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الدورة العادية الثانية لعام 2018
 7-4أيلول/سبتمرب  ،2018نيويورك
البند  6من جدول األعمال املؤقت
صندوق األمم المتحدة للسكان – الحوارات المنظّمة
بشأن التمويل

صندوق األمم المتحدة للسكان
تقرير عن المساهمات المقدمة من الدول األعضاء وغيرها إلى صندوق األمم المتحدة
للسكان ،وتوقعات اإليرادات لسنة  ،2018وللسنوات المقبلة
موجز

أ ُِع َّد هذا التقرير استجابة لقر َاري اجمللس التنفيذي َ ،5/99و .9/2000الل َذين طلَبا إىل املدير التنفيذي تقدمي تقديرات حمدَّثة
املشرتك .ومتشياً مع اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان لفرتة – 2014
سنوياً ملوارد التمويل العادية وموارد التمويل َ
 ،2017ومع اسرتاتيجية الصندوق بشأن تعبئة املوارد (قرار اجمللس التنفيذي  ،)18/2016فإن التقرير احلايل يقدم نظرة عامةً عن
احلالة العامة ملوارد الصندوق ،ويواصل يف الوقت نفسه معاجلة اهلدف اهلام املتمثِّل يف زيادة املوارد العادية ،فضالً عن توفري قاعدة
مستقرة ومتنوعة للموارد ميكن التنبّؤ هبا.
ومتشياً مع قرار اجمللس التنفيذي  ،25/2017فإن هذا التقرير يتضمن ،يف إضافة تابعة له ،معلومات عن احلوارات املنظَّمة بشأن
التمويل ،وعرضاً باقرتاح لتحسني هذه احلوارات يف املستقبل.
يف عام  ،2017بلغت إيرادات املسامهات اليت تل ّقاها صندوق األمم املتحدة للسكان من املوارد العادية ومن املوارد املشرتكة
( )1،062مليون دوالر أمريكي ،بزيادة نسبتها  27باملائة عن سنة  .2016وتنقسم هذه اإليرادات يف جمموعها إىل مبلغ ()350
مليون دوالر أمريكي من التربعات للموارد العاديةَ ،و( )712مليون دوالر أمريكي ملوارد التمويل املشرتك .وباملقارنة مع سنة ،2016
سجلت املسامهات املقدمة للموارد العادية يف عام  2017اخنفاضاً بلغ  3مليون دوالر أمريكي ،أي ما نسبته  0.8باملائة ،وزيادةً
فقد ّ
يف إيرادات املسامهات املقدمة للموارد املشرتكة بلغت  232مليون دوالر ،أي ما نسبته  48باملائة.
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ومتشياً مع قرار اجلمعية العامة  ،243/71فإن صندوق السكان التابع لألمم املتحدة يؤكد َّ
أن زيادة املسامهات املالية للمنظومة
اإلمنائية لألمم املتحدة ،وال سيما للموارد العادية ،تُع ّد أمراً هاماً لإلدماج الكامل جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
واسرتاتيجيات التنمية الوطنية وأطرها ،ويف متكني الدول من تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باملؤمتر الدويل للسكان ملا بعد سنة  2014وخلطة
التنمية املستدامة لعام  . 2030وال تزال املسامهات املوجهة للموارد العادية تشكل األساس الذي تقوم عليه األنشطة التنفيذية لتطوير
منظومة األمم املتحدة .وعالوةً على ذلك ،وعلى حنو ما أكده قرار اجلمعية العامة  243/71والقرارات السابقة ،يدرك صندوق األمم
املتحدة للسكان أن املوارد األخرى (مبا فيها موارد التمويل املشرتك) اليت تأيت مصادر متنوعة متثل أحد املكونات املكملة املهمة للموارد
العادية للصندوق.
عناصر قرار
قد يرغب اجمللس التنفيذي يف اعتماد قرار بشأن املسائل التمويلية لصندوق األمم املتحدة للسكان .وترد عناصر هذا القرار يف
الفرع خامساً من هذا التقرير.
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إضافة مقترح الصندوق بشأن الحوارات المنظمة حول التمويل
مرفقات هذا التقرير
املرفق  .1مس ـ ـ ــامهات إيرادات ص ـ ـ ــندوق األمم املتحدة للس ـ ـ ــكان يف املوارد العادية لعام  ،2017والتقديرات لعام ،2018
اعتباراً من  1أيار/مايو 2018
املرفق  .2مسامهات التمويل املشرتك من البلدان املستفيدة من الربامج دعماً لرباجمها القطرية
املرفق  .3األموال اليت تل ّقاها صــندوق األمم املتحدة للســكان يف عام  2017بوصــفه الوكيل اإلداري للربامج املشــرتكة اليت
تضطلع هبا األمم املتحدة
املرفق  .4اجلهات املاحنة من القطاع اخلاص

