض   
وُتظهر املصادر القليلة املتاحة عن املعلومات املتعلقـة باإلنفـاق اخلـاص تباينـات              . اإليدز/البشرية

 داخـل البلـدان   الـزمن يف بعـض احلـاالت، مـع مـرور     كما أهنا تـتغري  هائلة بني املناطق والبلدان،  
ببيانـات النفقـات   “ مشروع تدفق املوارد ”وعند إعداد تقدير اإلنفاق اخلاص، استعان       . نفسها

الــصحية الــيت تتحملــها األســر املعيــشية مــن أمواهلــا اخلاصــة الــواردة يف أرقــام حــساب الــصحة   
وقــد افُتــرض أن النفقــات الــصحية مــن . الوطنيــة الــيت قامــت بتجميعهــا منظمــة الــصحة العامليــة

ــا مــع النفقــات مــن األمــوال اخلاصــة امل      ــسلع واخلــدمات  األمــوال اخلاصــة تتــسق متام تعلقــة بال
 . السكانية

 ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨إذ إن األرقـام لعـامي       . وكثريا مـا يـصعب التنبـؤ بالـسلوك التمـويلي            - ٢٧
تتوقـف علـى مـا إذا كانــت احلكومـات تتبـع أمنـاط اإلنفــاق املتوقعـة بـالنظر إىل النفقـات املبلــغ          

وميكـن  . اً بتعهـداهتا عنها يف السابق ومستويات الدخل القومي، وعلـى مـا إذا كانـت تفـي حقّـ                
، مثل الكوارث الطبيعية والرتاعات واالضطرابات الـسياسية، أن         ميكن التنبؤ هبا  ال  اليت  لعوامل  ل

إال أن هـذه األحـداث ميكـن أن         . تؤثر بـشكل كـبري، علـى اإلنفـاق احمللـي لألغـراض الـسكانية              
العامليـة الراهنـة يف حجـم    وقد تؤثر األزمة املاليـة  . تؤدي أيضا إىل زيادة حجم املساعدة الدولية  

 . املوارد املالية اليت سيكون مبقدور احلكومات أن ختصصها لألنشطة السكانية

ورغــم أن األرقــام الكليــة لتــدفقات املــوارد احملليــة متثــل تقــديرا تقريبيــا، فهــي التقــدير      - ٢٨
ة بــشكل األكثــر قبــوال نظــرا إىل نقــص البيانــات يف كــثري مــن األحيــان وعــدم قابليتــها للمقارنــ 

وهـذه املعلومـات مفيـدة ألهنـا تعطـي فكـرة عـن التقـدم الـذي أحرزتـه البلـدان الناميـة،                        . كامل
ورغم أن اجملمـوع    . كمجموعة، يف بلوغ أهداف املوارد املالية اليت حددها برنامج عمل املؤمتر          

بلـدان مـن   العام ُيظهر تعهدا حقيقيا من جانب البلدان الناميـة، فإنـه خيفـي التبـاين الكـبري بـني ال        
وتـأيت غالبيـة تـدفقات املــوارد    . حيـث قـدرهتا علـى حـشد املـوارد ألغـراض األنـشطة الـسكانية        

غـري أن مثـة بلـدانا كـثرية، وخاصـة البلـدان الواقعـة يف                . احمللية من عدد قليل من البلدان الكبرية      
لتمويـل  أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى وأقـل البلـدان منـوا، تعجـز عـن تـوفري املـوارد الكافيـة                       

 . اجلهات املاحنةالواردة من ساعدات املبراجمها السكانية وتعتمد اعتمادا شديدا على 
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 تقديرات التكاليف املنقحة لتلبية االحتياجات الراهنة  -رابعاً   
 سـنة، ومل تعـد تلـيب        ١٥األهداف املالية للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية قبـل         حددت    - ٢٩

فآنئــذ، كانــت حالــة .  منــذ االتفــاق علــى األهــداف كــثرياورت االحتياجــات الراهنــة الــيت تطــ 
اإليـدز أصـبحت   /وأزمة الفريوس. السكان والصحة يف العامل خمتلفة بشكل كبري عما هي اليوم         

