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 موجز

هدُف إلى ي( الذي 2016) 71/243أُِعدّ هذا التقرير استجابةً لقرار الجمعية العامة 

ليها في لمتفق عية اتحسين َسير وفاعليَّة الحوارات المنّظمة بشأن كيفية تمويل النتائج اإلنمائ

ّظمة المن ويعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على إجراء الحواراتالخطط االستراتيجية. 

سار بشأن تصحيح م 72/279بشأن التمويل، ُمسترشداً في ذلك بقرار الجمعية العامة 

ً القتراح الصندوق المقدَّم إلى المج حول  لتنفيذيلس امنظومة األمم المتحدة اإلنمائية، وفقا

( وفي إطار التمويل DP/FPA/2018/10/Add.1الحوارات المنّظمة بشأن التمويل )

ة الذي متحدوالتعاون على نطاق المنظومة، على النحو المبيّن في اتفاق التمويل لألمم ال

أجل  في الجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية من 2019جرى إقراره في شهر أيار/مايو 

 (.A/74/73/Add.1) التنمية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

ل هذا التقرير بُْغيَة م ً لمقررات المجلس التنفيذي األخيرة، عُدِّ  ة تحسينواصلووفقا

نات لكياشكله ومضمونه، وشمل ذلك التقارير السنوية بشأن إنفاذ االلتزامات الخاصة با

 والمساهمة في اتفاق التمويل. 

ً مع الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة  ، واستراتيجية 2021-2018وتماشيا

الحالة وارد الصندوق لتعبئة الموارد، يُقِدّم هذا التقرير لمحةً عامةً عن اتجاهات المو

ير الراهنة والمنظور التمويلي للصندوق، مع مراعاة كٍل من الموارد األساسية وغ

ً التحديات اإلضافية التي فرضتها ج  ائحةاألساسية. ويضع التقرير في اعتباره أيضا

الً لتدابير التي جرى اتخاذها حتى اآلن استجابة لهذه األزمة، فض، ويعرض ا«19-يدكوف»

 عن المنظورات المستقبلية.
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  ويختتم التقرير بعناصر مقرر.

  



DP/FPA/2020/9 

3 

 المحتويات
 5 ..............................................................................................................................................................................أوال. مقدمة

 6 .................................................................................................................................................... ثانياً. اتفاق التمويل لألمم المتحدة
 6 ............................................................................................................................................................ ألف. معلومات أساسية

 7 ............................................................................................................................................2020-2019باء. التقدم المحرز في 

 10 ........................................................................................................................................................ جيم.  الفرص والتحديات

 11 ..................................................................................................... الحوارات المنّظمة بشأن التمويل –سكان ثالثاً. صندوق األمم المتحدة لل
 11 ............................ 2020-2019ألف. الحوارات المنّظمة بشأن التمويل لصندوق األمم المتحدة للسكان: األهداف والغايات والتقدم الُمحَرز في الفترة 

 12 ........................................................................................................ باء. التعاون بين الوكاالت بشأن الحوارات المنّظمة بشأن التمويل

 13 ......................................................................................................................................................... رابعاً. الحالة العامة للتمويل
 13 ............................................................................................................................. ألف. هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان

 14 .............................................................................................................................................. باء. حالة التمويل لكل أداة تمويل

 17 ............................................................................................................................... 2019-2018جيم. تخصيص الموارد في عام 

 20 ............................................................................................................................................................خامساً. التمويل األساسي
 20 .................................................................................................................................................. الموارد األساسية ألف. مسألة

 22 ......................................................................... باء. الُمساِهمون األساسيون في الصندوق والحاجة إلى زيادة توسيع قاعدة الجهات المانحة

 25 ................................................................................................................ جيم. مساهمات متعددة السنوات في الموارد غير األساسية

 26 .............................................................................................................................. دال. األهمية الحاسمة للدفع المبكر للمساهمات

 27 ............................................................................................................................................... هاء. إدارة التقلُّبات وعدم اليقين

 27 .................................................................................................................................... سادساً. تمويل وأدوات الموارد غير األساسية
 27 .................................................................................................................................. ألف. الوضع العام والمساهمون األساسيون

 28 ................................................................................................................. باء. الصناديق المواضيعية لصندوق األمم المتحدة للسكان

 30 .............................................................................................................. جيم.  الصناديق الجماعية والبرامج المشتركة لألمم المتحدة

 31 ................................................................................................. دال. حكومات البلدان المستفيدة من البرامج ومؤسسات التمويل الدولية

 33 .............................................................................................................................................. هاء. المساهمات في قمة نيروبي

 33 ....................................................................................................................................................... واو. المفوضية األوروبية

 34 ............................................................................................................... زين. التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للحاالت اإلنسانية

 35 .................................................................................................................... حاء.  القطاع الخاص والشراكات االستراتيجية األخرى

 36 ................................................................................................................... طاء. التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

 37 ........................................................................................................................ سابعاً. االعتبارات االستراتيجية واالتجاهات المستقبلية
 37 ........................................................................................................................................... وما بعده 2020ألف. التوقعات لعام 

 38 ............................................................................................................................................................... باء. إدارة المخاطر

 38 ...................................................................................... جيم. تمارين حساب تكلفة النتائج التحّولية الثالث لصندوق األمم المتحدة للسكان

 39 ......................................................................................... دال. تحسين التنبؤ واإلبالغ والتعريف بعمل الصندوق وتقدير الجهود المبذولة

 40 ........................................................................... هاء. مواصلة جهود المناصرة والحوار من أجل توفير نوافذ جديدة وعالية الجودة للتمويل

 41 .................................................................................................................................................................. ثامناً. عناصر مقرر

 

 المرفقات

 2019 اإلبالغ الخاص بالوكاالت في ما يتعلق بصندوق األمم المتحدة للسكان لعام –اتفاق التمويل  - 1المرفق 



DP/FPA/2020/9 

4 

ائي، مم المتحدة اإلنماعتبارات التمويل المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األ -2المرفق 
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 هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان -3المرفق 
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https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-second-regular-session-2020


DP/FPA/2020/9 

5 

 مقدمةأوال. 

للسياسات الذي  ( بشأن االستعراض الشامل2016) 71/243أُِعدّ هذا التقرير استجابةً لقرار الجمعية العامة .1

 عليها في لمتفقيجري كل أربع سنوات لتحسين سير الحوارات المنّظمة بشأن كيفية تمويل النتائج اإلنمائية ا

 ة هذه الحوارات. الخطط االستراتيجية وفاعليَّ 

لك بقرار في ذ ويعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على إجراء الحوارات المنّظمة بشأن التمويل، ُمسترشداً .2

ً القتراح  72/279الجمعية العامة  دَّم لصندوق المقابشأن تصحيح مسار منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، وفقا

ر ( وفي إطاDP/FPA/2018/10/Add.1المنّظمة بشأن التمويل )إلى المجلس التنفيذي حول الحوارات 

 رى إقرارهلذي جاالتمويل والتعاون على نطاق المنظومة، على النحو المبين في اتفاق التمويل لألمم المتحدة 

القتصادي افي الجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية لدى المجلس  2019في شهر أيار/مايو 

 (.A/74/73/Add.1عي التابع لألمم المتحدة )واالجتما

ل هذا التقرير بُْغيَة مواصلة تحسين شكله.3 ذلك  ونه، وشملومضم ووفقاً لمقررات المجلس التنفيذي األخيرة، عُدِّ

ً مع الختماشيوالتقارير السنوية بشأن إنفاذ االلتزامات الخاصة بالكيانات والمساهمة في اتفاق التمويل.  طة ا

ًة تيجية الصندوق لتعبئة الموارد، يُقِدّم هذا التقرير لمح، واسترا2021-2018ية للصندوق للفترة االستراتيج

 اسية وغيراألس عامةً عن اتجاهات الموارد والحالة الراهنة والمنظور التمويلي، مع مراعاة كٍل من الموارد

 األساسية.

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي الذي عُِقد  على الرغم من التقدم الالفت الذي أُحِرَز منذ اختتام أعمال.4

، ال زال هناك ماليين من النساء والفتيات لم يستفدن من الوعد الذي قطعه برنامج 1994في القاهرة في عام 

، احتفل العالم بالذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر 2019عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وفي عام 

ً بالغ األهمية على الطريق نحو تحقيق خطة عام الدولي للس . وأعلنت 2030كان والتنمية، والذي يمثل حدثا

البلدان والشركاء في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للسكان والتنمية والتي عُِقدت في 

لتزامات المالية، بُْغية تسريع التزاماً طوعياً، بما في ذلك اال 1250ما مجموعه  2019تشرين الثاني/نوفمبر 

وتيرة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعطاء زخم وطاقة جديدْين الستكمال األعمال غير 

، ونحن نحتفل بالذكرى السنوية 2020المنتهية من جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وفي عام 

سيستفيد صندوق األمم المتحدة للسكان من 1، عقد العمليجين، ونشرع في بدء الخامسة والعشرين لمنهاج عمل ب

هذا الزخم، وسيساعد البلدان، كلما كان ذلك مناسباً، في الوفاء بالتزاماتها الطوعية، بناء على طلبها. وسيواصل 

والمشاركة النشطة في حواراته 2،تقدير التكاليف للنتائج الثالث التحويلية  األمم المتحدة للسكان تعميمصندوق 

لتمويل، من أجل تعبئة الموارد الكافية مع جميع الشركاء، بما في ذلك من خالل الحوارات المنّظمة بشأن ا

 وإقامة شراكات جديدة للوفاء بالوعد الذي قطعناه للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

عنها من آثار صحية واجتماعية واقتصادية عالمية، أن يضاعف  ، وما نشأ«19-كوفيد»وتتطلّب جائحة .5

عم تصب في د التي فجوة في تحقيق النتائج الثالث التحويليةصندوق األمم المتحدة للسكان جهوده بُْغيَة سد ال

ً مدى أهمية التمويل المرن والجيد وال لى للتغلب ع مشتركأهداف التنمية المستدامة. يتناول هذا التقرير أيضا

 التحديات اإلضافية المتمخضة عن الجائحة، ويعرض المنظورات المستقبلية.

                                                        
1 action-of-https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade/ 
اديها؛ على إجراء بحوث جديدة لتقدير التكاليف المرتبطة بالجهد العالمي الذي يقوده الصندوق من أجل: )أ( إنهاء وفيّات األمومة التي يمكن تفيركز تقدير التكاليف للنتائج الثالث التحويلية 2

زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.  )ب( إنهاء احتياجات تنظيم األسرة غير الملبّاة؛ )ج( إنهاء حوادث العنف والممارسات الضاّرة القائمة على النوع االجتماعي، بما فيها

، بما في ذلك حاالت االستثمار في البلدان النامية وتقدير تكاليف 2030يتعدّى هذا التحليل حساب التكاليف؛ كما يحدد التدخالت المحددة الالزمة لتحقيق النتائج الثالث التحويلية بحلول عام 

 results-transformative-three-publication/costing-https://www.unfpa.org/featuredم المتحدة للسكان.عمل البرامج القُْطرية لصندوق األم

https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
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 المتحدةاتفاق التمويل لألمم ثانياً. 

 معلومات أساسيةألف. 

لقد جرى تصميم صندوق التمويل لألمم المتحدة تلبيةً للحاجة إلى إحراز تحول كبير في سلوك التمويل بُْغيَة .6

؛ وأن األمم المتحدة يجب أن تكون في صميم االستجابة للتحديات 2030تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

  3تنمية المستدامة.العالمية التي تتصدى لها أهداف ال

بق هذه ن تنطوعلى هذا النحو، تأتي التحسينات في كمية التمويل ونوعيته في جوهر اتفاق التمويل. وفي حي.7

ر سواء، يق ى حدٍ الضرورة الملحة على الموارد األساسية وغير األساسية لألنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة عل

ً إلاتفاق التمويل بشكٍل خاص بأهمية الصناديق ا لموارد اى أن ألساسية في تحقيق النتائج. كما يشير أيضا

لتنمية لول احاألساسية ضرورية في ظل طبيعتها المرنة لتمكين منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من تقديم 

لمنعزلة عبر وتوفير الوسائل الرامية إلى مد الجسور بين األنشطة ا 2030الشاملة التي تتطلبها خطة عام 

 ت أهداف التنمية المستدامة. استجابا

لموارد ايادة ألغراض الحوارات المنّظمة بشأن التمويل، من المهم مالحظة أن الدول األعضاء قد التزمت بز.8

لمساهمات افي المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة، وزيادة حصة  30األساسية إلى مستوى ال يقل عن 

ين ركة برد الموجهة من خالل صناديق التمويل الجماعي المشتمتعددة السنوات، ومضاعفة مستويات الموا

 الوكاالت ذات الصلة بالتنمية والصناديق المواضيعية الخاصة بكل وكالة على حدة.

 عايير رئيسية م -اتفاق التمويل لألمم المتحدة 

تحسين عرض متطلّبات التمويل على الصعيدْين العالمي  

 والقُطري؛

 الخاصة بكل وكالٍة على حدة؛تعزيز حوارات التمويل  

 طرح حجج مقنعة بشأن الموارد األساسية؛ 

ي تحسين استخدام وإدارة صناديق التمويل المشترك والجماع 

 والصناديق المواضيعية؛

 تحسين الشفافية في استخدام الموارد؛ 

 إبراز النتائج وتسليط الضوء عليها. 

 

ً لدعم تنفيذ الخطة .9 م خصيصا تتواءم استراتيجية الصندوق لتعبئة الموارد المؤسسية، وهيكلية التمويل الُمصمَّ

، والحوارات المنّظمة بشأن التمويل التي ينظمها الصندوق، بشكٍل كامل مع 2021-2018االستراتيجية للفترة 

                                                        
3 ndocs.org/en/A/74/73/Addhttps://u.1 

https://undocs.org/en/A/74/73/Add.1
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دة. ويعتزم صندوق األمم المتحدة للسكان مواصلة المعايير وااللتزامات الواردة في اتفاق التمويل لألمم المتح

تقديم مثال يُحتذى به في ما يتعلق بتحقيق إصالحات األمم المتحدة والتي تشمل المساهمة في تحقيق هذه 

 المعايير واإلبالغ عن التقدم المحرز بصورة منهجية.

 2020-2019التقدم المحرز في باء. 

ات الصلة المتحدة للسكان استعراضاً منهجياً لخطوط األساس ذ ، أجرى صندوق األمم2019في أوائل عام  .10

 م المتحدةاألم بالتزامات اتفاق التمويل الخاصة بكل وكالة على حدة وأهدافها، بالتعاون الوثيق مع برنامج

ً مع الطلبات التي قدمها المجلس ل فيذي، يعمالتن اإلنمائي واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة. وتماشيا

ت ق المؤشراتنسي صندوق األمم المتحدة بشكٍل وثيق مع مكتب التنسيق اإلنمائي وشركاء األمم المتحدة بُْغيَة

ق الغ المتسلإلب والمنهجيات والمقاييس في ما يتعلق باإلبالغ عن التزامات اتفاق التمويل. وهذه مسألة مهمة

ل وكالة اص بكسقة في ما يتعلق باإلبالغ الخعن األهداف على نطاق المنظومة وكذلك لإلبالغ عن النهج المت

مائي تحدة اإلنم المعبر الهيئات اإلدارية. وبالمثل، يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان، إلى جانب برنامج األم

ارات حسين الحوحة لتواليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة، بنشاط مع المجالس التنفيذية بشأن الخيارات المتا

القيادة وملكية بشأن التمويل، بما في ذلك من خالل التحليل األفضل للفجوات في الموارد وضمان الالمنّظمة 

 المشتركتين من قبل الكيانات والدول األعضاء.