(املرفقات من  1إىل  4متاحة ،كلٌ على ِحدَة ،يف موقع الصندوق على شبكة اإلنرتنت).
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أوالً .المقدمة

 .1أ َّ
ُعد هذا التقرير استجابةً لقر َاري اجمللس التنفيذي َ 5/99و 9/2000؛ الل َذين طلَبا إىل املدير التنفيذي تقدمي
املشرتك واستجابةً أيضاً لقرار اجمللس التنفيذي ،18/2016
تقديرات ُحمدَّثة سنوياً ملوارد التمويل العادية وموارد التمويل َ
الذي يطالب صندوق األمم املتحدة للسكان بالبحث يف احلوافز واآلليات اليت تشجع البلدان املاحنة والدول األعضاء
اليت بوسعها زيادة مسامهات املوارد العادية وتقدميها من حيث األولية على القيام بذلك .ويهدف التقرير إىل تعزيز
احلوار بني الصندوق وجملسه التنفيذي بشأن احلالة العامة ملوارد الصندوق ،مع مواصلة السعي ملعاجلة اهلدف العام
الرامي إىل زيادة املوارد العادية وتأسيس قاعدة موارد مستقرة ومتنوعة وميكن التنبؤ هبا .يؤكد قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة لعام  2016رقم  243/71حول استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لألنشطة
التنفيذية من أجل التنمية يف منظومة األمم املتحدة (والقرارات السابقة ،مبا فيها القرارات  208/62و 289/64
و  )226/67أن املوارد العادية هي عصب األنشطة التنفيذية نظراً لطبيعتها غري املشروطة ،ويعرب يف هذا الصدد
عن قلقه من االخنفاض املتسارع واملستمر يف حجم مسامهات املوارد العادية املمنوحة إىل كيانات منظومة األمم املتحدة
اإلمنائية على مر األعوام األخرية.
 .2واستجابةً ملقرر اجمللس التنفيذي  ،18/2016يقدم هذا التقرير حتليالً للفرص والتحديات اليت تواجه متويل
اخلطة االسرتاتيجية ،متشياً مع اسرتاتيجية تعبئة املوارد لصندوق األمم املتحدة للسكان وسعيها إىل استكشاف حوافز
وآليات ونوافذ متويل لتوسيع قاعدة املاحنني وتشجيعهم على زيادة املسامهات يف املوارد العادية وتقدميها من حيث
األولوية .ويشمل التقرير كذلك أهداف إيرادات املسامهات املقرتحة واملتوقعة يف اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم
املتحدة للسكان للفرتة .2021-2018
تفصل املسامهات يف املوارد العادية وموارد التمويل املشرتك بصندوق األمم املتحدة
 .3ويورد التقرير جداول ّ
للسكان ،بينما تتوفر بيانات إضافية يف املرفقات املتاحة على املوقع اإللكرتوين لصندوق األمم املتحدة للسكان.
وقُدِّرت أرقام عام  ،2018بناءً على املعلومات الواردة ،فضالً عن االلتزامات واملسامهات املسجلة ،اعتباراً من تاريخ
 1أيار/مايو  .2018ويعرض التقرير إمجايل اإليرادات السنوية ،مبا يف ذلك املبالغ احملددة يف االتفاقات املوقّعة مع
بغض النظر عن مدة
اجلهات املاحنة واليت اعتُِربت إيرادات وفقاً لسياسات احملاسبة يف صندوق األمم املتحدة للسكان ّ
التنفيذ واجلدول الزمين للتسديد .ويستثىن من هذه املسامهات( :أ) املبالغ احملولة إىل اإليرادات األخرى لغرض سداد
مسرتجعات اجلهات املاحنة َو(ج) إيرادات الفوائد؛ َو(د) اسرتداد التكلفة غري املباشر.
رسوم الضرائب َو(ب)
َ