األطفــال والوفيــات النفاســية ال تــزال و  الرضــع بكــثري ممــا كــان متوقعــا، كمــا أن وفيــاتأأســو
وزادت تكـاليف الرعايـة الـصحية زيـادة         .  العـامل   مـن  ةمرتفعة بصورة غري مقبولة يف أحناء كـثري       

، وحتددت العالقة بني نقص التقدم احملرز يف جمال أهداف املؤمتر ومجلة من املسائل بينـها                كبرية
  فيـه   يـستعد  ويف احلـني الـذي    . االفتقار إىل االستثمار يف تطوير ودعـم الـنظم والـربامج الـصحية            

، ارتفعــت بــشكل كــبري  ٢٠١٠ تعــداد عــام تإلجــراء جــوالالعديــد مــن البلــدان عــرب العــامل   
ــوم أقــل بكــثري   وعــالوة علــى ذلــك، فــإن ق . تكــاليف مجــع البيانــات ونــشرها  يمــة الــدوالر الي

 بليــون ١٨,٥ونتيجــة لــذلك، فــإن أهــداف املــؤمتر احملــددة يف . ١٩٩٣كنــت عليــه يف عــام  ممـا 
يــة لتلبيـــة   ليــست ببـــساطة كاف ٢٠١٠بليــون دوالر يف عـــام   ٢٠,٥ و ٢٠٠٥دوالر يف عــام  

االحتياجــات الراهنــة للبلــدان الناميــة يف جمــاالت تنظــيم األســرة والــصحة اإلجنابيــة واألمــراض    
املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي والفـريوس واإليـدز والبحـوث األساسـية وحتليـل البيانـات                

 .والسياسات السكانية واإلمنائية
ات األصـــلية للمــؤمتر، تـــدعو إىل  التكــاليف واالحتياجـــات، مقارنــة بالتقــدير   تزايــد  و  - ٣٠

 لتمويـل الـربامج الـسكانية وبـرامج الـصحة            الالزمة استعراض وحتديث االحتياجات من املوارد    
 حشد موارد كافية لتنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر بـصورة            ويتعني. اإلجنابية يف البلدان النامية اليوم    

ق األهـداف اإلمنائيـة     يـ قيف حت    اجملتمـع الـدويل    يف جنـاح  وهذا األمـر مهـم بـصورة خاصـة          . كاملة
وبالفعـل، فـإن الـسكان والـصحة اإلجنابيـة مهـا حمـور التنميـة وعنـصر أساسـي لتحقيـق                      . لأللفية

بتحقيـق  ”،  ٢٠٠٥وقد تعهد قادة العامل يف مؤمتر القمة العاملي لعـام           . األهداف اإلمنائية لأللفية  
لـى النحـو املطـروح يف       ، ع ٢٠١٥حصول اجلميع علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة حبلـول عـام               

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ودمـج هـذا اهلـدف يف اسـتراتيجيات بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة                    
 األهداف الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية، اليت ترمـي إىل احلـد مـن    مبا فيهااملتفق عليها دوليا،    

 املـساواة بـني اجلنـسني       وفيات األمهات وحتسني صحة األم واحلد من وفيـات األطفـال وتعزيـز            
والقـضاء علـى    ) اإليـدز (تسب  متالزمة نقص املناعة املك   /ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

 )).ز (٥٧، الفقرة ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  (“الفقر
 مــن برنــامج عمــل املــؤمتر بــضرورة     ١٥-١٣ اتواســتجابة للنــداء الــوارد يف الفقــر     - ٣١
ــديثه  ’’ ــتعراض التقــديرات وحت ــع حتديــد تكــاليف       ‘‘ ااس ــة للمــؤمتر م ومواءمــة األهــداف املالي

األهداف اإلمنائية لأللفية، اضطلع صندوق األمم املتحدة للسكان مبهمـة اسـتعراض التقـديرات              
املتعلقة بالعناصر األربعة جملموعة التدابري السكانية اليت وضعها املؤمتر وحدد تكاليفهـا، وخـرج              