شكل  يل فيويرد التقدم الذي أحرزه صندوق األمم المتحدة للسكان نحو التزامات اتفاق التمويل بالتفص .11

 مع برنامج طلب المجلس التنفيذي، تعاون صندوق األمم المتحدة للسكان . وبناًء على1مصفوفة في المرفق 

بما في ذلك  السنوية، قاريراألمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة بُْغيَة زيادة مواءمة الت

ندوق صداء أسار إضافة معالم، كلما كان ذلك مناسبا، وأمثلة على الصعيد القُْطري، وسرد تطلعي. ويتسم م

ل اق التمويت اتفاألمم المتحدة للسكان بعد عامين من التنفيذ بقدٍر كبيٍر من اإليجابية. وتلبي جميع مؤشرا

في  27المائة ) في 30األهداف المقررة، باستثناء النسبة األساسية/ غير األساسية التي انخفضت إلى أقل من 

 الماضية. يين الذي استمر في االنخفاض على مدى السنوات(، وعدد المساهمين األساس2019المائة في عام 

مثلى ية تعددية األطراف في عالمنا المترابط إذ تعتبر بمثابة المنصة البمدى أهم« 19-كوفيد»وتذكرنا جائحة  .12

دة مم المتحمة األلالستجابة الفورية والدفاع األمثل ضد التهديدات العالمية المستقبلية. ويساعد تمويل منظو

تحقيق  تمويل إلىاق النمائية بما يتناسب مع هذه التحديات اتفاق التمويل في تحقيق كامل إمكاناته. ويهدف اتفاإل

ذا أهمية تسي هتمويل يتسم بالمرونة يسهل الحياد واالستجابة وأفضل استخدام ممكن للموارد ومواءمتها. ويك

 ت غير المسبوقة.خاصة أكثر من أي وقت مضى في ما يتعلق بالتصدي لهذه التحديا

 العمل المشترك

يضطلع صندوق األمم المتحدة للسكان بجزٍء كبيٍر من أنشطته من خالل البرامج المشتركة التي تتصدى  .13

 إنهاء زواج األطفال  للتحديات الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعاون مع اليونيسف بشأن 

. وتمثل هذه البرامج منصات شراكة واسعة معنية بمسائل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبشأن 

، تمكنت هذه البرامج من االعتماد «19-كوفيد»جمع الوكاالت والمتعاونين اآلخرين. وفي سياق جائحة محددة ت

على شبكات قوية لتكييف تقديم البرنامج وتلقي التعليقات المباشرة من المجتمعات. وقد أثبتت خبرات صندوق 

والصندوق المشترك ألهداف التنمية  4، لمبادرة تسليط الضوءاألمم المتحدة للسكان في الهياكل اإلدارية 

                                                        
4 initiative-https://www.un.org/en/spotlight/ 

https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage
https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-practices-harm-girls
https://www.un.org/en/spotlight-initiative/
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من بين األدوات األخرى ،6«19-كوفيد»الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة و5المستدامة، 

على نطاق المنظومة، التزام صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم منصات التمويل والبرامج التي تعتمد على 

في هيكل التمويل، ينص صندوق األمم المتحدة للسكان على إيالء األولوية  الخبرة عبر الكيانات؛ وكما يتجلى

صراحةً للتعاون عالي التأثير بين الوكاالت. وتُكّمل هذه الصناديق المنفذة بصورة مشتركة والتابعة لمجموعة 

عاون داخل أفرقة األمم المتحدة للتنمية المستدامة الصكوك اإلنسانية وتساعد في تعزيز دور المنسق المقيم والت

األمم المتحدة القُطرية وتقويتهما بُْغيَة الحصول على أفضل دعم ممكن لمنظومة األمم المتحدة. ويمثل اإلطار 

والتفعيل « 19-كوفيد»الذي ُوِضع بشكٍل مشترك في ما يتعلق باالستجابة االجتماعية واالقتصادية لجائحة 

المقابل اختباراً جيداً في الوقت الحقيقي إلصالح األمم المتحدة السريع للصندوق االستئماني المتعدد الشركاء 

ودليالً على قدرة صندوق األمم المتحدة للسكان على المشاركة في تصميم العمل المشترك والمواءمة وراء 

فهوم المنظمات التقنية الرائدة والمنسقين المقيمين. لقد مضت منظومة األمم المتحدة اإلنمائية إلى ما أبعد من م

"سير األمور كالمعتاد". وبُْغيَة مواصلة دفع االبتكار والشراكات داخل المنظومة، وبالتعاون مع الشركاء 

الرئيسيين، مثل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، فإن التمويل الكافي لنظام المنسق المقيم ووظائف 

 التنسيق يكتسي أهمية بالغة.

 التمويل على الصعيد القُطريأمثلة على تأثير اتفاق 

صحة تفاوض صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن وضع استمرارية خدمات ال ناميبيا

عدوى ن المالجنسية واإلنجابية األساسية وصحة األم والوليد كجزء من ركيزة الوقاية 

ً فريق مشترك لألمم تحدة الم والحد منها ضمن جهود االستجابة الوطنية. ويعمل حاليا

ة نظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان( مع وزار)م

ية الصحة والخدمات االجتماعية من أجل وضع مبادئ توجيهية وطنية للصحة الجنس

واإلنجابية، وبروتوكوالت خدمات صحة األم والوليد والطفل في سياق جائحة 

 «.19-كوفيد»

 لميةكان واليونيسف ومنظمة الصحة العايقود صندوق األمم المتحدة للس أذربيجان

 تحدةمجموعة الصحة لخطة التأهب واالستجابة القُطرية. ويجتمع صندوق األمم الم

عية للسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة والخدمات االجتما

ً لمناقشة أنشطة الوقاية من جائحة  ة لطلب واستجاب«. 19-كوفيد»مرتين أسبوعيا

ع ماون رة الصحة، يساهم المكتب القُطري لصندوق األمم المتحدة للسكان، بالتعوزا

ة متحدمنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكاالت األمم ال

ين لناجاألخرى، في شراء مواد معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة وا

 والحوامل والمسنين وذوي اإلعاقة. من العنف القائم على النوع االجتماعي

 

 شفافية التدفقات المالية

إلى جانب شفافية اإلبالغ الحالي الذي تعهد به صندوق األمم المتحدة للسكان بالفعل، أثمر تبني معايير  .14

مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة( نتائج -بيانات اإلبالغ المالي )اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة

للمقارنة، مما يسهل تحليل نطاق النتائج والقيمة  ملموسة في جعل اإلبالغ عبر المنظومة أكثر دقة وقابلية
                                                        

5 https://jointsdgfund.org/homepage 
6 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00 

https://jointsdgfund.org/homepage
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
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المقدمة. ومن أجل زيادة دعم الحصول على بيانات موثوقة للتخطيط والرصد على نطاق منظومة األمم 

المتحدة، يقدم صندوق األمم المتحدة للسكان موارد مثل منصة البيانات السكانية للصندوق وتقديرات التكاليف 

 ماج الصحة الجنسية واإلنجابية في أطر التخطيط والتمويل الوطنية.وحاالت االستثمار إلد

 أمثلة على تأثير اتفاق التمويل على الصعيد القُطري

دة لمتحيعد صندوق األمم المتحدة للسكان عضواً فاعالً في فريق األمم ا مولدوفا.

 ألمملالقُطري، وفريق األمم المتحدة لالتصاالت، وفريقي عمل مواضيعيين تابعين 

لمعني االفريق «: 19-كوفيد»المتحدة جرى إنشاؤهما كجزء من االستجابة لجائحة 

الفريق ي( وامج األمم المتحدة اإلنمائبالتنمية االقتصادية واالجتماعية )برئاسة برن

 وصفهالمعني بالتعليم )برئاسة اليونيسف( ويدعم صندوق األمم المتحدة للسكان ب

في  اناتالوكالة الرائدة في توفير البيانات ورصدها إعداد لوحة متابعة لرصد البي

شترك بين شركة إسري آي تي وجامعة جون هوبكنز وهو مشروع م -الوقت الحقيقي 

وحة وتسمح ل«. 19-كوفيد»تُستخدم في العديد من البلدان المتضررة من جائحة  –

رصد حاالت والحمل و« 19-كوفيد»المتابعة في مولدوفا بنشر رسائل حول جائحة 

 اإلصابة بالعدوى 

 

 التحوالت في سلوك التمويل

على الرغم من أن تزايد المساهمات غير األساسية تمخض عن زيادة عدم التوازن بين التمويل األساسي  .15

وغير األساسي، إال أن الصندوق شهد تحوالت نحو التخصيص وطرائق أقل تقييداً تصب في دعم االتساق 

"، فإن للمساهمات األساسية"والعمل المشترك. ومع استمرار صندوق األمم المتحدة للسكان في إيالء أهمية 

ً لزيادة التمويل لصناديقه المواضيعية على مستوى الكيانات على نحو يدعم المجاالت  الصندوق ممتن أيضا

االستراتيجية لوالية الصندوق من خالل توفير القيمة المثلى مقابل المال وتقديم دعم أكبر نطاقاً. ويشجع 

ً التمويل المباشر للبرامج القُطرية والذي يحقق منافع عدّة على الصعيد  صندوق األمم المتحدة للسكان أيضا

 القُطري. 

يل المباشر طريقة التمو -جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والسودان 

 دعٍم حاليٍ من السويدب -للبرامج القُطرية 

ة تميكن الصندوق من تخصيص الموارد للمجاالت ذات األولوية بطريق 

 مرنة

 يتماشى مع األولويات الوطنيةتوفير تخصيص مرن للموارد  

 تمكين الصندوق من تعزيز حضوره على الصعيد دون الوطني 

 تعزيز سمعة الصندوق كشريك موثوق به 

 اتباع نهج حاسٍم في تعظيم الموارد األخرى 

-مساعدة الصندوق في التصدي بشكٍل أفضل لمتوالية الشؤون اإلنسانية 

 نساني واإلنمائي.اإلنمائية وجدول أعمال الربط بين العمل اإل

تيسر هذه الطريقة وأدوات التمويل الجماعي األخرى على الصعيد القُطري 

https://www.unfpa.org/funds-and-funding
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المساهمات الجماعية في تنفيذ البرامج القُطرية المتعددة السنوات لصندوق األمم 

  المتحدة للسكان.

 الفرص والتحديات جيم.

ً لمتابعة  .16 ات عضاء وكيانان األااللتزامات الجماعية للبلدتشكل الحوارات المنّظمة بشأن التمويل منبراً هاما

تمويل اق الاألمم المتحدة تجاه اتفاق التمويل من أجل نظام مالي أكثر استقراراً واستدامة. ويوضح اتف

 ضورها علىححسين االلتزامات المتضافرة التي يتعين على منظومة األمم المتحدة والبلدان األعضاء تنفيذها لت

ر بدون توفيوامة. تأثير أنشطة األمم المتحدة اإلنمائية نحو تحقيق أهداف التنمية المستد أرض الواقع وزيادة

مة ولن تكون منظ مويل،تمويل أكثر قابلية للتنبؤ به ويتسم باالستقرار والمرونة، على النحو الوارد في اتفاق الت

ساسية، ظائفها األاء بوبشكٍل كامل والوف األمم المتحدة اإلنمائية في وضع يسمح لها باستخدام نقاط قوتها الفريدة

 لمستدامة.مية ابما في ذلك الدعم المعياري الذي تتوقعه البلدان األعضاء، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التن

ً بين البلدان األعضاء بشأن مسألة المستويات الكافية  .17 ً ضروريا  ل المستداملتمويلأوجد اتفاق التمويل زخما

ثال، ملفعلى سبيل ا . ويجب الحفاظ على هذا الزخم وتعظيمه بُْغيَة مواصلة التقدم المحرز.الذي يمكن التنبؤ به

لتعاون اعزيز تساعد زيادة التمويل األساسي واألشكال األخرى للتمويل المرن منظمات األمم المتحدة على ت

متكاملة  ديم مشورةبتق ة القُطريةبُْغيَة تحقيق نتائج مشتركة على الصعيد القُطري، مما يسمح ألفرقة األمم المتحد

ق صناديبشأن السياسات تتناسب مع االحتياجات ذات األولوية. وتعد زيادة حصة المساهمات من خالل ال

 لحاجة إلىاي ظل الجماعية المشتركة بين الوكاالت بمثابة طريقة أخرى لتعزيز األنشطة المشتركة، وال سيما ف

طري صعيد القُ لى الللمتطلّبات المبسطة في ما يتعلق باإلبالغ والتعريف ع وضع نُُهج إنمائية متكاملة. وسيكون

 آثار إيجابية على مستوى الكفاءة والتي تعتبر عنصراً مهماً في اتفاق التمويل.

فعلى  فاءة.على النقيض من ذلك، سيعوق عدم إحراز تقدم بشأن التزامات البلدان األعضاء االتساق والك .18

دة رة على جواً ضامستويات التمويل غير الكافية لميزانية نظام المنسقين المقيمين آثارسبيل المثال، سيكون ل

اجة ماسة ناك ححضور األمم المتحدة في البلدان وأثره، مما يضعف قيادتها وتأثيرها، ال سيما عندما تكون ه

ً بل وظيفة  تعزيزاً  تطلّبضرورية تإلى إجراء حوار بشأن السياسات والعمل المعياري. وال يعد التنسيق ترفا

٪ 1بة تنسيق بنسبة الحتى تكون منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أكثر تأثيراً. ولذا يكتسي التنفيذ المتسق لضري

اسية وارد األسل المأهمية بالغة. كما أن حاالت عدم االمتثال لمعدالت استرداد التكاليف وسياساته تزيد من تآك

ة تيجية قدرستراقار إلى مستويات كافية وتمويل يمكن التنبؤ به طوال الخطط االالشحيحة بالفعل. ويعوق االفت

أو  ي البلدانيما فصناديق األمم المتحدة وبرامجها على تخصيص موارد مناسبة لتنفيذ البرامج القُْطرية، وال س

 بالنسبة للوظائف التي تعتمد بشكٍل أساسي على الصناديق.

ثقة لى العلسكان أن يواصل اتفاق التمويل إنشاء "حلقة مثمرة" قائمة ويتوقع صندوق األمم المتحدة ل .19

ي ستقرار فؤ واالوالشراكة يأتي الغرض األصلي المقصود منها والمتمثل في إيجاد المزيد من القدرة على التنب

رك" "التشاة وشفافيصميمها. ويلتزم صندوق األمم المتحدة للسكان باالضطالع بدوره بُْغيَة تحقيق المزيد من ال

ً االستثمار بشكٍل كبير في المنظ تعددة ومة موالكفاءة واالعتراف، حتى يتسنى للحكومات والجمهور عموما

 األطراف بشكٍل عام وفي صندوق األمم المتحدة للسكان بشكٍل خاص.

ويتيح استعراض منتصف المدة المتكامل والتقرير المرحلي بشأن الخطة االستراتيجية لصندوق األمم  .20

فرصة كبيرة لتعزيز المعايير الرئيسية التي يجري الترويج لها من خالل  2021-2018متحدة للسكان للفترة ال
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اتفاق التمويل، مثل تعزيز التعاون في ما يتعلق بالنتائج على الصعيد القُطري. وكذلك، يعتبر اتفاق التمويل 

نتصف المدة، بما في ذلك االستثمارات في ركيزةً أساسية لتسريع النتائج على النحو المقترح في استعراض م

دعم العمليات الميدانية والتقدير القوي لالحتياجات المالية، وكذلك لتحفيز تسريع وتيرة اإلنجاز المحقق على 

 صعيد النتائج التحويلية وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

 نّظمة بشأن التمويلالحوارات الم –صندوق األمم المتحدة للسكان ثالثاً. 

الحوارات المنّظمة بشأن التمويل لصندوق األمم المتحدة للسكان: األهداف والغايات والتقدم الُمحَرز في ألف. 

 2020-2019الفترة 

تالف بين اء ائتهدُف الحوارات المنّظمة بشأن التمويل التي ينظمها صندوق األمم المتحدة للسكان إلى بن .21

ؤ ن التنب  فئ يمكوالمحافظة عليه يكون أكثر تنوعاً، فضالً عن ضمان الحصول على تمويٍل متكاالجهات المانحة 

حقوق ة والبه من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تعميم حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابي

لك بالتركيز ذأن يتحقق . ويمكن 2030اإلنجابية في الثالث دورات التالية من الخطة االستراتيجية حتى عام 

( مواءمة ؛ و)بعلى: )أ( احتياجات التمويل والثغرات والتوقعات، باستخدام معلومات مالية دقيقة وُمحدَّثة

ء سليط الضوقة وتالموارد مع االحتياجات البرنامجية، باستخدام تحليالت قوية؛ و)ج( إظهار النتائج الُمحقَّ 

على  لحصوللمنابر الرقمية التابعة للصندوق، وتحسين إمكانية اعليها، بما في ذلك من خالل األدوات وا

 البيانات في الوقت الحقيقي، وتعزيز جهود التعريف بالجهات المانحة والشركاء.

باإلضافة إلى االلتزامات الخاصة بكل وكالة على حدة على نطاق المنظومة والمحددة في اتفاق التمويل،  .22

الحوارات المنّظمة بشأن التمويل إلى تحقيق أهداف أكثر تحديداً من خالل  يسعى صندوق األمم المتحدة للسكان

كوسيلة للحفاظ على مستوى عال من الطموح والمشاركة مع البلدان  التي يجريها صندوق األمم المتحدة للسكان

 7األعضاء.

 تحدةأهداف الحوارات المنّظمة بشأن التمويل التي يجريها صندوق األمم الم

 للسكان 

دوالر  مليون 350المحافظة على الحد األدنى من الموارد األساسية البالغة  

 2021-2018أمريكي أو تجاوزه طوال دورة الخطة االستراتيجية للفترة 

 150إلى  120زيادة عدد المساهمين األساسيين من  

وات زيادة عدد الجهات المانحة التي تلتزم بتقديم مساهمات متعددة السن 

 ومعالجة الدفع المبكر 

عضاء األ زيادة النسبة المئوية للمساهمات األساسية المقدمة من البلدان غير 

ائية إلنمفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة المساعدة ا

 ةفي المائ 10في المائة إلى  1.5امج من والبلدان المستفيدة من البر

 المساعدة في تفعيل هيكلية تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان 

 التعاون مع صناديق األمم المتحدة وبرامجها األخرى.  