ثانياً .موارد التمويل العادية والمشتركة

 .4بلغ جمموع املوارد الالزمة لتحقيق اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان للفرتة ،2017-2014
 4،009مليون دوالر أمريكي؛ منها 1مبلغ  1،644مليون دوالر أمريكي يف صورة موارد العاديةَ ،و  2،365مليون
دوالر أمريكي يف صورة موارد مشرتكة .وفيما يتعلق بالفرتة  ،2017 - 2014فقد بلغ إمجايل إيرادات املسامهات
املعبّأة لتحقيق اهلدف اإلمجايل ما قيمته  3،869مليون دوالر أمريكي 2،وهو ما ميثّل عجزاً مقداره  140مليون دوالر
أمريكي ( 3يف املائة) .وقد تأثرت املوارد العادية بالكثري من جوانب الضعف مدفوعة بالبيئتني االقتصادية واملالية،

1وتستند أهداف املسامهات اإلمجالية يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2017 – 2014مببلغ  4،009مليون دوالر أمريكي ،إىل األهداف املنقحة
لعام  2016و  ،2017عقب التنقيح نصف السنوية الذي جرى عام .)DP/FPA/2016/3( 2016
ويستند إمجايل إيرادات املسامهات مببلغ  3،869دوالراً أمريكياً للفرتة  ،2017 - 2014إىل املسامهات فقط وال يشمل ما يلي( :أ) املبالغ
احملولة إىل إيرادات أخرى لغرض سداد رسوم الضرائب؛ َو(ب) مسرتجعات اجلهات املاحنة؛ َو(ج)إيرادات الفوائد؛ َو(د) اسرتداد
التكلفة غري املباشر.
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والركود العام يف املساعدات اإلمنائية الرمسية أو بسبب االستخدام املتزايد لتلك املوارد يف معاجلة أزمة اهلجرة إىل أوربا،
وكذلك بسبب التقلبات يف أسعار الصرف ،والتوجهات املتنامية حنو األموال املخصصة.
 .5وفيما يتعلق بفرتة اخلطة االسرتاتيجية ( )2017-2014فقد كان لدى الصندوق قاعدة قوية من اجلهات
املاحنة ،مبتوسط عدد  130جهة حكومية مسامهة ،يف السنة الواحدة .ويف عام  ،2017بلغ جمموع اجلهات املاحنة
 132جهة ،مقارنة بعدد  123جهة يف عام .2016
 .6وبالنسبة إىل عام  ،2018تبلغ توقعات اإليرادات اإلمجالية للمسامهات  875مليون دوالر أمريكي ،منها
 350مليون دوالر أمريكي للموارد العادية ،و  525مليون دوالر أمريكي ملوارد التمويل املشرتك ،متشياً مع أهداف
اخلطة االسرتاتيجية.
اجلدول .1
إيرادات المساهمات في الصندوق للفترة ُ 2017-2014مقابل المساهمات المستهدفة للخطة االستراتيجية (اعتباراً من
 31كانون األول/ديسمبر  ،)2017والمساهمات المتوقعة لعام ( 2018اعتباراً من  1أيار/مايو )2018

(مباليني الدوالرات األمريكية)