  . نتائج هذه العملية٣وُيبني اجلدول . ف واالحتياجات الراهنةبتقديرات منقحة لتلبية التكالي
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  ٣اجلدول 
  )املتحدة مباليني دوالرات الواليات (٢٠١٥-٢٠٠٩تقديرات التكاليف املنقحة للمؤمتر، حسب املنطقة دون اإلقليمية، 

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ السنة/املنطقة

٨١٠ ٦٩ ٥٩٣ ٦٢٩٦٩ ٦٨ ١٩٦ ٦٨ ٧٦٢ ٦٧ ٧٢٤ ٦٤  ٩٨٠ ٤٨   على الصعيد العاملي
٠٣٠ ٣٣ ٢٨٤ ٣٣ ٧١٤ ٣٢ ٠٠٦ ٧١٢٣٢ ٣٠ ٤٣٧ ٢٧ ٤٥٤ ٢٣  تنظيم 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  شرة لصحة األمالتكاليف املبا  
٩٣١ ١٠ ٦٧٢ ١٣ ٧٢٣ ١٥ ٤٢٢ ٣١٩١٧ ١٨  ٩٥٤ ١٦ ٩٩٩ ١٤  التكاليف املتعلقة بالربامج والنظم  

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/البحوث األساسية

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   تنظيم 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 والنظم  

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  تنظيم 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 والنظم  

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  سياساتال/حتليل البيانات/البحوث األساسية
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 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ السنة/املنطقة

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  تنظيم األسرة/اإلجنابية/الصحة اجلنسية

٥١٨ ٤٩٢ ٤٥٢ ٤١٤ ٣٧٨ ٣٤٣ ٣١٠   األسرةالتكاليف املباشرة لتنظيم  
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 والنظم  

٨٦٧ ٣ ٧٧٠ ٣ ٧٠٣ ٣ ٦٣٠ ٣ ٥٦٢ ٣ ٤٦١ ٣ ٠٧٢ ٣  يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشرية
١٠٦ ٧٨ ٧٤ ٣٠٩ ٢٥٠ ٧٢٩ ١٦٢  السياسات/حتليل البيانات/البحوث األساسية

٧٢١ ٨٦٥٣ ٥٠١٣ ٥٣٨٣ ٤١٨٣ ٦٨٥٣ ٧٩٥٣ ٢  غريب آسيا ومشال أفريقيا
٤١٥ ٢ ٣٣٩ ٢ ٢٥٨ ٢ ٢٣٢ ٢ ١٣٠ ٢ ٠٠٩ ٢ ٨٥٢ ١  تنظيم 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 والنظم  

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  تنظيم 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   التكاليف املتعلقة بالربامج والنظم  

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
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هو متوقع، فإن التقـديرات املنقحـة أعلـى بكـثري مـن األهـداف األصـلية للمـؤمتر           وكما  - ٣٢
، ألهنا تأخذ يف احلسبان كـال مـن االحتياجـات الراهنـة والتكـاليف             ١٩٩٤املتفق عليها يف عام     

وتعتـرب  .  ال تأخـذ هـذه التكـاليف التـضخم يف احلـسبان             املتبعـة  جريا على املمارسـات   و. الراهنة
ــة لتنفيــذ أهــداف املــؤمتر يف جمــاالت تنظــيم األســرة والــصحة     التكــاليف تقــديرات  ــا مطلوب دني
ــة واألمــراض   ــيت تنتقــل ب اإلجنابي ــدز والبحــوث األساســية    ال ــسي والفــريوس واإلي ــصال اجلن االت

وســتبقى هنــاك علــى الــدوام تكــاليف غــري  . وحتليــل البيانــات والــسياسات الــسكانية واإلمنائيــة 
اليف، وكـذا تـسويات تتعلـق جبملـة أمـور منـها توليـد        مصنفة خارجة عن نطاق تقديرات التكـ  