 

                                                        
7 dialogues-funding-https://www.unfpa.org/structured 

https://www.unfpa.org/structured-funding-dialogues
https://www.unfpa.org/structured-funding-dialogues
https://www.unfpa.org/structured-funding-dialogues
https://www.unfpa.org/structured-funding-dialogues
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وقد وفَّرت الحوارات المنّظمة بشأن التمويل منبراً فريداً من نوعه للدول األعضاء الكتساب فَهم أعمق لحالة  .23

التمويل لدى الصندوق في أوقاٍت مختلفة من العام، ولتبادل اآلراء بشأن سُبُل ربط أفضل للنتائج بالموارد، 

ومناقشة التقدم الُمحَرز في األدوات األساسية لهيكلية تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان في اإلطار األوسع 

  8التفاق التمويل لألمم المتحدة.

 الحوارات المنّظمة بشأن التمويل: الحالة والتقدم المحرز -1الجدول 

أهداف الحوارات المنّظمة بشأن 

 التمويل وغاياتها 

2017 2018 2019 2020  

)كما في 

 حزيران/يونيو(

عدد الحوارات المنّظمة بشأن 

 التمويل في السنة

 )الهدف: ثالث دورات في السنة(

 دورات: 4

دورات غير  3

 رسمية 

 رسمية واحدةدورة 

 دورات: 4

 دورات غير رسمية 3

 دورة رسمية واحدة

 دورات: 5

دورات غير  3

 رسمية 

 دورة رسمية واحدة

 دورة مشتركة واحدة

دورة غير رسمية 

 واحدة

 دورة مشتركة واحدة

مليون دوالر  350الحد األدنى 

 أمريكي من الموارد األساسية

مليون دوالر  350

 أمريكي

مليون دوالر  379

 أمريكي

مليون دوالر  373

 أمريكي

مليون دوالر  398

 أمريكي )متوقعة(

ً  120 من الُمساِهمين األساسيين 150 ً  52 بلدان 106 بلدان 108 بلدا  بلدا

زيادة في عدد المساهمات األساسية 

 المتعددة السنوات

39  ً ً  34 بلدا ً  35 بلدا ً  28 بلدا  بلدا

نسبة المساهمات األساسية المقدمة 

من البلدان غير األعضاء في منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي/لجنة المساعدة اإلنمائية 

 والبلدان المستفيدة من البرامج 

 %(10)الهدف: 

1.30% 1.2 % 1.10% 0.3% 

 طط باللونب المخترد األهداف التي لم تتحقق حس مالحظة: ترد األهداف الُمحقَّقة حسب المخطط باللون األخضر، بينما

 األحمر.

 

 التعاون بين الوكاالت بشأن الحوارات المنّظمة بشأن التمويلباء. 

                                                        
صة يمكن ا8 الطالع عليها على الرابط التالي: تتوفر جميع الوثائق والمواد المتعلقة بالحوارات المنّظمة بشأن التمويل لصندوق األمم المتحدة للسكان على صفحة شبكية مخصَّ

dialogues-funding-redhttps://www.unfpa.org/structu. 

https://www.unfpa.org/structured-funding-dialogues
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 لسكانعلى مدى العامين الماضيين، كثف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة ل .24

دة مم المتحدوق األالحوارات بشأن التمويل. وتحت قيادة صنواليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة التعاون في 

ركز يمويل للسكان، أُنشئ فريق عامل غير رسمي مشترك بين الوكاالت معني بالحوارات المنّظمة بشأن الت

 جويتسق برنام مويل.على التنسيق والمواءمة في ما بين الوكاالت بشأن قضايا التمويل، بما يتماشى مع اتفاق الت

ى التي تتبنورأة، المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للم األمم

نظومة ألعضاء ومدان امبادئ اتفاق التمويل بالكامل، مع معاييره وتلتزم بتنفيذه بروح التعاون المتبادل مع البل

عن  مة، فضالً لمنظّ ازيادة تحسين نوعية الحوارات  األمم المتحدة. ومع أخذ طلبات المجلس التنفيذي الرامية إلى

ين ت على تحسوعمل شكل التقارير ومحتواها، فقد طبقت الوكاالت األربع مزيداً من الدقة في ما يتعلق بالنتائج

ق ي ما يتعلالغ فالروابط والتحليل بين تنفيذ الخطة االستراتيجية والموارد كما ساهمت في زيادة تنسيق اإلب

حوارات هج مع الللن   ت المنّظمة بشأن التمويل. كما يزيد التعاون بين الوكاالت من تعزيز هذه المواءمةبالحوارا

 المنّظمة بشأن التمويل واتفاق التمويل.

 2019عُقدت الحوارات المنّظمة المشتركة بشأن التمويل بالتنسيق مع المجالس التنفيذية الثالثة في عامي  .25

بشأن اتفاق التمويل بُْغيَة تعزيز الفهم  جلسة مشتركة غير رسمية ، عُقدت 2019. وفي آب/أغسطس 2020و

ً في تنفيذه. وفي كانون الثاني/يناير  والمشاركة المشتركين وتحديد التحديات والفرص الرئيسية للمضي قدما

لمناقشة الخيارات الرامية إلى تحسين تنسيق الحوارات المنّظمة بشأن  جلسة إحاطة مشتركة، عُقدت 2020

التمويل ومحتواها وتكرارها. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت الوكاالت األربع اعتبارات مشتركة في ما يتعلق 

 (.2)انظر المرفق بالتمويل من أجل توطيد الفهم والتنسيق في الحوارات 

 الحالة العامة للتمويلرابعاً. 

 هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكانألف. 

تمويل كما ( حول أدوات التمويل وال3يتمحور هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان )انظر المرفق  .26

 يلي:

ً ي يُستخالُمخصَّص الذتُشير هذه الموارد إلى التمويل غير الموارد األساسية )أو العادية(.  (أ)  دَم وفقا

لمتحدة مم التقدير الصندوق ولمجلسه التنفيذي وحدهما. تشكل هذه الموارد عمادة عمليات صندوق األ

 للسكان؛

 وتشتمل هذه الموارد على ما يلي: الموارد غير األساسية )أو التمويل المشترك(. (ب)

لى إاحدة يعية مختلطة من وكالة وتتألف هذه اآلليات من مساهمات مواض الصناديق المواضيعية. .1

 ستراتيجية،اخطة  آلية تمويلية تضم كياناً واحداً، وتستهدُف دعم النتائج الرفيعة المستوى في إطار

شغيل تبحيث يضطلع صندوق األمم المتحدة للسكان فيها بمهام مدير الصندوق. تولى الصندوق 

لسكان، لتحدة ة: إمدادات صندوق األمم المأربعة صناديق مواضيعية لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجي

 صندوقوالصندوق المواضيعي لصحة األم والوليد، والصندوق المواضيعي للعمل اإلنساني، وال

 (. 6المواضيعي لبيانات السكان. )انظر المرفق 

تتألف هذه  صناديق التمويل الجماعي المشتركة لألمم المتحدة والتحويالت بين الوكاالت. .2

ن صناديق تمويل جماعي مشتركة بين الوكاالت والتحويالت األخرى، وهي الصناديق م

مساهمات مختلطة ضمن آلية تمويل متعددة الكيانات وليست مساهمات ُمخصَّصة لكياٍن معين من 

https://www.unfpa.org/session-and-informals/joint-briefing-status-funding-compact-unga-res-72279
https://www.unfpa.org/session-and-informals/joint-briefing-status-funding-compact-unga-res-72279
https://www.unfpa.org/session-and-informals/joint-undp-unfpa-unicef-and-un-women-briefing-options-improve-structured
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كيانات األمم المتحدة. ويحتفظ مدير صناديق يعمل لدى هيئة األمم المتحدة بالصناديق؛ ويجري 

حوكمة تقودها األمم المتحدة، وذلك لألنشطة التي تستهدُف على وجه  تخصيص األموال عبر آلية

التحديد تعزيز التنمية المستدامة للبلدان المستفيدة من البرامج، مع التركيز على األثر الطويل 

األجل. تشتمل هذه اآلليات على األدوات المشتركة مثل البرنامج العالمي المشترك بين صندوق 

ان واليونيسف لتعجيل وتيرة اإلجراءات الرامية إلى القضاء على زواج األمم المتحدة للسك

األطفال؛ والبرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

بشأن القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ ومبادرة تسليط الضوء من أجل القضاء على 

 لفتيات؛ وصندوق بناء السالم التابعة لألمم المتحدة؛العنف ضدّ النساء وا

واقع مجميع أشكال التمويل األخرى التي يوجهها المانحون نحو  الصناديق المخصصة األخرى. .3

شروع موموضوعات وأنشطة وعمليات معينة والتي ال تلبي أي من الفئات المذكورة أعاله مثل 

منع تفضيل لالمي رافي في منطقة الساحل والبرنامج العالبنك الدولي لتمكين النساء والعائد الديموغ

ماعي على ل الجاألبناء الذكور واالستخفاف بالفتيات المدعم من االتحاد األوروبي؛ وأدوات التموي

م المتحدة األم الصعيد القُطري، والتي تُيّسر التنفيذ المتعدد السنوات للبرامج القُطرية لصندوق

 للسكان.

، استفاد صندوق األمم المتحدة للسكان من الدعم الكامل لهيكل التمويل «19-كوفيد»واستجابة لجائحة  .27

الحالي الخاص به لضمان االستجابة السريعة لالحتياجات المتطورة. وشمل ذلك تطويع الموارد األساسية، مع 

ً من صناديقه المواضيعية وأدوات التمويل األخرى لدعم "استجابة الوكالة با لكامل". كما أطلق االستفادة أيضا

تلتها نسخة محدثة في  2020في آذار/مارس  خطة االستجابة العالميةصندوق األمم المتحدة للسكان 

ذه الخطة خطة االستجابة اإلنسانية العالمية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون وتكمل ه 2020.9حزيران/يونيو 

اإلنسانية، وخطة التأهب واالستجابة االستراتيجية بقيادة منظمة الصحة العالمية، باإلضافة إلى اإلطار 

  10االجتماعي االقتصادي.

 حالة التمويل لكل أداة تمويلباء. 

                                                        
9 pdf/UNFPA_Global_Response_Plan_Revised_June_2020_.pdf-https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource 

. جرى مشاركة عرض أكثر تفصياًل مع المجلس 4في المرفق « 19-كوفيد»ن االطالع على تفاصيل إضافية عن هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان في سياق جائحة يمك 10

 dialogues-funding-https://www.unfpa.org/structured، وهو متاح على موقع صندوق األمم المتحدة للسكان على: 2020التنفيذي في أيار/مايو 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Response_Plan_Revised_June_2020_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Response_Plan_Revised_June_2020_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Response_Plan_Revised_June_2020_.pdf
https://www.unfpa.org/structured-funding-dialogues
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 يرد أدناهيته. وللصندوق، يستخدم الصندوق عدة أدوات تمويل لتنفيذ والكما هو ُمبيٌن في هيكلية التمويل  .28

 أدناه. 1بالتفصيل التطور والنسبة النسبية لكل أداة تمويل في الشكل 

 

والرات )بماليين الد: تطور أدوات التمويل لصندوق األمم المتحدة للسكان وحصتها النسبية 1الشكل 

 األمريكية(

 

أدناه، فإن القيمة اإلجمالية للموارد المقدرة لتحقيق النتائج المبينة في الخطة  2 كما هو مبين في الشكل .29

مليون دوالر أمريكي، منها  3,750تبلغ  2021-2018االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة 

ساسية. وخالل مليون دوالر أمريكي للموارد غير األ 2,350مليون دوالر أمريكي للموارد األساسية و 1,400

العامين األولين، جرى تجاوز األهداف المحددة للموارد بشكٍل كبير، وهو ما منح صندوق األمم المتحدة للسكان 

 .11أساساً مالياً صلباً وزوده بالموارد الكافية لتحقيق معظم أهداف نتائجه أو تجاوزها

والتوقعات  2019اإليرادات الفعلية لعام ، مقارنةً ب2021-2018: أهداف الخطة االستراتيجية للفترة 2الشكل 

  2020لعام 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

                                                        
، يرجى الرجوع إلى استعراض منتصف المدة المتكامل وتقرير التقدم المحرز بشأن الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة 2019ولالطالع على تفاصيل حول أداء النتائج في عام  11

 . هنا( DP.FPA / 2020/4 Part 1) 2021-2018ن للفترة للسكا

https://www.unfpa.org/integrated-midterm-review-and-progress-report-unfpa-strategic-plan-2018-2021-dpfpa20204-part-1
https://www.unfpa.org/integrated-midterm-review-and-progress-report-unfpa-strategic-plan-2018-2021-dpfpa20204-part-1
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ً بشكٍل عام، في ضوء الزيادة المطردة في إيرادات  2019يمكن اعتبار التطور الذي شهده عام  .30 إيجابيا

النمو  (، وكذلك في ضوء2019و 2018في المائة بين عامي  9مساهمة التمويل العامة للصندوق )بنسبة 

الملحوظ في التمويل "غير األساسي الجيد النوعية"، على النحو المحدد في اتفاق التمويل لألمم المتحدة، 

ومع ذلك، يواصل النمط المتوسط األجل للتمويل غير األساسي  بالمقارنة مع أدوات التمويل المخصصة للغاية.

في إدارة استمرارية البرامج، وزيادة حجم فرض تحديات، بما في ذلك تجزئة تخطيط البرامج، والصعوبات 

إبالغ المانحين، مما يترتب عليه تكبد تكاليف معامالت إضافية كبيرة ويحدث تعقيداً في اإلدارة العامة لبرامج 

الصندوق وعملياته. وألغراض عمليات البرنامج واالستدامة المالية، فمن الضروري أن يواصل المانحون 

اتفاق التمويل، واالنتقال نحو سلوكيات تمويل أكثر استدامة من خالل المساهمة بنسبة  والشركاء التقيد بمبادئ

أكبر في أدوات تمويل الصندوق بتكاليف معامالت أقل، مثل الصناديق األساسية والمواضيعية والجماعية 

 والمشتركة.

 2019-2018تحليل زخم تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان ومساره في 

ً وجالنشطة في الحوارات المتعلقة بالتمويل مع البلدان األعضاء )فردالمشاركة   ماعياً يا

مة لمنظووكمنظومة( بُْغيَة إيجاد طرق لتحسين الجودة العامة للتمويل المقدم إلى ا

 والتعجيل في تنفيذ اتفاق التمويل.

واء، س حدٍ  تكثيف جهود تعبئة الموارد بالنسبة للموارد األساسية أو غير األساسية على 

انحين ع المبما في ذلك حمالت تعبئة الموارد والحمالت اإلعالمية السنوية، والتواصل م

حدة المت في ما يتعلق بالصناديق المواضيعية، بدعم من اإلدارة العليا لصندوق األمم

 للسكان وبمشاركة المكاتب اإلقليمية والقُطرية. 

 بدور منذ أمد طويل، واالضطالع مناصرة الدور الذي يضطلع به الشركاء والمساهمون 

الجودة تسم بمؤثر إيجابي بين البلدان األعضاء في ما يتعلق بالموارد األساسية والتي ت

 والمرونة.

جهود إبراز المساهمات واالعتراف بها باإلضافة إلى الجهود الخاصة بشأن المساهمين  

وإنشاء بوابات األساسيين والتي تسلط الضوء على النتائج على الصعيد القُطري 
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 المانحين وما إلى ذلك. 

ونُُهج  افية،إظهار تقدم ملموس في النتائج المحققة من خالل استثمارات المانحين، والشف 

لمتحدة األمم ااألمم المتحدة المشتركة، وتدابير الكفاءة وااللتزام بالمساهمة في إصالح 

 واتفاق التمويل. 

 يع، بماللجم للسكان ومناصرة الحقوق واالختيار القيادة العالمية لصندوق األمم المتحدة 

فعاليات  وسلسلة من 25في ذلك في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

 المتابعة.

 حاالتوتقدير تكاليف النتائج الثالث التحويلية مع حساب دقيق الحتياجات التمويل  

 االستثمار. 