 . الطلب وتعهد املخزون

وتفترض تقديرات تكاليف تنظيم األسرة أن االحتياجات الراهنة غري املستوفاة سـتلّبى              - ٣٣
، رغم احتمال زيادة الطلب على تنظـيم األسـرة بزيـادة تعـّرف النـاس علـى                  ٢٠١٥حبلول عام   

ديرات تكاليف الصحة اإلجنابية الرعاية قبل الوالدة والرعايـة عنـد       وتشمل تق . اخليارات املتاحة 
تعقيدات التوليد والتدخالت اخلاصة باملواليد اجلـدد وفحـص سـرطان      املتعلقة ب رعاية  الالوالدة و 

ويــشمل حتديــد . األجهــزة التناســلية وعالجــه، فــضال عــن تــدخالت أخــرى تتعلــق برعايــة األم 
تــصال اجلنــسي والفــريوس واإليــدز عناصــر الوقايــة والعــالج االالــيت تنتقــل بتكــاليف األمــراض 

  .والرعاية والدعم، مبا يف ذلك عناصر موجهة حتديدا ملعاجلة مسائل منع العنف ضد املرأة
وتشهد تقديرات تكاليف العقاقري واللوازم واملوظفني املطلـوبني لبلـوغ أهـداف املـؤمتر          - ٣٤

د األشــخاص الــذين يتوقــع أن حيــصلوا علــى  زيــادة كــبرية مــع مــرور الــزمن بــسبب زيــادة عــد  
  .الرعاية، بفضل زيادة نطاق التغطية وبسبب الزيادات السكانية

ــصحة          - ٣٥ ــة بتنظــيم األســرة وال ــصحية املتعلق ــربامج ال ــنظم وال ــدير تكــاليف ال وجــرى تق
ة والتخطـيط مـن أجـل       ينظم الـصح  ال يف   ة كبري اتاستثمارتوظيف  اإلجنابية لتعكس احلاجة إىل     

وبـدون اسـتثمارات كافيـة يف الـنظم والـربامج           . هـداف املـؤمتر املتعلقـة بالتغطيـة الـشاملة         بلوغ أ 
ومن بني العناصر الـيت تـضمنتها       . الصحية، سيستحيل حتقيق األهداف املتعلقة بالتغطية الصحية      

ــة إدارة الــربامج واإلشــراف والتثقيــف الــصحي والرصــد والتقيــيم والــدعوة     التكــاليف التقديري
مـات وتـدريب املـوارد البـشرية ونظـم اإلمـداد            وة وهياكلها األساسية ونظم املعل    يحنظم الص الو

وتفترض تقديرات تكاليف النظم والربامج الصحية أن جل االسـتثمار سـيتم       . بالسلع األساسية 
ونتيجــة هلــذا االفتــراض، تبلــغ تقــديرات تكــاليف الــنظم       . ٢٠١٣ و ٢٠٠٩مــا بــني عــامي   

وتـشمل تقـديرات التكـاليف أيـضا     .  مث تبدأ يف اهلبـوط ٢٠١١م والربامج الصحية ذروهتا يف عا    
الدعم املقدم أثناء حاالت األزمات اإلنسانية اليت تشكل حتديا مستمرا للنظم الطبيـة يف الكـثري                 

  .من البلدان
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اإلجنابيـة، الـيت تـشمل عنـصري تنظـيم األسـرة            /ويقدر جمموع تكاليف الصحة اجلنسية      - ٣٦
 بليـون  ٢٣,٥مبـا مبلغـه    ) تكاليف الـربامج والـنظم    ولتكاليف املباشرة   مبا يف ذلك ا   (وصحة األم   

 يف املائــة وتتراجــع بــشكل ٣٣,٣ مببلــغ ٢٠١٤وتبلــغ ذروهتــا يف عــام . ٢٠٠٩دوالر يف عــام 
 ويقــدر جممــوع تكــاليف عنــصر فــريوس  . ٢٠١٥ بليــون دوالر يف عــام ٣٣طفيــف إىل مبلــغ 

يزيــد ســنويا بعــد ذلــك  ،٢٠٠٩الر يف عــام  بليــون دو٢٤اإليــدز مببلــغ /نقــص املناعــة البــشرية
  . ٢٠١٥ بليون دوالر يف عام ٣٦,٢ليصل مبلغ 

 احلـصول علـى تقــديرات عنـصر البحـوث األساســية وحتليـل البيانـات والــسياسات       متو  - ٣٧
عمليـات التعـداد والتـسجيل      : السكانية واإلمنائية عن طريق مجع أربع مـن فئـات اإلنفـاق، هـي             

تعـداد للفـرد    ال نفقات التعـدادات علـى تكـاليف         اعتمد يف حساب  و. املدين والبحث والتدريب  
ــة يف ــة دون اإلقليمي ــها تراوحــت و ، املنطق ــني قيمت ــا ووســطها   ١,٥٠ب  دوالر يف شــرق أفريقي

 علـى فتـرة أربـع       املبلغ اإلمجايل ومن مث مت ختصيص     . دوالرا يف أوروبا اجلنوبية    ١١,٧ومشاهلا و   
 يف املائـة لكـل   ١٥ يف املائة لسنة التعداد و      ٦٠ة للتعداد، و     يف املائة للسنة السابق    ١٠: سنوات

 يف  ١,٥٠ يف املائـة و      ١,٢٥وقُدرت تكاليف املـسوح مببلـغ       . سنة من السنتني التاليتني للتعداد    
املائــة لكــل أســرة معيــشية، تبعــا للمنطقــة دون اإلقليميــة، بينمــا قُــدرت أحجــام عينــات األســر   

 يف املائـة تبعـا ملـا إذا كـان سـكان            ٠,٢٥ يف املائة أو     ٠,٥ملائة و    يف ا  ١املعيشية مبا يتراوح بني     
.  مليــون نــسمة٢٥ مليــون نــسمة أو أكثــر مــن ٢٥ و ١البلــد أقــل مــن مليــون نــسمة، أو بــني 

 مـن هـذا النـوع مـرة كـل           ستجري مـسوحا   مجيع البلدان النامية     افترض أن وعالوة على ذلك،    
دين، افتــرض أن تكــاليف جتهيــز كــل حــدث   وبالنــسبة لتكــاليف التــسجيل املــ . أربــع ســنوات

 التعــداد ةتكلفــقيمــة  ثلــث تبلــغوإدخالــه يف النظــام اإلحــصائي ) مــيالد، وفــاة، زواج، طــالق(
ومت احتــساب نفقــات البحــث والتــدريب علــى أســاس أهنــا   . للفــرد لكــل منطقــة دون إقليميــة 

الـثالث الـسابقة علـى       يف املائة من جمموع التكاليف السنوية للتغطية الشاملة للفئـات            ٥تشكل  
  .٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥فترة من المدى 
وأهم سبب هـو أن األرقـام احلاليـة         . وكانت النتائج أكرب بكثري من التقديرات السابقة        - ٣٨

ويـؤثر  . ة لتعداد السكان بدرجة أكرب ممـا كـان عليـه األمـر يف الـسابق               يتعكس التكاليف احلقيق  
 باليــني دوالر، منــها ٤,٨٤ع النفقــات ، عنــدما يبلــغ جممــو٢٠١٠هــذا بوجــه خــاص يف عــام 

حنــو وإمجــاال، فــإن نفقــات التعــداد متثــل .  باليــني دوالر ســتمثل نفقــات تعــداد الــسكان٤,٤١
 يف املائـة    ٦,٩املـسوح   نفقـات   مـن جممـوع النفقـات، فيمـا متثـل           )  يف املائة  ٧٥,٨(ثالثة أرباع   

الـسنوي علــى مـدى فتــرة   ويقـدر متوســط اإلنفـاق    . يف املائـة ١٢,٥التـسجيل املــدين  نفقـات  و
  .بليون دوالر ٢,١٧ مببلغ السنوات السبع
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فمـن املقـدر أن     .  عن التكاليف التقديرية املنقحـة     اوتقل مستويات التمويل احلالية كثري      - ٣٩
 يف املائـة مـن      ٣٥الـصحة اإلجنابيـة، و      / يف املائة من التكاليف املنقحـة لتنظـيم األسـرة          ١١زهاء  