 

ً في  .31 خمس نسبة التمويل األساسي وغير األساسي على مدى السنوات الشهد الصندوق تحوالً واضحا

ازنة وومن نسبة مت دامة.الماضية، األمر الذي أثَّر على هيكله التمويلي العام من حيث القدرة على التنب ؤ واالست

و ما ، وه2019 في المائة في عام 27، انخفض التمويل األساسي إلى 2014في المائة في عام  50تقريباً تبلغ 

ئة(. ويرجع هذا في الما 30يقل للمرة األولى عن الهدف المحدد في اتفاق األمم المتحدة المتعلق بالتمويل )

ي ما ساسية. وفد األاالتجاه بشكٍل رئيسي إلى النمو المتزايد للموارد غير األساسية على نحو يتناسب مع الموار

مرة أخرى، حيث  في المائة من اتفاق التمويل 30بنسبة ، فهناك احتمال بالوصول إلى عتبة 2020يتعلق بالعام 

  .2019 زاد بعض المانحين الرئيسيين مساهماتهم األساسية بشكٍل كبير بالمقارنة مع مستوياتهم لعام

 2019-2014: نسبة الموارد األساسية وغير األساسية، 3الشكل 

 

 2019-2018تخصيص الموارد في عام جيم. 

. وتتراوح 4بشكٍل تراكمي في الشكل  2019و 2018يرد تخصيص الموارد حسب مجال النتائج في عامي  .32

في المائة في العامين األوليين من تنفيذ الخطة االستراتيجية،  56في المائة و 53نسبة تخصيص الموارد بين 
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ة التنفيذية القوية على أرض األمر الذي يعكس الوضع المالي السليم لصندوق األمم المتحدة للسكان والقدر

 الواقع. وقد ساهمت هذه التخصيصات في النتائج الجيدة العامة الواردة في "سجل أداء المخرجات" 

 .الستعراض منتصف المدة

 

 

 

 

، لكل 2019-2018ت التراكمية والنفقا 2021-2018التخصيص اإلرشادي المقرر للموارد ونفقات عام  .4الشكل رقم 

 مجاٍل من مجاالت النتائج

 

ال نسبة النفقات . وال تز2019-2018توزيع النفقات الفعلية والتراكمية لعام  5ويرد في الشكل  .33

ءة الكفاوالتراكمية تظهر مواءمة جيدة مع التخصيص المقرر للموارد لكل مجاٍل من مجاالت النتائج، 

وبعبارة أخرى، يستمر  .2021-2018التنظيمية ونواتج الفاعليَّة لفترة السنوات األربع للخطة االستراتيجية 

ا يتعلق في م دفع الموارد على النحو المنشود بمعدل دفع قوي. وتجدر اإلشارة إلى أن معدل دفع النفقات

بي إزاء زيادة في المائة( يوضح وجود اتجاه إيجا 56)المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  3بالنتيجة 

 خلف الركب".  االستثمارات في النساء والفتيات و"عدم ترك أحد

 لنسبة الفعلية للموارد المخصصة للنتائج ا( مقابل 2021-2018النسبة التراكمية اإلرشادية ) .5الشكل رقم 

 (2019-2018ونواتج الكفاءة والفاعليَّة المؤسسية )

https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/Annex_1_-_2019_scorecard_and_updated_integrated_results_and_resources_framework.cd_.7.5.2020.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/Annex_1_-_2019_scorecard_and_updated_integrated_results_and_resources_framework.cd_.7.5.2020.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/Annex_1_-_2019_scorecard_and_updated_integrated_results_and_resources_framework.cd_.7.5.2020.pdf
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ثالث ل (. ومن خالل دمج اثنين من ك6ويدعم ذلك تطور النفقات حسب مؤشر النوع االجتماعي )الشكل  .34

علق مزيد في ما يت، أدرك صندوق األمم المتحدة للسكان أن هناك حاجة إلى بذل ال3نتائج تحويلية ضمن النتيجة 

في  لمبينبإضفاء الطابع المؤسسي على هذه المجاالت وتوسيع نطاقها. باإلضافة إلى ذلك، وعلى النحو ا

لمتحدة ألمم االخطة االستراتيجية لصندوق ااستعراض منتصف المدة المتكامل والتقرير المرحلي بشأن تنفيذ 

عاية الصحية ر(، تعتبر البيانات السكانية، ونوعية الDP/FPA/2020/4) 2021-2018للسكان للفترة 

نوع ئم على الالقا الجنسية واإلنجابية، والمعايير الجنسانية واالجتماعية الضارة وآليات المساءلة حول العنف

لعامين اخالل  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وستحظى باألولويةاالجتماعي أساسية على صعيد 

 المقبلين بُْغيَة التعجيل في تنفيذها.

 2019-2016نفقات صندوق األمم المتحدة للسكان حسب مؤشر النوع االجتماعي للفترة  .6الشكل رقم 
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المئوية النسبية للموارد المخصصة لكل فئة من فئات ، تندرج النسبة 2على النحو الموضح في الجدول  .35

ضمن النطاقات التي وافق عليها المجلس التنفيذي في نموذج أعمال الخطة  2019-2018البلدان للفترة 

وبناًء على ذلك، تلقت البلدان الواقعة ضمن الربع األحمر، والتي لديها أكبر االحتياجات  12االستراتيجية.

 13لتمويل استجاباتها، أكبر حصة من الموارد. وتمتلك أدنى القدرات

 . تخصيص الموارد لكل ربع 2الجدول 

 (2019-2018مقارنة بين نطاقات المجلس التنفيذي المعتمدة والعمل الفعلي )

 

بلدان واقعة 

في الربع 

 األحمر

 بلدان واقعة في 

بع البرتقالي  الرُّ

 بلدان واقعة في 

بع األصفر  الرُّ

 بلدان واقعة في 

بع الوردي  الرُّ

تخصيص الموارد على النحو 

المعتمد في الخطة االستراتيجية 

 2021-2018للفترة 

56-60% 14-18% 7-11% 15-17% 

-2018المصروفات الفعلية لعام 

2019 

59% 14% 11% 17% 

 

 التمويل األساسخامساً. 

 مسألة الموارد األساسيةألف. 

وراً مياً، وحضاً عالوالبلدان المانحة خبرةً فريدةً من نوعها، وانتشارتوفر موارد الصندوق األساسية للشركاء  .36

 ألزمات. وتتيح المواردبلداً وإقليماً، بما في ذلك في حاالت ا 150إنمائياً ميدانياً واسع النطاق يغطي أكثر من 

 المجتمعاتان ولداألساسية للصندوق االضطالع بدوره المعتاد بفاعليَّة كبيرة وتوفير الخدمات األساسية للب

رد مثل المواتحدة. المحلية واألفراد، وال سيما لمن هم في أشد الحاجة إليها، بدعٍم رفيع المستوى ونُُهجٍ مو

 .لسكاناألساسية أكثر االستثمارات فاعليَّة التي يمكن للمانحين تقديمها لصندوق األمم المتحدة ل

                                                        
 . تنطبق البيانات على الصناديق الرئيسية القابلة للبرمجة فقط. هنا 2021-2018من الخطة االستراتيجية للفترة  4يمكن االطالع على المرفق  12
 . هنا 2019والمالي لعام وتتوفر معلومات تفصيلية عن المخصصات القُطرية واإلقليمية في االستعراض اإلحصائي  13

https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/DPFPA20179_Strategic_Plan_Annex_5.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/DPFPA20179_Strategic_Plan_Annex_5.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/Statistical_and_Financial_Review_-_2019_FB-formatted.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/Statistical_and_Financial_Review_-_2019_FB-formatted.pdf
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  جراءإكان للتمويل األساسي باالعتماد على مرونته دوراً أساسياً في إتاحة 

 « 19-كوفيد»تعديالت برنامجية سريعة استجابة لجائحة 

لى اً علطالما كان صندوق األمم المتحدة للسكان قادر منطقة البحر الكاريبي.

 توجيه الموارد األساسية بوتيرة متسارعة من أجل:

دف ة وشفافة ومتسقة وتوزيعها باللغات المحلية بهإنتاج رسائل تعاطفي 

لى عمرض التقليل إلى أدنى حد ممكن من العواقب البشرية الناجمة عن انتشار ال

 المراهقين والنساء، بمن فيهم الحوامل وذوي اإلعاقة والضعفاء.

قابالت ت للدعم جمعية القابالت اإلقليمية الكاريبية والتي توفر بناء القدرا 

 منطقة البحر الكاريبي.عبر 

 ز أوتقديم المساعدة التقنية للحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتعزي  

نف الع تعديل مسارات اإلحالة لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والناجين من

  القائم على النوع االجتماعي.

 

 لصحيةالالستثمار في الصناديق األساسية للصندوق أثر قوي في تنمية القدرات الوطنية والمؤسسات  .37

لمتحدة مم اوشبكات اإلمداد والموارد البشرية المؤهلة. ويستثمر الصندوق أيضاً، بالتعاون مع أفرقة األ

لجماعي ر العمل ازز أثمائية، مما يعالقُطرية، الموارد األساسية في اتساق وفاعليَّة منظومة األمم المتحدة اإلن

 الذي تقوم به األمم المتحدة على الصعيد القُطري. 

خل ِف أحٍد عن ، بعدم ت2021-2018وتطالب الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان، للفترة  .38

أمريكي سنوياً(  دوالرمليون  350الّركب؛ وهذا يستدعي حشد مبلغ بحٍد أدنى من الموارد العادية )تقدر بمبلغ 

ل عصب األنشطة التشغيلية للصندوق ب – وتوسيع الشراكات االستراتيجية، وزيادة الدعم  –اعتبارها تُشّكِ

ن مالصندوق  مكَّنالسياسي، والحفاظ على المرونة في بيئة حافلٍة بالتغيّر والتحدي. وفي السنوات األخيرة، ت

لمساهمات المتوقعة ، تبلغ إيرادات ا2020سية. وفي ما يتعلق بالعام تثبيت االنخفاض في التمويل للموارد األسا

 مليون دوالر أمريكي. 398( للموارد األساسية 2020حزيران/يونيو  1)اعتباراً من 
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)بماليين الدوالرات  2020والتوقعات لعام  2019-2014الموارد األساسية المسجلة للفترة  .7الشكل رقم 

 األمريكية(

 

 الُمساِهمون األساسيون في الصندوق والحاجة إلى زيادة توسيع قاعدة الجهات المانحةباء. 

ومات. الحك يتسم هيكل التمويل األساسي للصندوق باعتماده على الُمساِهمين الطوعيين وعدٍد صغيٍر من .39

الموارد  مجموعفي المائة من  98بنسبة  2019جهة مانحة في عام  15، ساهمت 8وكما هو ُمبيٌن في الشكل 

لى مائية. وعاإلن األساسية، وجميعها من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة المساعدة

 لجهاتالرغم من أن الصندوق كان في وضع يمكنه من االعتماد بشكٍل موثوق على الكرم المتسق لهذه ا

لدان ا بين الب سيمالإلى توسيع قاعدة الجهات المانحة،  المانحة غير التقليدية، إال أن الصندوق يسعى باستمرار

يدة من ان المستفالبلدغير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة المساعدة اإلنمائية و

 لصندوق.ارامج البرامج. كما يكتسي تنويع قاعدة الجهات المانحة أهمية جوهرية في خفض المخاطر المالية لب
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 اكمية( من حيث الحجم والنسبة التر2019كبار الُمساِهمين في الموارد األساسية للصندوق ) .8الشكل رقم 

 
 

على الرغم من الجهود المكثفة التي بُِذلت على األصعدة العالمية واإلقليمية والقُطرية، واصل العدد اإلجمالي  .40

جهات في  106إلى  2010جهة في عام  150)من  2019للجهات المانحة للموارد األساسية انخفاضه في عام 

حملة تعبئة الموارد طالق المبكر لـ ، وعلى الرغم من اإل2020حزيران/يونيو 1(. واعتباراً من 2019عام 

والدعوات المتكررة التي أطلقها المجلس التنفيذي والحوارات المنّظمة بشأن التمويل، فقد  2020األساسية 

مر هذه الجهود بُْغيَة توسيع نطاق بلداً فقط حتى اآلن في الميزانية األساسية للصندوق. وسوف تست 52ساهم 

ائتالف الُمساِهمين األساسيين، وتقليل مخاطر حدوث انخفاض حاد أو إلغاء التمويل إلى أدنى حد ممكن، وزيادة 

 الدعم بشأن والية الصندوق، وال سيما بين الجهات المانحة الناشئة والبلدان المستفيدة من البرامج.

جهة من الجهات  150ة التي يُتوقَّع أن تطال ، والفجو2020-2010عدد الُمساِهمين األساسيين،  .9الشكل رقم 

 المانحة المستهدفة

https://www.unfpa.org/funds-and-funding
https://www.unfpa.org/funds-and-funding
https://www.unfpa.org/funds-and-funding
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موع في المائة من مج 98بنسبة  2019جهة مانحة في عام  15، ساهمت 10كما هو ُمبيٌن في الشكل  .41

ئية. دة اإلنمالمساعاالموارد األساسية، وجميعها من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة 

لتعاون ظمة اغير األعضاء في من ويمكن االطالع على قائمة أكثر تفصيالً للمساهمات األساسية من البلدان

 . 5رفق ي المفوالتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة المساعدة اإلنمائية والبلدان المستفيدة من البرامج 

في  والتنمية اتجاه المساهمات األساسية المقدمة من البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون .10الشكل رقم 

 (2019-2017نة المساعدة اإلنمائية والبلدان المستفيدة من البرامج )الميدان االقتصادي/لج

 

ً مع مقرر المجلس التنفيذي  .42 واتفاق التمويل، سيواصل الصندوق زيادة تركيزه على  2016/18تماشيا

"قضيته األساسية" من خالل الحمالت السنوية األساسية والجهود المتضافرة على المستويين القُطري 

وارد األساسية، ال واإلقليمي والمقر الرئيسي بهدف إشراك الحكومات والنظراء ونشر األهمية الحاسمة للم
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وبوصفه منظمة طوعيةَ التمويل، يدعو صندوق األمم المتحدة للسكان جميع البلدان  14سيما في أوقات األزمات.

األعضاء إلى تقديم مساهمات أساسية إلى الصندوق حتى لو بصورة متواضعة. جميع المساهمات تحدث فرقاً. 

ً على الموارد األساسية اإلجمالية، دون وتترك المساهمات الصغيرة والمتوسطة الحجم أثراً  ً ملموسا تراكميا

 إضافة تكاليف المعامالت. 

 مساهمات متعددة السنوات في الموارد غير األساسيةجيم. 

سنوات، لمتعددة المات اوعندما تُقدَّم الموارد األساسية بطريقٍة يمكن التنب ؤ بها، وال سيما من خالل المساه .43

 و)ب( خفض يجية؛ق من القيام بما يلي: )أ( تحسين تخطيط وإقامة شراكات أكثر استراتفإنَّها تُمِكّن الصندو

ما مطلوب عنديد الالتكاليف التشغيلية؛ و)ج( بناء القدرات المحلية؛ و)د( االستجابة في وقٍت مبكر وعلى الصع

 صمودعلى ال تكون االحتياجات في ارتفاع أو عندما تصل إلى مستويات األزمات؛ و)هـ( تعزيز القدرة

قدرة على اء الواالتساق بين البرامج اإلنمائية والبرامج اإلنسانية عن طريق تحسين إدماج استراتيجيات بن

رات مع التغي لتكيفاالصمود في إطار برامج إنمائية أوسع نطاقاً؛ و)و( تقديم برامج أكثر تأثيراً، وقادرة على 

المكاتب  كاهل يُقِلّل إلى حٍد كبير من العبء الملقى على في الظروف واألحوال واالحتياجات المحلية. كما

 القُطرية والتكاليف المرتبطة بإدارة العمليات الثابتة. 

ل األساسي لتمويوقد تحقَّقت زيادة متواضعة، ولكن ُمطَِّردة، في عدد ونسبة الجهات المانحة التي تقدم ا .44

قد وي أدناه. لبيانماضية، على النحو المبين في الرسم االمتعدد السنوات للصندوق على مدى السنوات القليلة ال

 .2018بزيادة طفيفة عن العام  2019التزاماً متعدد السنوات في العام  35جرى تسجيل 

 (2019-2015عدد ونسبة الجهات المانحة األساسية الملتزمة بتعهدات متعددة السنوات ) .11الشكل رقم 

 

 

، زادت القيمة اإلجمالية للمساهمات متعددة السنوات باستمرار خالل نفس الفترة 12كما هو ُمبيٌن في الشكل  .45

ماليين دوالر  207وتضاعفت أربع مرات خالل السنوات الثالث الماضية، لتصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 

                                                        
، حملة على وسائل التواصل االجتماعيحدة اإلنمائي واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ، أطلق صندوق األمم المتحدة للسكان، بالتنسيق الوثيق مع برنامج األمم المت2020في عام  14

ات المنّظمة يعد تمويل الموارد األساسية مهماً"، ُبْغيَة تعزيز التمويل في الموارد األساسية. باإلضافة إلى ذلك، نّظم الصندوق جلسة خاصة للحوار معنون "لماذا مقطع فيديوباإلضافة إلى 

مويل عالي الجودة والمرن يحدث فرقاً حاسماً في سياقات بشأن التمويل: "ما قبل األزمات وأثناء األزمات وما بعد األزمات": حوار حول التمويل الجيد والمرن، يضم أمثلة على كيف أن الت

 الطوارئ، ويشجع على استدامة ممارسات الجهات المانحة الجيدة بعد األزمة.

https://twitter.com/UNFPA/status/1269003756278099971
https://twitter.com/UNFPA/status/1269003756278099971
https://www.youtube.com/watch?v=H7dNJ_THkgM
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 4وسط مدة االتفاق المتعدد السنوات ، األمر الذي يعد تطوراً إيجابياً للغاية. وبلغ مت2019أمريكي في عام 

ً بالنظر إلى مدة دورة الخطة االستراتيجية  ً كافيا سنوات؛ ويعتبر ذلك قابالً للتطبيق، وهو ما اعتُبر متوسطا

 ووثائق البرمجة األخرى.

 (2019-2015قيمة ونسبة المساهمات األساسية متعددة السنوات ) .12الشكل رقم 

 

 

 الحاسمة للدفع المبكر للمساهماتاألهمية دال. 

رة برامج كذلك إلداال، ويُعد السداد المبكر اللتزامات التمويل في الوقت المناسب أمراً أساسياً للتخطيط الفعَّ  .46

ات العمالت والسوق، على تقلب« 19-كوفيد»الصندوق وعملياته. وتحسباً للتأثير االقتصادي الذي أحدثته جائحة 

 85عل تلقي ، جرى بالف2020دها. وفي أيار/مايو وعجلت سدا 2020ضاعفت الجهات المانحة التزاماتها لعام 

ن الجهات قدم مفي المائة من مدفوعات المساهمات، بما يتماشى مع توقعات اإليرادات. ويعد إظهار الدعم الم

كنة. لتنبؤ ُمماعلى  المانحة التابعة للصندوق إلى الموارد األساسية غير مسبوق، غير أنه يثبت أن تحسين القدرة

لعام  فوعاتح، يناشد صندوق األمم المتحدة للسكان جميع الجهات المانحة التعجيل بسداد المدوبهذه الرو

 والسنوات المقبلة.  2021، ومواصلة إظهار التضامن في عام 2020
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لة للفترة  .13الشكل رقم   مئوية من المجموع في كل ربع سنة( )كنسبةٍ  2020-2016توقيت اإليرادات الُمسجَّ

 
 مالحظات:

 تشمل المدفوعات المخصصة للعام السابق. 2019و 2018و 2017و 2016( 1)

 .: الربعان األوالن يمثاّلن المدفوعات النقدية الفعلية التي جرى تلقيها في حين أن الربعين األخيرين يمثاّلن توقعات2020( 2)

 العالمية.« 19-كوفيد»فيف من المخاطر الناجمة عن جائحة : ضمنت الجهات المانحة المدفوعات المبكرة للمساعدة في التخ2020( 2)

 

 إدارة التقلُّبات وعدم اليقينهاء. 

في السنوات المقبلة  2019و 2018كان من المتوقع أن يستمر الزخم المالي اإليجابي الذي شهدناه في عامي  .47

ً لالنكماش االقتصادي المتوقع  وتضييق الحيز المالي، سيحافظ إلى أن اندلعت هذه الجائحة العالمية. وإدراكا

ً استراتيجياً  ً نهجا الصندوق على أهداف حذرة للدخل بُْغيَة السماح بالتقلبات المحتملة. ويتبنى الصندوق أيضا

ع جميع الموارد  ً من السنوات السابقة. ولن تُوزَّ طويل األجل عند التعامل مع دخل أعلى مما كان متوقعا

نتيجة لعدم اليقين في ما يتعلق بالتزام الجهات المانحة وتقلب أسعار  2019األساسية المرّحلة من عام 

ً خالل الفترة المتبقية من الخطة االستراتيجية وما بعدها للسماح 15الصرف . وستُستخدم تلك الموارد تدريجيا

اء، يظل بإجراء تعديالت في حالة عدم تحقق توقعات اإليرادات. وباالعتماد على الدعم المقدم من جميع الشرك

. ومع ذلك، فهذه أوقات غير مسبوقة، ويخطط 2020الصندوق متفائالً بحذر بشأن إمكانية تحقيق األهداف لعام 

الصندوق لسيناريوهات محتملة في ما يتعلق بانخفاض الدخل. ويشجع الصندوق جميع البلدان األعضاء على 

مبكر باعتبارهما بالغا األهمية في تحقيق نتائج إيالء األولوية مرة أخرى للتمويل المتعدد السنوات والدفع ال

الخطة االستراتيجية وفي تمويل االستجابات االستراتيجية للمنظمة من أجل تغيير التحديات العالمية واألزمات 

 الناشئة.

 

 تمويل وأدوات الموارد غير األساسيةسادساً. 

 الوضع العام والمساهمون األساسيونألف. 

                                                        
 ثر سلباً على إمكانية التنب ؤ بالموارد.اهمات ويؤأدَّت التطورات الجغرافية السياسية واالتجاهات االقتصادية إلى حدوث تقل بات كبيرة في سوق العمالت، األمر الذي يزيد من تذبذب المس15
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د غير في المواروظاً ، أظهر العامين األوليين لتنفيذ الخطة االستراتيجية نمواً ملح4كما هو ُمبيٌن في الشكل  .48

 ً زيادات لغالب بالا في األساسية، سواء بالقيمة المطلقة أو النسبية. وكان النمو في الموارد غير األساسية مدفوعا

م اعية لألمالجم صندوق األمم المتحدة للسكان؛ والصناديقفي أدوات التمويل التالية: الصناديق المواضيعية ل

لتمويل األن  المتحدة؛ والتحويالت بين الوكاالت؛ والصناديق األخرى المخصصة للبرامج/المشاريع.  ونظراً 

بين  توازنعالي الجودة يشكل نسبة متزايدة من هيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان، يواصل عدم ال

 اسي وغير األساسي النمو، ويترتب على ذلك زيادة االنقسام في ما بينهما. التمويل األس

. وال 3ل في الجدو 2019و 2018ترد قائمة المساهمين الرئيسيين لصندوق األمم المتحدة للسكان لعامي  .49

ر مساهمات غيللول تزال الصناديق الجماعية التابعة لألمم المتحدة والتحويالت بين الوكاالت تشكل المصدر األ

االعتراف دة، واألساسية في الصندوق. وهذا يثبت مكانة الصندوق القوية ضمن البرامج المشتركة لألمم المتح

لتنمية اهداف بأن والية الصندوق تضطلع بدور محفز في تحقيق العمليات على نطاق منظومة األمم المتحدة وأ

 المستدامة.

 (: المساهمون األساسيون وحجم المساهمات2019-2018وق )ألساسية للصندالموارد غير ا -3الجدول 

 

 (بماليين الدوالرات األمريكية)
 الجهات المانحة 2018   2019  

 

  

 

  

 تحويالت األمم المتحدة والتحويالت التي تجري بين المنظمات* 262
164 

تحويالت األمم المتحدة والتحويالت التي تتم 

 بين المنظمات*

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 128 المتحدة لبريطانيا العظمىالمملكة  189

 

 وآيرلندا الشمالية  

 

 وآيرلندا الشمالية   

 كندا 117 كندا 96

 النرويج 64 السويد 81

 المفوضية األوروبية 64 هولندا 52

 هولندا 55 الدانمرك 46

 أستراليا 51 المفوضية األوروبية 43

 الدانمرك 46 النرويج 23

 السويد 23 بنغالديش 17

 الكاميرون 19 سويسرا 14

 أخرى 146 أخرى 174

 

  

 

  

 المجموع  877 المجموع  997

جهات معادة إلى المبالغ المالحظة: ال تشتمل هذه المساهمات على )أ( التحويالت إلى إيرادات الجهات المانحة من أجل استرداد الرسوم الضريبية؛ و)ب( ال

شترك )البرامج المشتركة التمويل الم و)ج( إيرادات الفوائد؛ و)د( استرداد التكاليف غير المباشرة.  * تشمل جميع األموال الواردة من آليات المانحة؛

 منظمات األمم المتحدة(. والصناديق االستئمانية متعددة المانحين( وكذلك التحويالت الثنائية من

 

 صندوق األمم المتحدة للسكانالصناديق المواضيعية لباء. 

لى دعم هدف إتتُعدّ الصناديق المواضيعية الثالثة لصندوق األمم المتحدة للسكان صناديق مانحين جماعية  .50

ان مل والبلدت العتحقيق النتائج في إطار الخطة االستراتيجية للصندوق. وهي تدعم البرامج المعتمدة في مجاال

 ً ً يتالءم مع الخطط والميزانيات الوطنية. وتتيح إمكانيةذات األولوية وتعزز نهجا د في ؤ بالموارالتنب متماسكا

 اة.لملبّ االصناديق المواضيعية فرصة فريدة لتوسيع نطاق البرامج للمساعدة في تلبية االحتياجات غير 
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و ن، وهللسكاويشكل التمويل المواضيعي مصدر دخل بالغ األهمية لتنفيذ برامج صندوق األمم المتحدة  .51

 ت والمتسقتياجاالعنصر المكمل األكثر فاعلية للتمويل األساسي. ويتيح التمويل المواضيعي القائم على االح

ي فورات بالكامل مع مجاالت النتائج االستراتيجية للصندوق وضع الخطط على المدى الطويل، وتحقيق وف

ساهمات ن الممصة للبرامج، وعائد استثمار أعلى المعامالت، وتكاليف اإلبالغ، مما يوجد أموال إضافية مخص

 يحظى بدعموراف، المخصصة للغاية. ويُعد التمويل المواضيعي دليالً واضحاً على المنح الجيدة المتعددة األط

عية مواضيصريح من اتفاق التمويل الذي يتطلّب من البلدان األعضاء مضاعفة مساهماتها في الصناديق ال

 .2023ى حدة بحلول عام الخاصة بكل وكالة عل

لمناظرة جية اأنشأ صندوق األمم المتحدة للسكان أربعة صناديق مواضيعية لدعم مجاالت النتائج االستراتي .52

التمويلي لكل  تفاصيل عن الوضع 6المصممة لتحقيق النتائج التحويلية للخطة االستراتيجية. ويتضمن المرفق 

ن النتائج التي تحققت في عام ، فضالً ع«19-كوفيد»لجائحة صندوق مواضيعي وتدابير التكيف واالستجابة 

2019 . 

هو البرنامج المواضيعي للصندوق المخصص لتنظيم األسرة. تدعم  إمدادات صندوق األمم المتحدة للسكان .53

احتياجاً، مما يساعد في تعزيز سالسل اإلمداد الخاصة بها إمدادات صندوق األمم المتحدة للسكان أشد البلدان 

 46حتى تتمكن النساء والمراهقات من الحصول على وسائل منع الحمل. ويركز البرنامج بشكٍل خاص على 

بلداً، باإلضافة إلى تقديم الدعم في األزمات اإلنسانية. ونظراً ألن صندوق األمم المتحدة للسكان ال يمكنه شراء 

تنظيم األسرة إال نقداً، توفر آلية تمويل مؤقتة مجموعة أدوات تمويل متجددة يمكن أن تستخدمها إمدادات  لوازم

صندوق األمم المتحدة للسكان لتقديم طلبات السلع األساسية بُْغيَة تلبية احتياجات البلدان عند ظهورها وقبل 

جيل عملية الشراء، وخفض تكلفة السلع، كما تقلل استالم أموال المانحين. وتساهم آلية التمويل المؤقتة في تع

 %. 50من نفاد السلع ذات الصلة بصندوق األمم المتحدة للسكان بنسبة تصل إلى 

ه على غايات بتركيز 3يهدف الصندوق المواضيعي لصحة األم والوليد إلى دعم هدف التنمية المستدامة رقم  .54

مات لى خدتحسين سُبل حصول الناس في أنحاء العالم ع الحدِّ من وفيات األمهات والمواليد، وكذلك على

ن الجنسين بشأن المساواة بي 5الرعاية الصحية الجنسية وخدمات الصحة اإلنجابية، فضالً عن الهدف رقم 

ية ( رعاوتمكين جميع النساء والفتيات. ويركز الصندوق المواضيعي على خمس مجاالت حاسمة للتدخل: )أ

)ج( نظم ت؛ وة في حاالت الطوارئ؛ و)ب( الموارد البشرية الصحية وال سيما القابالالتوليد وحديثي الوالد

والدة ور الرصد وفيات األمومة وفي فترة ما حول الوالدة واالستجابة لها؛ و)د(الوقاية والعالج من ناس

ة األم، وتتبع حبلداً في تنفيذ برامج قوية لص 32واالندماج االجتماعي للناجين. ويدعم الصندوق المواضيعي 

ات التي جنب الوفييَة تالنتائج، وتعزيز التأثير والتنسيق، وتحسين تحديد وفيات األم واالستجابة االستباقية بُغْ 

 يمكن تفاديها في المستقبل.

ً ومتعدد السنوات، مما يمكن الصندوق من  اني يوفر الصندوق المواضيعي للعمل اإلنس  .55 تموياًل مرنا

االستجابة بسرعة في بداية األزمة، وتقديم المساعدة عندما تكون االستجابات اإلنسانية ناقصة التمويل. يهدف 

جة الصندوق إلى زيادة المبلغ اإلجمالي المتاح لالستجابة لحاالت الطوارئ وتوجيه هذا التمويل حيثما تشتد الحا

إليه. وبتمويل من التبرعات الحكومية والخاصة، يجمع الصندوق مساهمات الجهات المانحة كوسيلة لخفض 

تكاليف المعامالت. ومن خالل تغطية جميع جوانب نداءات االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم المتحدة للسكان، 

لصندوق ألمم المتحدة للسكان أن ودون تخصيص جغرافي أو مواضيعي أو زمني، يتيح الصندوق المواضيعي 

 يتصرف بسرعة أكبر وكفاءة أكبر عند وقوع الكوارث.

https://www.unfpa.org/unfpa-supplies
https://www.unfpa.org/humanitarian-action-thematic-fund
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أحدث إضافة لهيكل تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان.  الصندوق المواضيعي للبيانات السكانيةيعد  .56

على الطلبات المتزايدة من الحكومات  2020استجابة هذا الصندوق الذي أُطلق في أوائل عام  وينصب تركيز

لمعالجة النقص الطويل األمد في البيانات السكانية والقدرات البشرية ذات الصلة. ويتمثل هدف الصندوق 

يها، وتحديد األكثر تخلفاً المواضيعي في زيادة توافر البيانات عالية الجودة بشأن السكان وإمكانية الوصول إل

عن الركب، واستهداف االستثمارات وفقاً لذلك، وتسريع التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة خالل عقد 

في المائة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتطلّب بيانات سكانية  45. ونظراً ألن 2030العمل حتى عام 

فة والدقيقة جغرافياً تعتبر جوهرية لعدم ترك أي أحد خلف الركب وخدمة من موثوقة، لذا فإن البيانات المصن

هم في أمس الحاجة إليها أوالً. وتكمن بيانات التعدادات الدقيقة والموثوقة في صميم رصد أهداف التنمية 

ع ذلك، المستدامة على المستويين الوطني ودون الوطني وتلبية احتياجات أولئك الذين تخلفوا عن الركب. وم

٪ من سكان العالم )ومعظمهم من البلدان األقل نمواً( لم يجر إحصاؤهم 7يقدر صندوق األمم المتحدة للسكان أن 

٪ من السكان األفارقة معرضون لخطر عدم اإلحصاء في جولة تعداد 34، وأن 2010خالل جولة تعداد عام 

«( 19-كوفيد»والصحة )خاصة بسبب جائحة بسبب التحديات المتعلقة بالقدرات الفنية والمالية  2020عام 

 وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي.

 الصناديق الجماعية والبرامج المشتركة لألمم المتحدة جيم. 