 يف املائـة مـن التكـاليف املنقحـة          ١٤اإليـدز و    /ص املناعـة البـشرية    نقـ التكاليف املنقحة لفريوس    
ومـن الـصعوبة مبكـان      . ٢٠٠٩ املـساعدات الـسكانية يف عـام         ى مـن  للبيانات والبحـوث سـتغط    

ومـن الواضـح أن   .  عناصـر املـؤمتر  لكـل عنـصر مـن     توقع مبلغ املوارد احمللية اليت سـيتم حـشدها          
 كـل مـن متـويالت       وينبغي زيادة . االحتياجات الراهنة مستويات التمويل لن تكون كافية لتلبية       

لعناصــر األربعــة جملموعــة التــدابري الــسكانية الــيت وضــعها   لاجلهــات املاحنــة والتمــويالت احملليــة  
 وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة      هلكفالة تنفيـذ أهدافـ    املؤمتر الدويل للسكان والتنمية     وحدد تكاليفها   

  . لأللفية
وي للمجتمع الدويل، فإن أكرب نـسبة مـن التمـويالت تـؤول حاليـا           وبسبب االلتزام الق    - ٤٠

. اإليـدز /نقص املناعة البـشرية   االتصال اجلنسي وفريوس    ب اليت تنتقل لألنشطة املتعلقة باألمراض    
بيــد أن االفتقــار إىل متــويالت كافيــة لكــل مــن تنظــيم األســرة والــصحة اإلجنابيــة مــن شــأنه أن   

 واحلـد مـن الوفيـات النفاسـية ووفيـات           قـصود  احلمل غري امل   تيقوض اجلهود املبذولة ملنع حاال    
وتتطلب التكاليف املتزايـدة جلمـع البيانـات تـوافر مـوارد كافيـة لكفالـة إجـراء البلـدان                    . الرضع

 نظــم التــسجيل املــدين، وتقــدمي التــدريب االضــطالع بأعبــاءلعمليــات تعــداد ومــسح دوريــة، و
  .  على أسس سليمةاسات وختطيط الربامجوالدعم الالزمني للبحوث من أجل رسم السي

  
  الصةاخل  -خامسا  

  التقدم يف حشد املواردأوجه   -ألف   
 للوقـوف علـى   طيبـة  سـنة فرصـة   ١٥ املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة بعـد مـرور             يوفر  - ٤١

وقـد حتققـت زيـادة يف       . حصيلة التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف املالية املتفق عليها يف القـاهرة           
دفق املوارد املالية للمساعدة على تنفيذ برنامج عمل املؤمتر، لكن هـذه الزيـادة كانـت أساسـا                  ت

اإليـدز، مبـا يف ذلـك الوقايـة         / نقص املناعـة البـشرية     نتيجة لزيادة متويل األنشطة املتعلقة بفريوس     
ومــع ذلــك، فحــىت هــذه الزيــادات ال تلــيب االحتياجــات  . منــهما ومعاجلتــهما علــى حــد ســواء 

اإليدز اليت أضـحت أكـرب ممـا كـان متوقعـا عنـدما              /نقص املناعة البشرية  هنة يف جمال فريوس     الرا
ومتويل تنظيم األسرة، الذي ظل يتناقص باطراد، هـو اليـوم أدىن بكـثري       . جرى حتديد األهداف  

وعـالوة  . من األهداف اليت اقترحها املؤمتر، وال يليب أيـضا االحتياجـات الراهنـة يف هـذا اجملـال                  
 بلــوغ قــقيف الــنظم الــصحية للبلــدان الناميــة مبــا حي توظــف اســتثمارات كافيــة  ذلــك، مل علــى 