ً منتشِكّل صناديق التمويل الجماعي والبرامج المشتركة لألمم المتحدة جزءاً كبيراً ومتنامي .57 ير الموارد غ ا

والجهات  صندوقللسكان، األمر الذي يعكس األهمية المركزية التي يضعها ال األساسية لصندوق األمم المتحدة

لى عمة مضافة يق قيالمانحة ووكاالت األمم المتحدة على النُُهج المتكاملة، واإلنجاز المشترك، والتعاون لتحق

، 2019ام ع، نمت هذه الطريقة بشكٍل ملحوظ في 3الصعيدْين العالمي والمحلي. وكما هو مبين في الجدول 

ً مختلفاً(، بزيادة بنسبة  20مليون دوالر )من  262وبلغت ذروتها عند  ن العام السابق، في المائة ع 60كيانا

من  ت المقدمةفي المائة من الموارد غير األساسية للصندوق. ونتيجة لذلك، أصبحت المساهما 18وتمثل اآلن 

ألمر الذي يجعل ، ا2019لموارد غير األساسية في عام منظومة األمم المتحدة اآلن أحد أكبر مصادر التمويل ل

شئة عن النا صندوق األمم المتحدة للسكان أحد الكيانات التي لديها أعلى نسبة من الموارد غير األساسية

ً في ضي قداألنشطة المشتركة. وتبين هذه النتائج االستثمارات التي يضطلع بها الصندوق واستعداده للم ما

نفيذ ْغيَة التكة بُ مم المتحدة اإلنمائية، حيث يواصل الصندوق تحديد أولويات اآلليات المشترإصالح منظومة األ

 لمستدامة.مية االفعال للفصل المشترك مع المنظمات الشريكة لألمم المتحدة، وتنفيذ جدول أعمال أهداف التن

ثر أو استباقي ورصد وسوف يستثمر الصندوق كذلك في تحديد فرص إقامة شراكات عالية األثر على نح

 الجهود المشتركة.

ك ل المشتر، واصل صندوق األمم المتحدة للسكان االضطالع بدوٍر نِشط في برامج التموي2019وفي عام  .58

ويل بين الوكاالت وغيرها من المنّصات ذات الصلة من خالل تمثيله في كٍل من مجموعة نتائج التم

سكان، لمتحدة للاألمم المستدامة، برئاسة المدير التنفيذي لصندوق ا االستراتيجي لمجموعة األمم المتحدة للتنمية

 الجماعي. تمويلوغيرها من المنتديات األخرى المعنية باإلشراف والتنسيق وتوليد البيانات وتنفيذ آليات ال

إنشاء . ومنذ 2030ويعمل الصندوق حالياً كعضٍو في اللجنة التوجيهية التنفيذية للصندوق المشترك لخطة عام 

، يعمل صندوق األمم 2020من آثارها في عام  والتعافي« 19-كوفيد»صندوق األمم المتحدة لمواجهة جائحة 

دوق ويات الصند أولالمتحدة للسكان باعتباره جزءاً من لجنته االستشارية، ويدعم األمين العام المعين في تحدي

 طري على الصعيد القُطري.ومعالجة القضايا االستراتيجية لدعم استجابات الفريق القُ 

https://www.unfpa.org/unfpa-population-data-thematic-fund
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كن نة ويموكطريقة تُيّسر ليس فقط التنفيذ المشترك، بل الحصول على مساهمات من المانحين تكون مر .59

 ؤدي دوراً تاالت التنبؤ بها أيضاً، فإن آليات التمويل الجماعي وغيرها من آليات التمويل المشترك بين الوك

ً للمساهمات األساسية والصناديق المو . يواصل صندوقاضيعية الخاصة بالوكاالت في هيكلية تمويل التكميليا

ألمم نات اصندوق األمم المتحدة للسكان بناء حوافظ برنامجية ومالية مشتركة قوية مع طيف واسع من كيا

 المتحدة من أجل مجاالت النتائج التي تستفيد من أوجه التآزر بين الوكاالت.

اق في ع النطشترك وآليات التمويل الجماعي لتسهيل التقدم واسوتتمثل األمثلة البارزة على العمل الم .60

لى تشويه عقضاء البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة بشأن ال

ل يسف لتعجياليوناألعضاء التناسلية لإلناث، والبرنامج العالمي المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان و

اكته ان شروتيرة اإلجراءات الرامية إلى القضاء على زواج األطفال، ويواصل صندوق األمم المتحدة للسك

ليط على نطاق واسع في خمس مناطق مع وكاالت أخرى باعتباره أحد الشركاء المؤسسين في مبادرة تس

 الضوء الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. 

 ن المستفيدة من البرامج ومؤسسات التمويل الدوليةحكومات البلدا دال.

61.  ً ً قياسيا . 2019ام في ع سجلت مساهمات البلدان المستفيدة من البرامج تجاه البرامج المطبقة لديها رقما

ة، بما ل السكانيلمسائاوتحقق هذا اإلنجاز ثمرة لالستثمار المتواصل والمستدام للبلدان المستفيدة من البرامج في 

لفوائد على ا التعداد السكاني، وجهود صندوق األمم المتحدة للسكان إزاء تطوير أدوات تسلط الضوءفي ذلك 

. ق الحكوميإلنفااالقتصادية لالستثمار في الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية وتزيد من فاعلية ا

ارد المو مج إلى زيادة تخصيصويدعو صندوق األمم المتحدة للسكان حكومات البلدان المستفيدة من البرا

ات لحكوماالمحلية لتحقيق أهدافها اإلنمائية. وفي هذا الصدد، يعمل الصندوق على الصعيد القُطري مع 

لصحة جال االوطنية، وال سيما وزارات المالية، بُْغيَة تطوير أدوات وبحوث تدعم تحديد التدخالت في م

ا في تعين دمجهلتي يحديد أولوياتها كمجاالت تركيز لالستثمارات االجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها وت

ان تيح للبلدتنها أطر التمويل الوطنية األوسع نطاقاً. وتعتبر مشاركة الصندوق في دعم هذه األدوات جوهرية أل

خالل من  بها، الفرصة لتعبئة الموارد وتعزيز السياسات لدعم الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة

 .األوسع نطاقا 2030زيادة فاعلية اإلنفاق، وتحديد الدور المحفز لهذه الحقوق في تحقيق خطة 

وباإلضافة إلى ذلك، يواصل الصندوق تكثيف جهوده إلقامة المزيد من الشراكات، وال سيما مع المؤسسات  .62

التمويل المشترك المقدمة من  المالية العالمية بغرض دعم البلدان المستفيدة من البرامج. وال تزال مساهمات

حكومات البلدان المستفيدة من البرامج، دعماً لبرامجها القُطرية، تُشِكّل جزءاً كبيراً من اإليرادات، وتنبع أساساً 

، جرى التوقيع على 2019. وفي عام 16من القروض والمنح التي تأتي باألساس من مؤسسات التمويل الدولية

 8من البلدان المستفيدة من البرامج، بزيادة تقارب  36مليون دوالر أمريكي لـعد  78اتفاقيات يبلغ مجموعها 

(. وقد أمكن تحقيق هذه 5)الجدول  2018مليون دوالر أمريكي في عام  70ماليين دوالر أمريكي، مقارنة مع 

سكان ومختلف الزيادة من خالل تكثيف المشاركة في المراحل األولى من النشاط بين صندوق األمم المتحدة لل

 مؤسسات التمويل الدولية.

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(ساهمات البلدان المستفيدة في برامجها القُطرية م -4الجدول 

                                                        
ما يلي: البنك اإلسالمي للتنمية، الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا، وبنك التنمية للدول األمريكية، والبنك  2018ويشمل التمويل الناشئ من مؤسسات مالية دولية في عام 16

 الدولي.
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 الجهات المانحة 2018 الجهات المانحة 2019

 الكاميرون* 19.0 بنغالديش* 17.0

 غواتيماال 13.2 غواتيماال 8.4

 هايتي* 12.0 بوركينا فاسو* 8.0

 إندونيسيا* 9.3 مالوي 7.1

 البرازيل 4.9 بنن* 6.9

 جمهورية الكونغو الديمقراطية* 4.3 النيجر* 6.6

 نيجيريا 2.7 جمهورية الكونغو الديمقراطية* 6.1

 كوت ديفوار* 1.8 الصين 4.3

 أوروغواي 1.1 نيجيريا 3.8

 بنما 0.5 هندوراس 2.4

 أخرى* 1.2 أخرى* 6.9

        

 المجموع 70.0 المجموع 77.5

 

 يشمل المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية *

القاته مع عسكان اعتماداً على التعاون القائم بالفعل على الصعيد القُطري، يوسع صندوق األمم المتحدة لل .63

تمويل  إطار عدد متزايد من المؤسسات المالية الدولية. وقابل كل من التعاون التقني وتنفيذ البرامج في

على أادات لماضية، حيث وصلت اإليرالمؤسسات المالية الدولية زيادة كبيرة على مدار السنوات الثالث ا

 مليون دوالر أمريكي(.  46)حوالي  2019مستوى لها على اإلطالق في عام 

خارطة طريق األمين وركز صندوق األمم المتحدة للسكان على مدار العامين الماضيين، وبما يتسق مع  .64

مية المتعددة األطراف لتعزيز على وضع أطر مشتركة للتعاون مع بنوك التن17 ، 2030العام لتمويل خطة عام 

ً به لعدٍد من مؤسسات  ً موثوقا أوجه التآزر على المستويين اإلقليمي والقُطري. وبذلك أصبح الصندوق شريكا

التمويل الدولية. ومن األمثلة على ذلك الشراكة مع البنك الدولي والكيانات اإلقليمية والوطنية األخرى في 

والتي تهدف  18أة واالستفادة من السمات الديموغرافية في منطقة الساحل، مشروع تمكين المرمنطقة الساحل، 

إلى االستثمار في رأس المال البشري من خالل مسرعات التحول الديموغرافي. وتمتد هذه الشراكة في اآلونة 

قريباً قيمة وتضاعفت ت 19 خطة رأس المال البشري ألفريقيا التابعة للبنك الدولي.بلداً بموجب  20الحالية لتشمل 

البرامج الجارية التي ينفذها صندوق األمم المتحدة للسكان في إطار تمويل المؤسسات المالية الدولية منذ عام 

. وباإلضافة إلى ذلك، يعد صندوق األمم المتحدة للسكان واحداً من ست كيانات معتمدة لمساعدة البلدان 2017

استجابة  2020ئة؛ وجرى تلقي المنح األولية بالفعل في عام في تنفيذ صندوق التمويل الطارئ لمواجهة األوب

 «. 19-كوفيد»لجائحة 

ستثمار في ي لاليشارك صندوق األمم المتحدة للسكان والبنك اإلسالمي للتنمية في تصميم سند ذو أثر إنمائ .65

قة الدول ي منطصحة المراهقات ورفاههن لزيادة قدرتهن على المشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ف

 العربية واالستفادة منها. 

باالشتراك مع الحكومة والبنك اإلسالمي للتنمية، يعمل الصندوق  الكاميرون.

على وضع نظام "مايكرو تكافل"، وهو نظام تأمين متوافق مع الشريعة 

                                                        
17 pdf.2019-July-SDGs-the-Financing-Roadmap-GS-ontent/uploads/2019/07/UNc-https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp 
18 SWEDD_ENG.pdfpdf/-https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub 
19 plan-alcapit-umanh-https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africa 
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 اإلسالمية، لمعالجة وفيات األمهات وحديثي الوالدة واألطفال في الكاميرون.

 

الصندوق العمل مع بعض الحكومات والمؤسسات المالية لوضع رسوم أو ضرائب إلزامية ويواصل  .66

ع ملعمل )ضرائب صغيرة( لتمويل شراء سلع وبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية التي تستهدف الشباب، وا

سلع  شراء الشركاء من أجل توسيع حدود االئتمان وطرائق توفير التكاليف إلى الحكومات المؤهلة من أجل

 الصحة اإلنجابية على نحو فعال.

 المساهمات في قمة نيروبي هاء.

في  شارك ساهمت طائفة واسعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص في ميزانية قمة نيروبي، والتي .67

. وبلغ إجمالي 2019عقدها صندوق األمم المتحدة للسكان وحكومتا الدانمرك وكينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 

والنرويج؛  مليون دوالر أمريكي من البلدان التالية: الدانمرك؛ 6.8مساهمات الشركاء الحكوميين للقمة 

جمهورية يسلندا؛ وا؛ وأوالسويد؛ وفنلندا؛ وآيرلندا؛ وأستراليا؛ وإيطاليا؛ وسويسرا؛ وهولندا؛ ولكسمبرغ؛ وألماني

ل لقمة. وشمازانية القطاع الخاص رعايات لزيادة ميكوريا؛ وكينيا؛ وكندا. كما قدم الشركاء االستراتيجيون من 

ن جروب؛ يوكيشالرعاة الذين تبرعوا إما بمساهمات مالية أو عينية: باير أيه جي؛ وبيفانج إنترناشونال إد

ة؛ لكينيومؤسسة فورد؛ وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية؛ ومنظمة المواطن العالمي؛ والخطوط الجوية ا

لخاصة؛ امبية نال؛ ومجموعة برادا؛ ورويال فيليبس؛ واللجنة الدولية لأللعاب األولومنظمة بالن إنترناشو

لمسيحية. بان اومكتب األمم المتحدة للشراكات؛ ومؤتمر المرأة نبع الحياة؛ والتحالف العالمي لجمعيات الش

ً عأيض وباإلضافة إلى ذلك، دعمت منظمة فيرتريد إنترناشونال ومنظمة األلعاب األولمبية الخاصة ناصر ا

 جلسات محددة من خالل الرعاية.

 المفوضية األوروبيةواو. 

مليون  43قداره مما  2019بلغ إجمالي المساهمات غير األساسية المتلقَّاة من المفوضية األوروبية في عام  .68

. 2018ي عام مليون دوالر أمريكي ف 64مليون دوالر أمريكي، مقارنة بـ  21دوالر أمريكي، بانخفاٍض قدره 

ي فذلك  ومع ذلك، جرى تعزيز الشراكة بين صندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية األوروبية، وتجلى

لعنف ضد اعلى  التعاون الوثيق في سياق مبادرة تسليط الضوء بين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة للقضاء

ً جديداً لتقديم مساهمات. وش 14النساء والفتيات وفي توقيع  ع مع خمس اتفاقات ملت هذه االتفاقات توقياتفاقا

شملت هذه ووروبية. ية األالمديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية التابعة للمفوض

اعي في الجتمااألنشطة اإلنسانية التدخالت في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع 

اق العر وجنوب السودان وسوريا وتركيا. وجرى تخصيص تمويل إضافي للمشاريع الجارية في العراق وبيرو

 واألردن واليمن.

وتي ي جيبوجرى توقيع ثالث اتفاقات جديدة مع المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية لمشاريع ف .69

 مشاريع فيوسع لية ومفاوضات التوإكوادور وميانمار، وأربع اتفاقات جديدة مع مديرية سياسة الجوار األوروب

مويل تخصيص أرمينيا والبوسنة والهرسك وليبيا ومشروع إقليمي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وجرى ت

ة ع المديرياحد مإضافي للمشاريع الجارية في تونس وأوكرانيا. وباإلضافة إلى ذلك، جرى التوقيع على اتفاق و

سة اخلية، لمشروع في السودان، واتفاق آخر بموجب صكوك السياالعامة لشؤون الهجرة والشؤون الد

 الخارجية، لمشروع في الكاميرون.
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 التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للحاالت اإلنسانيةزين. 

 األمراض، و تفشيأسواء كان ذلك استجابةً لآلثار المدمرة لألزمات التي طال أمدها، أو األخطار الطبيعية  .70

ر الذي أسهم في ، األم2019االستجابة التابعة للصندوق جهوداً كبيرة في الميدان طوال عام فقد بذلت أفرقة 

الكونغو  هوريةإنقاذ األرواح، وصون الكرامة، وبعْث األمل في أماكن متعددة من العالم مثل بنغالديش، وجم

تي قام بها إلنسانية ال، وصلت األعمال ا2019الديمقراطية، وجنوب السودان، والكونغو، واليمن. وفي عام 

وع األشخاص بلداً. ومن مجم 64مليون نسمة من النساء والفتيات والشباب في  19الصندوق إلى ما يقدر بـ 

دت قرابة  ة، بما في ذلك مليون امرأة بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابي 7.3الذين جرى الوصول إليهم، ُزّوِ

يا ريري لضحار السد في الحاالت الطارئة ورعاية الوليد، والتدبيالرعاية قبل الوالدة وبعدها، ورعاية التولي

 مليون شخص على خدمات تنظيم األسرة.  2.4االغتصاب. حصل ما يربو على 

و يرب قدم صندوق األمم المتحدة للسكان خدمات الصحة اإلنجابية لما اليمن

 116,000شخص. وشملت هذه المساعدة تقديم الدعم لـ  890,000على 

اً، مرفقاً صحي 260من الناجين من العنف، و 28,000عملية والدة آمنة، و

 قلية.مراكز متخصصة في الصحة الع 6مكاناً آمناً للنساء والفتيات، و 40و

نع ممليون امرأة من وسائل  2.6استفادت  جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ة؛ وتلقى قابل 735الحمل الحديثة، بما في ذلك االلتزام الجديد؛ وجرى تدريب 

اعي من الناجين من العنف القائم على النوع االجتم 14,000ما يربو على 

 الخدمات الطبية والنفسية.

 

مليون  294، حيث بلغ مجموع المساهمات 2019استمرت اإليرادات اإلنسانية للصندوق في النمو في عام  .71

مريكي في أمليون دوالر  165.4و 2018مليون دوالر أمريكي في عام  172.3دوالر أمريكي، مقارنةً بمبلغ 

ً  . وتلقت اآللية المعنية بالواردات لدى صندوق األمم المتحدة للسكان2017عام  ً دعما  1.4قيمة بينياً، عأيضا

رويجي س النمليون دوالر أمريكي، من الشركاء االحتياطيين األربعة )المجلس الدانمركي لالجئين، والمجل

م الدعم لية(. ودعسترالالجئين، ومنظمة َكنَدام العالمية الكندية غير الربحية وغير الحكومية، ومنظمة ريد آر األ

ذلك،  باإلضافة إلىمكتباً قُْطرياً للصندوق يستجيب لحاالت الطوارئ اإلنسانية. و 18فرداً في  31العيني نشر 

لعنف القائم لوظائف استشارية إقليمية  8دوالر أمريكي لعدد  883,600قدم المجلس النرويجي لالجئين زهاء 

بين  ي ماعي فعلى النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ لدعم احتياجات العنف القائم على النوع االجتما

 الوكاالت في أربعة مكاتب إقليمية. 

ارئ ة الطووال تزال طرائق التمويل اإلنساني المشترك لألمم المتحدة، مثل الصندوق المركزي لمواجه .72

طلع بها تي يضوصناديق التمويل الجماعي القُطرية، تكتسي أهميةً حاسمة في تنفيذ مهام العمل اإلنساني ال

ندوق مليون دوالر أمريكي من الص 37، ورد ما مجموعه 2019لسكان. وفي عام صندوق األمم المتحدة ل

جهات المانحة بلداً. وشملت ال 36المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم عمليات صندوق األمم المتحدة للسكان في 

انمرك دا والدأستراليا وكن 2019اإلنسانية األخرى للعمل اإلنساني لصندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

السويد ورويج والمفوضية األوروبية وفنلندا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وهولندا ونيوزيلندا والن

 وسويسرا والمملكة المتحدة.
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ة مصدر آخر للتمويل يتمثَّل في صندوق الطوارئ التابع لصندوق األمم المتحدة للسكا .73 يل آلية تمو ن، وهوثمَّ

ستجابة دء االداخلية ممولة بشكٍل رئيسي من الموارد األساسية. وهو يسمح لألفرقة العاملة في الميدان بب

ر ماليين دوال 10وارئ زهاء ، خصص صندوق الط2019اإلنسانية في بداية حالة الطوارئ. وفي عام 

ً للصندوق، من أجل الوصول إلى نحو  33أمريكي لـعدد  ً وإقليميا ً قُطريا في حاجة  ماليين شخص 4مكتبا

مريكي من أماليين دوالر  7، جاء 2019إنسانية. ومن إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق الطوارئ في عام 

مت   ك. دوالر أمريكي من كندا والنرويج كتمويل مشترماليين  3الموارد األساسية للصندوق وقُدِّ

 القطاع الخاص والشراكات االستراتيجية األخرى حاء. 

، واصل 2019حقَّقت مساهمات القطاع الخاص للصندوق زيادةً ُمطَّردةً خالل العقد الماضي. وفي عام  .74

من  دوالر أمريكي مليون 15الصندوق تعزيز شراكاته مع الشركاء غير التقليديين، وحصل على زهاء 

ت العينية شريكاً. وال تشمل األرقام المذكورة أعاله المساهما 79مساهمات القطاع الخاص والتعاون مع 

االتساق ائدات، بمليون دوالر أمريكي( المتلقاة من شركاء القطاع الخاص، والتي يُعترف بها كع 2.3للخدمات )

 تلقّاة فيت المثبات العائدات. وجرى تنقيح قيمة المساهمامع سياسة صندوق األمم المتحدة للسكان الخاصة بإ

تساق نقدي، باالمليون دوالر أمريكي، بعد قرار نقل منحتين كبيرتين إلى أساس اإلثبات ال 9.4إلى  2019عام 

 مع سياسة صندوق األمم المتحدة للسكان الخاصة بإثبات العائدات. 

ائق تلف طرجرى بذل جهوٍد كبيرة إلشراك الشركاء في مخوباإلضافة إلى التمويل والمساهمات العينية،  .75

ت في شراكاالشراكة )حمالت تعريفية وشراكات توعوية تستخدم المهارات العقلية(. وبوجٍه عام، ساعدت ال

و دعم يَّة، أعلى تعزيز صورة صندوق األمم المتحدة للسكان، أو تمويل برامجه بمزيٍد من الفاعل 2019عام 

.ية واإلبداعية، أو مناصرة إعمال حقوق النساء والمراهقات والحفاظ على صحتالحلول االبتكار  هنَّ

مليون  11.4منحتين يبلغ مجموعهما  2019وكفلت جهود تعبئة الموارد التي جرى االضطالع بها في عام  .76

ا هراف بدوالر أمريكي من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة غيتس/جامعة كولومبيا التي ستحظى باالعت

 لعائدات. ا، بما يتماشى مع سياسة صندوق األمم المتحدة للسكان الخاصة بإثبات 2020في السنة المالية 

ه مع جونسون ، وسع صندوق األمم المتحدة للسكان تعاون2018واستناداً إلى اإلنجازات المتحققة في عام  .77

زيز قدرة لى تعإمن الجهود الرامية  آند جونسون في باكستان وهايتي وليبيريا والمكسيك وجنوب أفريقيا كجزء

 القابالت وتحسين تقديم خدمات الصحة اإلنجابية. 

مهات كما عزز الصندوق شراكته بشأن صحة المرأة وتمكينها في مكان العمل مع شركة إم إس دي لأل .78

مل يث يعومؤسسة األمم المتحدة، من خالل تلقي منحة مالية إضافية لبرامج مكان العمل في الفلبين، ح

 الصندوق مع الشركات لتحسين الحصول على معلومات وخدمات تنظيم األسرة من أجل عمالهم. 

ونغو. ة الكوجرى تطوير أول برنامج شراكة تجريبي للشراكة العالمية مع شركة رويال فيليبس في جمهوري .79

ية جيدة ة صحى رعايوفي إطار الرؤية العامة للشراكة العالمية، يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الحصول عل

من  ت المهمشةجتمعاوميسورة التكلفة، بما في ذلك خدمات الصحة النفاسيَّة واإلنجابية للنساء والفتيات في الم

سع نطاق الحصول على الخدمات الصحية.  خالل إدخال تكنولوجيات وابتكارات يمكن أن تُِوّ

يين وحسَّن الموارد التي يتلقاها منهم ، زاد الصندوق من تعزيز عالقته بالشركاء الرئيس2019في عام  .80

بطرٍق عدة. وواصل الصندوق المواضيعي الرئيسي لصندوق األمم المتحدة للسكان، إمدادات صندوق األمم 

المتحدة للسكان، اجتذاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص، يأتي معظمها من المؤسسات. وركزت مؤسسة 
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مليون دوالر أمريكي على  1.9ن بين جهات أخرى، دعمهما البالغ بيل وميليندا غيتس ومؤسسة وينسلو، م

 .2030تعزيز قدرة الصندوق على نطاق المنّظمة إلنهاء احتياجات تنظيم األسرة غير الملباة بحلول عام 

تحدة م الموباإلضافة إلى ذلك، دعمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس مبادرة إدارة التغيير في صندوق األم .81

مقر تويات )الالمس للسكان من خالل تركيز استثماراتها في جانبين: تغيير الثقافة التنظيمية والمواءمة ثالثية

وق حة للصندلُملِّ ة على دعم االحتياجات االرئيسي + المكاتب اإلقليمية + المكاتب القُطرية(. ووافقت المؤسس

 عن طريق تقديم الدعم العيني والمنح إلى الصندوق. 

مية تضم أكثر إلى إنشاء شبكة عال 2018وأفضت زيادة التواصل مع األوساط األكاديمية التي بدأت في عام  .82

ل قمة نيروبي ة جانبية خال. كما نظمت الشبكة فعالي2019شريكاً جامعياً منذ إطالقها في آذار/مارس  120من 

ل هذه من خالولمناقشة دور المؤسسات األكاديمية في تحقيق جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

رية"، الفك الشبكة، يمكن للصندوق أن يُنشئ شراكات جديدة مبتكرة، مثل شراكة "الوصول" وشراكة "الطاقة

اهرة، ي القلالقتصاد، وجامعة أوسلو، والجامعة األمريكية ف بما في ذلك مع جامعة فوردهام، وكلية لندن

 وجامعة شيلي، وجامعة غانا، وجامعة ستانفورد.

 ج عملتضطلع شراكات الصندوق مع البرلمانيين بدور حاسم في بناء الدعم السياسي والمالي لبرنام .83

بناء والتدخالت ، وضمن أنشطة ال2019المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة. وفي عام 

أكثر من  ، أكدلالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

ق رك الصندوبلداً التزامهم بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. كما أش 130برلماني من  500

نية حول الوط إلمدادات صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن المشاورات برلمانيين في ستة بلدان ذات أولوية

 التمويل المحلي من أجل تنظيم األسرة ووسائل منع الحمل.

ليون دوالر م 100، أنشأ صندوق األمم المتحدة للسكان برنامج العطاء الفردي، برؤية حشد 2019وفي عام  .84

لمنّظمة ، خصصت ا2019. وفي أيلول/سبتمبر 2030عام أمريكي سنوياً في شكل تبرعات من األفراد بحلول 

ً لتفعيل مرحلة بدء تشغيل البرنامج ودخوله إلى السوق. ومنذ ذلك الحين، ظ ء امج العطال برناستثماراً أوليا

وحده،  2020 الفردي لصندوق األمم المتحدة للسكان يحقق أداًء باهراً يتجاوز أهدافه الموضوعة. وفي عام

إلمكانات ذلك اكهدفه البالغ مليون دوالر أمريكي للسنة في ستة أشهر فقط، األمر الذي يبرز  تجاوز الصندوق

 القوية لمصدر التمويل هذا بالنسبة للصندوق.

قليمية تب اإلوجرى تعزيز الشراكات على الصعيدْين القُطري واإلقليمي من خالل الدعم المستمر من المكا .85

الجنسين  ة بينة شراكات مع األلعاب األولمبية الخاصة من أجل المساواوالقُطرية. وتشمل هذه الشراكة إقام

بيفانغ  جموعةموالشمول؛ وشراكة مع إيتايبو بيناسيونال لمنع الحمل غير المقصود في البرازيل؛ وشراكة مع 

 التعليمية الدولية لدعم أنشطة قيادة الشباب في جمهورية الصين الشعبية.

 دان الجنوب والتعاون الثالثي.التعاون في ما بين بلطاء. 

بوصفه  ، استمر تعزيز التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي2020و 2019طوال عامّي  .86

ت أكثر من طوير قدراتمل تاستراتيجية برمجة تتسم بالفاعليَّة والكفاءة لدعم تحقيق النتائج التحويلية الثالثة. واك

ً في منطقتين بشأن كيفي 50 ة من هذه ستفادة تحسين إدماج مثل هذا التعاون في البرامج القُطرية واالمكتبا

 جنوبية فييل الالمبادرات من أجل تحقيق نتائج إنمائية وطنية. واستمرت الشراكات التي تستخدم آليات التمو

 مليون دوالر أمريكي إضافية. 3.5، مما أدى إلى توليد 2019التوسع في عام 
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إلبراز  25جلسة توقيع في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، نُظمت 2019وفي عام  .87

على  وبوتعهد ما ير أهمية التعاون بين بلدان الجنوب إزاء تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

من  يلية كجزءلتحوث ابلداً باالستفادة من التعاون في ما بين بلدان الجنوب من أجل النهوض بالنتائج الثال 45

ع امن مبرامجها الوطنية للسكان والتنمية. واستمرت جهود المناصرة التي يضطلع بها الصندوق، بالتز

يواصل ية. والحوارات الوزارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤتمر الدولي للسكان والتنم

ؤتمر ة مثل المعالميا بين بلدان الجنوب في المنتديات الالصندوق شراكاته مع مكتب األمم المتحدة للتعاون في م

ل تطوير أو ي ذلكالدولي للشباب المبتكرين )شينزين، الصين( وكذلك مع مبادرات التنسيق بين الوكاالت، بما ف

 اون في ماالتع استراتيجية على نطاق منظومة األمم المتحدة للتعاون في ما بين بلدان الجنوب. ويواصل مكتب

احة ص المتالبلدان التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان الحفاظ على هذه العالقات واستكشاف الفربين 

 للعالقات الجديدة.

 االعتبارات االستراتيجية واالتجاهات المستقبليةسابعاً. 

 وما بعده  2020التوقعات لعام ألف. 

باإلضافة  مليون دوالر أمريكي، 1.048) 2020حزيران/يونيو  1يتماشى إجمالي اإليرادات المتوقعة في  .88

ع األهداف مليون دوالر للموارد غير األساسية( م 650مليون دوالر أمريكي للموارد األساسية و 398إلى 

ركائه، ال يزال شمليار دوالر أمريكي للعام. وباالعتماد على دعم  1اإلجمالية اإلرشادية المتوقعة البالغة 

ت اإليرادات . ويجري استعراض توقعا2020انية بلوغ أهداف التمويل لعام الصندوق متفائالً بحذر بشأن إمك

ن عات قاصرة لتوقعاشهرياً من أجل ضمان االستدامة المالية وتقييم الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية إذا كانت 

لجهات امات تحقيق األهداف. تستند توقعات اإليرادات إلى تقديرات جمع األموال، محسوبة على أساس التزا

ير ، والمعايتمويلالمانحة والشركاء، والمساهمات المتوقعة في أدوات التمويل المواضيعية وغيرها من أدوات ال

 االقتصادية الكلية والسياسية األخرى والتنبؤات المالية المتنوعة، مثل أسعار الصرف.

الة ، ظلت الح«19-كوفيد»ئحة وعلى الرغم من الصدمات االجتماعية واالقتصادية والمالية التي خلفتها جا .89

لتوقع ااتخاذ تدابير  ، ثمرة لإلدارة الحكيمة للميزانية، والبدء السريع في2020المالية للصندوق مستقرة في عام 

 ة الماليةمراريوالتكيف على مدار السنوات الماضية. وسوف يستمر تطبيق هذه التدابير وتعديلها لضمان االست

 ا بعده.وم 2020والتشغيلية في عام 
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ارية تدابير صندوق األمم المتحدة للسكان للحفاظ على االستقرار المالي واالستمر

 وما بعده 2020التشغيلية في عام 

 تدابير فورية تكفل دخل الصندوق:  

 ة ولويالتركيز على صرف الموارد األساسية في بداية الفترة باعتبار ذلك أ ○

 تأمين االستقرار المالي الستمرارية األعمال ○

 استعراض سيناريوهات الدخل والعائدات: صون السيولة واإلدارة الحكيمة 

 للموارد

: المسائل التقنية، والتشغيلية، وتعبئة توجيهات للمكاتب القُطرية والشركاء  

 الموارد، والمناصرة

والتكاليف  لثالث التحويليةعلى النتائج ا« 91-كوفيد»تأثير جائحة تحليل  

 والعمليات

ً مع والية صندوق   ألمم اإعادة استخدام األنشطة على الصعيد القُطري تماشيا

 المتحدة للسكان

من آثارها: تدابير مبكرة للحفاظ  والتعافي« 19-كوفيد»االستعداد لما بعد جائحة  

 2021على الجدوى المالية طويلة األجل لعام 

 ية من التنسيق مع منظومة األمم المتحدة األوسعالحفاظ على درجة عال

 

ويل الحالي والمستقبلي، مع إيالء على التم« 19-كوفيد»سيواصل الصندوق باستمرار مراقبة تأثير جائحة  .90

عملية تقدير  وممارسة 2021-2018االعتبار الواجب الستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية للفترة 

عاون مع لة ويتكما يرصد الصندوق بعناية اتجاهات المساعدة اإلنمائية الرسمية الشامالتكاليف ذات الصلة. 

تيجية. ستراالحكومات والشركاء لتوقع مخاطر التمويل والتخفيف منها للفترة المتبقية من دورة الخطة اال

ألكثر ايات لفتوسيواصل الصندوق التأكيد على ضرورة التضامن على الصعيد العالمي بُْغيَة دعم النساء وا

بة ستجاضعفا في أوقات األزمات، وتوثيق األثر، وإظهار الدور الفريد الذي يضطلع به الصندوق في اال

نوات قأفضل ولألزمات، والتواصل بشكٍل استباقي مع الجهات المانحة والشركاء بشأن االحتياجات والثغرات 

 التمويل من أجل تقليل التجزؤ والشروط غير المبررة.

 إدارة المخاطرباء. 