وكانت حالة السكان والصحة يف العـامل، عنـدما جـرى االتفـاق علـى أهـداف                 . أهداف املؤمتر 
مبـا حـدث مـن     أحـد  يتنبـأ ومل . ، خمتلفة بشكل كبري عما هـي عليـه اليـوم   ١٩٩٤املؤمتر يف عام   
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. كــبرياتكــاليف الرعايــة الــصحية ارتفاعــا ذلــك احلــني ارتفعــت منــذ فقــد . وبــاء اإليــدزتفــاقم ل
وإضــافة إىل ذلــك، أدى االفتقــار إىل اســتثمارات كافيــة علــى مــدى الــسنوات اخلمــس عــشرة   

 حتقيــق صــوب الكــثري مــن البلــدان وتــرية تقــدماألوىل منــذ انعقــاد املــؤمتر، إىل ختلــف كــبري يف  
ونتيجـة لـذلك،    . مارات كـبرية للتعجيـل بـوترية التقـدم        استثتوظيف  أهداف املؤمتر، مما يتطلب     

  .ياجات الراهنة للبلدان الناميةمل تعد أهداف املؤمتر كافية لتلبية االحت
ــصورة أكــرب مــع         - ٤٢ ــر متماشــية ب ــة املنقحــة املعروضــة يف هــذا التقري والتكــاليف التقديري

املــوارد املاليــة ورة أدق بــصتكــاليف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، والغــرض منــها هــو أن تعكــس 
. واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     الدويل للسكان والتنمية    تيسري بلوغ أهداف املؤمتر     الالزمة حاليا ل  

 عن األهداف املنقحة األكثر واقعية واليت باتت ضـرورية          اومستويات التمويل الراهنة تقل كثري    
 علـى العناصـر األربعـة       هـذا يـصدق   و. لتحقيق أهداف املؤمتر وبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         

ويظل االفتقار إىل متويل كاف هو العـائق الرئيـسي   . جملموعة التدابري السكانية احملددة التكاليف   
  . أمام التنفيذ الكامل ألهداف املؤمتر وأهداف مؤمتر قمة األلفية

  
  اجملاالت الرئيسية اليت حتتاج إىل مزيد من االهتمام  -باء   

ذل جهود الدعوة إىل حشد املوارد مـن جانـب اجلهـات املاحنـة والبلـدان                إن استمرار ب    - ٤٣
الـدويل للـسكان والتنميـة      النامية كليهما، أمر جوهري من أجل التنفيذ الكامل لربنـامج املـؤمتر             

وتنفيذ برنامج عمل املؤمتر، وخباصـة اهلـدف املتعلـق بالـصحة            . وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية   
 بالنتــائج الــيت تتــصل اتــصاال مباشــرا ري لتلبيــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  اإلجنابيــة، أمــر جــوه

املتعلقـــة باجملـــاالت الـــصحية واالجتماعيـــة واالقتـــصادية، ال ســـيما األهـــداف املتعلقـــة بـــصحة 
  .اإليدز، والقضايا اجلنسانية والفقر/ نقص املناعة البشريةاألطفال، واألمهات، وفريوس

 سـنة علـى املـؤمتر هـو أن جيـدد            ١٥بعـد مـرور      جملتمـع الـدويل   والتحدي الذي يواجـه ا      - ٤٤
شد املــوارد املطلوبــة يف كافــة  حيــالتزامــه بتنفيــذ أهــداف القــاهرة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة و  

خــدمات : جمــاالت جمموعــة التــدابري الــسكانية الــيت وضــعها املــؤمتر وحــدد تكاليفهــا، أال وهــي 
االتـصال  ب الـيت تنتقـل   ة، وأنـشطة مكافحـة األمـراض        تنظيم األسرة، وخـدمات الـصحة اإلجنابيـ       

اإليـــدز، واألحبـــاث األساســـية، وحتليـــل البيانـــات / نقـــص املناعـــة البـــشريةاجلنـــسي، وفـــريوس
ويف غيــاب إرادة سياســية والتــزام قــوي مبــسائل الــسكان      . والــسياسات الــسكانية واإلمنائيــة  

وغايـات املـؤمتر الـدويل للـسكان        والصحة اإلجنابية واملـسائل اجلنـسانية، يـصبح حتقيـق أهـداف             
  .ومؤمتر قمة األلفية أمرا غري مرجح

  