لى الطريقة التي يدير بها الصندوق أعمال إدارة المخاطر، وحماية عالحالية « 19-كوفيد»أثرت جائحة  .91

ً أمام الو  لى عملياتصول إالموارد، والتدقيق، والتحقيق، على األقل في الوقت الذي تقف فيه الجائحة عائقا

ً ما يحرص الصند واجبة. ية الوق على استمرارية إنفاذ طرائق العناالصندوق واألنشطة البرنامجية. وغالبا

ي الموقع ائق فويجري استعراض عمليات التدقيق والتحقيقات التي تتطلّب بعثات ميدانية أو الوصول إلى الوث

ديالت التع والتفاعالت الشخصية مع األفراد مع أخذ أحدث التطورات في االعتبار. وقد أجرى الصندوق بعض

رة واالستشا لضمانويعكف حالياً على تقييم اآلثار الطويلة األجل على وظائفه المتعلقة با على المدى القصير،

رد صندوق م مواوالتحقيق، بهدف الحفاظ على أعلى مستويات ممكنة من النزاهة والكفاءة والفاعلية في استخدا

 األمم المتحدة للسكان ورصدها.

 ث لصندوق األمم المتحدة للسكان تمارين حساب تكلفة النتائج التحّولية الثالجيم. 

https://www.unfpa.org/covid19
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ً نحو ض2030ومع بقاء عشر سنوات فقط على الموعد النهائي  .92 خ شعور ، فإن على العالم أن يمضي قدما

التحويلية  ق النتائجتحقي باإللحاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالنسبة لصندوق األمم المتحدة للسكان، فإنَّ 

ت ن الحكوماية بيات فورية وسريعة من جانب البلدان، إلى جانب الشراكات التعاونالثالثة يتطلّب اتخاذ إجراء

 وأصحاب المصلحة على جميع المستويات. 

ً يتجاوز العمل كالمعتاد. وتتطلّب  .93 لطموحة الخطة اويتطلّب جدول أعمال الصندوق التحويلي تغييراً عميقا

ل على طوواسعة من المستثمرين االجتماعيين، واستثمارات كبيرة في قطاعاٍت عدة. وينبغي حشد مجموعة 

قطاع بر للالجهات الفاعلة التقليدية مثل الحكومات والمانحين والمجتمع المدني، يجب أن يُخصص دور أك

 الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص واألفراد.

الوكالة  للسكان، بوصفه ، يتعين على صندوق األمم المتحدة2030ولتنفيذ التزامات خطة التحول لعام  .94

في تنفيذ  وٍر رائدٍ لع بدالرائدة في األمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية، أن يضط

ير ي توففوتعبئة الشراكات واالستثمارات حول هذه النتائج. ويتطلّب ذلك من الصندوق أن يضاعف جهوده 

تُعد الحجج . و2030ة، والبرمجة، والعمليات من أجل تحقيق رؤية عام األدلة، والحجج الرصينة، والمناصر

ضاعفة وقيتاً لمحسن تاالقتصادية السليمة القائمة على الحقوق والمؤثرة بمثابة االستثمارات األكثر مالءمة واأل

لتكاليف ا قديرتجهود المناصرة القائمة على األدلة والحوارات المتعلقة بالسياسات العامة. وستدعم مبادرة 

 والتمويل التي يقودها الصندوق سد الثغرات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

، قدر الصندوق، بالشراكة مع جامعة جونز هوبكنز وجامعة واشنطن وجامعة فيكتوريا 2019في عام  .95

التحويلية بحلول عام  الالزمة لتحقيق النتائج الثالث االحتياجات العالمية من المواردوجامعة أفينير الصحية، 

. وقد جرى اإلعالن عن النتائج األولية خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم 2030

، ونشرت نتائجه على نطاق واسع في قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان 2019المتحدة في تموز/يوليو 

وعالوة على ذلك، عمل الصندوق مع هؤالء الشركاء لتقييم كيفية . 2019في تشرين الثاني/نوفمبر  25والتنمية 

على التكاليف والنتائج. وسوف يعزز الصندوق من أنشطة المناصرة لتعبئة الموارد « 19-كوفيد»تأثير جائحة 

من أجل سد الفجوات في الموارد. وسوف يساند الصندوق أيضاً البلدان في تجهيز الحاالت االستثمارية القُطرية 

 لحشد التمويل المحلي من أجل النتائج التحّولية التي تعزز أدوات تقدير التكاليف وأدوات نمذجة األثر. 

لي للسكان الدو كما ستستفيد عملية تقدير التكاليف من الزخم المتولد عن مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر .96

ية، كجزء طنية الطوعللوفاء بالتزاماتها الو. وسيواصل الصندوق مساعدة البلدان، بناًء على طلبها، 25والتنمية 

 من منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وإطار أهداف التنمية المستدامة.

 تحسين التنبؤ واإلبالغ والتعريف بعمل الصندوق وتقدير الجهود المبذولةدال. 

ً في تخطيط الميزان .97 ً حذراً وواقعيا ً عاما ت إلى توقعا ستندية، ييُطبِّق صندوق األمم المتحدة للسكان نهجا

دم عفي حالة  قشفيةاإليرادات بُْغيَة التقليل إلى أدنى حٍد ممكن من احتمال حدوث فجوات تمويلية أو تدابير ت

لصعب التنبؤ اتبدو مطمئنة، سيظل من  2020تحقق التوقعات. وعلى الرغم من أن توقعات تعبئة الموارد لعام 

نظر تعقيد بالشديد ال ير األساسية، نظراً ألّن تخصيص األموال يُعد أمراً ، ال سيما بالنسبة للموارد غ2021لعام 

 إلى تدفقات التمويل المتعددة غير األساسية.

ومن المتوقع أن يؤدي التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الذي سيُعَمل به بحلول نهاية  .98

ية، مع تحسين رصد توقعات اإليرادات، ودعم تخطيط ، إلى ربط الموارد بالنتائج بشكٍل أكثر منهج2021عام 

الموارد وتخصيصها وإدارتها واإلبالغ عنها على نحٍو أفضل، باالستناد إلى االحتياجات والنتائج المتوقعة. 

https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
https://www.unfpa.org/featured-publication/costing-three-transformative-results
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ويعد مشروع تحويل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مرحلة التنفيذ حالياً، ويجري تهيئة مكونات النظم 

. وستكون وظائف توقعات الدخل، بما في ذلك العمليات 2021في النصف األول من عام  لبدء اختبارها

 .2021المتعلقة بإدارة أنشطة تعبئة الموارد والشراكة ورصدها، متاحة في أوائل عام 

من أجل  2020و 2019وباإلضافة إلى ذلك، سعى الصندوق إلى تنفيذ عدد من التدابير الرئيسية في عامّي  .99

ين الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالنتائج وإبرازها، مع محاولة التخفيف من المخاطر المالزمة زيادة تحس

للطابع الطوعي والمتقل ب لتمويله. وفقاً لتعليمات المجلس التنفيذي، قام الصندوق بتعديل شكل ومضمون تقريره 

وارات. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم السنوي عن الحوارات المنّظمة بشأن التمويل من أجل تحسين جودة الح

الصندوق، تماشياً مع اتفاق التمويل، بتعزيز اإلبالغ السنوي عن النتائج في مقابل النفقات. ويتم ذلك من خالل 

، المتاحة التقارير الصادرة على الصعيد القُطري، و2019لعام  التقرير السنويأدوات رقمية ُمحسَّنة، مثل 

ً على شبكة اإلنترنت. كما أنَّ الصندوق يضاعف جهوده إلبراز أعماله والتنويه بها، بما في ذلك  أيضا

وقصص من الميدان توضح أحدث المساهمات المستلمة من الجهات ، الصفحات الفردية للجهات المانحة

 المانحة، والتقدم الملموس الُمحَرز بفضل الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة.

ال إبراز أعم أدواتويُعد الصندوق عضواً نشطاً في المبادرة الدولية لشفافية المعونة، وهو ما يعزز الن ظم  .100

ة. ألساسيعلى الرصد واإلبالغ بشكٍل أفضل عن الموارد األساسية وغير االصندوق من أجل توفير القدرة 

انات على ابات البي، وبووتُستخدَم هذه المعلومات والنتائج ذات الصلة ِمن قِبل نُظُم المعلومات الحكومية الشريكة

علومات ترد منطاق منظومة األمم المتحدة، وبوابة النتائج اإللكترونية لصندوق األمم المتحدة للسكان. و

نتائج رض العالمصروفات والنتائج ذات الصلة، كما وردت في المبادرة الدولية لشفافية المعونة، من خالل 

 ان.تحدة للسكم الموالنفقات حسب البلد والمنطقة والجهة المانحة، في إطار بوابة النتائج الخاصة بصندوق األم

صناديق وساسية دمها الدول األعضاء إلى الصناديق األمن أجل تحسين الشفافية وإبراز المساهمات التي تق .101

ساهمة ن الممالتمويل الجماعي ورصدها، يواصل الصندوق تعزيز نُُظمه لتخطيط الموارد وتتبعها لكي يتمكن 

 المشتركة راضاتبفاعليَّة في الطلبات المقدمة على نطاق المنظومة في ما يتعلق بالبيانات واألدلة واالستع

ية، يقوم ير األساسية وغْغيَة تعزيز آليات الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بإدارة الصناديق األساسواإلبالغ. وبُ 

لبيانات"، ُمكعبات ااسم "الصندوق بتتبع الموارد واإلبالغ عنها وفقاً لمعايير اإلبالغ المالي المنسقة، المعروفة ب

ية للشفافية درة الدولالمبامم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى النحو الذي اتفقت عليه الكيانات التابعة لمجموعة األ

لمتحدة األمم في المعونة. ويدعم الصندوق نظام تبادل المعلومات لدى األمم المتحدة بوصفه منصة منظومة ا

 بها والتعريف يكليةاإلنمائية للتخطيط والرصد واإلبالغ على الصعيد القُطري. وتجري المناقشة حالياً بشأن اله

ظام ليها في نصول عكإدخال مفرد للبيانات وملكية وطنية لالستفادة من الفوائد المتعددة للبيانات التي تم الح

 ة التابعةلمؤسساتبادل المعلومات لدى األمم المتحدة. وسوف يجري دمجه في أدوات إدارة األداء واإلبالغ في 

ً مع الوظائف المتوقعة المتعلقة سسة في المؤ بخطة اإلبالغ لنظام تخطيط موارد للصندوق، وسيتواءم تماما

 الصندوق قيد التطوير.

إبراز واءلة وسيواصل الصندوق جهوده الرامية إلى تحسين التميز اإلداري والبرنامجي والشفافية والمس .102

االت الوك النتائج، ويرحب باقتراحات الدول األعضاء في هذا الصدد. ويلتزم الصندوق بمواصلة العمل مع

لتمويل ايذ اتفاق وتنف الشريكة لألمم المتحدة والتعلم منها من أجل زيادة تحسين الحوارات المنّظمة بشأن التمويل

 لألمم المتحدة تنفيذاً فعَّاالً.

 مواصلة جهود المناصرة والحوار من أجل توفير نوافذ جديدة وعالية الجودة للتمويلهاء. 

https://www.unfpa.org/annual-report
https://www.unfpa.org/annual-report
https://www.unfpa.org/data/results
https://www.unfpa.org/data/results
https://www.unfpa.org/data
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أجل  دة منكيد بشكٍل منهجي على مركزية التمويل عالي الجويواصل صندوق األمم المتحدة للسكان التأ .103

اتفاق امل والتنفيذ الفعال لواليته، على النحو الذي أكده االستعراض الشامل للسياسات واالستعراض الش

فيذ مح له بتنيد يسالتمويل. وفي ظل عامين متتاليين من الموارد الجيدة وأداء النتائج، فإن الصندوق في وضع ج

يُناشد  ونتائجها الثالث التحويلية. وبهذه الروح، 2030ة الجريئة المنصوص عليها في خطة عام الرؤي

فاعلية لعمليات بادارة إالصندوق الجهات المانحة بدعم تحقيق تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، ألهميتها الكبيرة في 

لصندوق سية لماتها في الموارد األساوكفاءة. كما يُشجع الصندوق جميع الحكومات على زيادة مستويات مساه

ً اأو أدوات التمويل األخرى ذات الجودة العالية، مثل الصناديق المواضيعية. ويحث الصندوق أي لجهات ضا

 إلجراءات يكون المانحة على اإلبقاء على التزامات االشتراكات وجداول السداد في الوقت المناسب لكفالة أن

 الصندوق األثر األكبر.

في األشهر ، و2019الصندوق عن تقديره العميق لجميع المانحين عن اإليرادات المسجلة في عام ويعرب  .104

تجابته . سيواصل الصندوق التماس التوجيه والدعم من حلفائه وشركائه في دعم اس2020األولى من عام 

الموارد األساسية  ، وكذلك للتصدي لعدم التوازن المتزايد بين«19-كوفيد»الفورية والطويلة األجل لجائحة 

 ال تستبعدية. ووغير األساسية، والثغرات التمويلية المحددة في ممارسة تقدير التكاليف، والبرامج اإلنسان

لعمود اتُشِكّل  ر، بلاستراتيجيات تحقيق االستخدام األمثل لتدفقات الموارد األساسية وغير األساسية أحدها اآلخ

ل العقد ت خاللتي وضعها الصندوق. وإن المكاسب اإلنمائية التي تحققالفقري الستراتيجية تعبئة الموارد ا

على  لسكانالماضي معرضة اآلن لخطر الضياع في ما يتعلق بماليين األشخاص، وإن صندوق األمم المتحدة ل

 ن، بتحقيقل مكاكاستعداد لمواصلة تقديم مبررات للتمويل المرن للسماح لجميع النساء والفتيات والشباب، في 

 تطلعاتهم وحقوقهم. 

محلية لموارد الايادة ويواجه الصندوق مشهداً متزايد التعقيد في ما يتعلق بإدارة التمويل اإلنمائي نظراً لز .105

اعدة للمس العامة والخاصة؛ وتنوع مصادر الموارد الخارجية، وحدوث تحوالت قطاعية في التخصيص بالنسبة

ة" ات الثالثالالءمارات في القطاعات االجتماعية. ويقتضي تحقيق "اإلنمائية الرسمية، فضالً عن تراجع االستث

وتحديد  قائمةزيادات كبيرة في القدرات والموارد، فضالً عن إجراء تغييرات في طريقة استخدام الموارد ال

بناء  ه علىأولوياتها. ولهذا السبب، سيواصل الصندوق نشاطه على الصعيد العالمي، وسيعمل في الوقت ذات

 يل إنمائيلى تمووتتطلّب الحاجة إتصاعدي شامل على الصعيد القُطري بُْغيَة تمويل األهداف التحويلية.  نهج

ندوق إضافي يمكن التنبؤ به اضطالع الصندوق وشركائه بالبحث عن مصادر بديلة ومبتكرة. وسيواصل ص

تجاوز بما ي لتنويع التمويلاألمم المتحدة للسكان مشاركته وتعاونه مع كل من المؤسسات العامة والخاصة 

ية ت الرئيسلمجاالتمويل المساعدة اإلنمائية الرسمية وإنشاء منابر جديدة تهدف إلى "االستثمار المؤثر" في ا

ً على زيادة كفاءة  ق وتحديد إلنفاالوالية الصندوق، مع التركيز ليس فقط على تعبئة موارد إضافية، بل أيضا

 أجل تحقيق "الالءات الثالثة".أولويات الميزانيات الوطنية من 

 عناصر مقررثامناً.      

 قد يرغب المجلس التنفيذي في أن: .106

ً بتقرير صندوق األمم المتحدة للسكان بشأن الحوارات المنّظمة بشأن  (أ) ل لتمويايحيط علما

 (؛DP/FPA/2020/9) 2020-2019للفترة 



DP/FPA/2020/9 

42 

ية عتبر أساستالتي ينّوه على أهمية الموارد األساسية )العادية( الكافية والقابلة للتنبؤ، و (ب)

لى عجية، بالنسبة للصندوق حتى يتمكن من تسريع وتيرة البرامج نحو تحقيق خطته االستراتي

 . 2030النحو الذي وافق عليه المجلس التنفيذي، والمساعدة في تحقيق خطة عام 

ية ألولويُذكر بأهمية القدرة على التنبؤ بالتمويل، ويحث البلدان األعضاء على إعطاء ا (ج)

النظر إلى أن والسنوات المقبلة، ب 2020للموارد األساسية والتعهدات المتعددة السنوات لعام 

التخفيضات في الموارد األساسية تعرض قدرة الصندوق على تحقيق نتائج الخطة 

  االستراتيجية للخطر؛

الل يحث البلدان األعضاء على مواصلة حوارها مع صندوق األمم المتحدة للسكان، من خ (د)

ارد المو الحوارات المنّظمة بشأن التمويل، بشأن التحول من الموارد المخصصة للغاية إلى

 ويل.األساسية والمرنة، والتقيد بااللتزامات التي يعزز بعضها بعضاً في اتفاق التم

_______ 