مسرتجعات اجلهات املاحنة َو(ج) إيرادات
مالحظة ويستثىن من هذه املسامهات( :أ) املبالغ احملولة إىل اإليرادات األخرى لغرض سداد رسوم الضرائب َو(ب)
َ
الفوائد؛ َو(د) اسرتداد التكلفة غري املباشر .وتشتمل بيانات عام  2018على تقديرات وتوقعات ،وما تزال عرضةً للتغيري.
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أ .نظرة عامة على إيرادات المساهمات في الموارد العادية
 .7من جمموع إيراد مسامهات املوارد العادية للفرتة  ،2017-2014حتققت نسبة قدرها  96باملائة من اهلدف
األساسي .ومن اجلدير بالذكر أن إيرادات املسامهات الفعلية للموارد العادية قد اخنفضت ٍ
بشكل كبري على مر السنني،
من  477مليون دوالر يف عام  2014إىل  350مليون دوالر يف عام  ،2017على الرغم من تزايد الطلب على
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف مجيع أحناء العامل .وتطالب اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان،
أحد عن الركب؛ وهذا يستدعي حشد مبلغ ٍ
ف ٍ
للفرتة  ،2021-2018بعدم ختلُّ ِ
حبد أدىن من املوارد العادية –
َّ
باعتبارها تُ ِّ
شكل عصب األنشطة التشغيلية للصندوق – وتوسيع الشراكات االسرتاتيجية ،وزيادة الدعم السياسي،
ٍ
بالتغري والتحدي.
واحلفاظ على املرونة يف بيئة حافلة ّ
كاد االخنفاض يف إيرادات املسامهات ،الذي بلغ  3ماليني دوالر أمريكي ( 350مليون دوالر أمريكي يف
 .8و َ
عام  2017بعدما كان  353مليون دوالر أمريكي يف عام  )2016أن يفوق هذا القدر بسبب توقف إحدى اجلهات
املاحنة الكربى عن دعمها املايل الذي كانت تقدمه للموارد األساسية للصندوق .غري أ ّن اجلهود املكثفة اليت بُذلت
سنة  ،2017لغرض حشد الدعم للموارد العادية واملوارد املشرتكة للصندوق جنحت يف مجع األموال من عدد كبري
من املصادر املتنوعة .فاملسامهات اإلضافية الكبرية من اجلهات املاحنة لس ّد الفجوة يف املوارد األساسية فضالً عن الزخم
تقرر" ( ،)She Decidesوقمة لندن لتنظيم األسرة ،وجهود االحتاد األفريقي يف
املتولد عن حركات مثل حركة "هي ِّ
الرتكيز على العائد الدميغرايف وغريه ،سامهت مجيعها يف زيادة االهتمام بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
للنساء واملراهقني والفتيات والشباب.

ستكمل النظرة اإلمجالية على إيرادات صندوق األمم املتحدة للسكان يف املرفق رقم  ،1الذي يقدم معلومات
 .9تُ َ
تفصيلية عن إيرادات مسامهات عام  ،2017وعن التعهدات الفعلية والتقديرات املثلى ملسامهات عام  2018يف
املوارد العادية بالصندوق ،استناداً إىل البيانات املتاحة اعتباراً من تاريخ  1أيار /مايو  .2018وتشمل هذه املسامهات
ما يلي( :أ) إيرادات املسامهات للفرتة 2017-2014؛ َو(ب) تعهدات سنة  2018اليت تلقاها الصندوق أثناء
مؤمتر إعالن التربعات باألمم املتحدة الذي ُع ِقد يف نيويورك عام 2017؛ َو(ج) املؤشرات الكتابية واللفظية الواردة
من احلكومات واليت تؤكد دعمها للصندوق لعام  ،2018واألعوام الالحقة.
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اجلدول .2
المساهمات في الموارد العادية للصندوق2018-2017 ،

3

(مباليني الدوالرات األمريكية)

(بماليين الدوالرات)
العملة
المستخدمة

الجهات المانحة

السويد
النرويج
الدنمارك
هولندا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
ألمانيا
فنلندا
اليابان
سويسرا
كندا
أخرى
المجموع

كرونــا سويـديــة 575
كرونا نرويجية 423
كرونا دانمركية 272
35
يورو
جنيه استرليني 20
يورو
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
فرنك سويسري
دوالر كندي

22

16
16

2017
دوالر أمريكي

الجهات المانحة

64
51
43
37
26

السويد
النرويج
هولندا
الدنمارك
ألمانيا
فنلندا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
اليابان
سويسرا
كندا
أخرى

350

المجموع

25
20
18
16
12
38

العملة
المستخدمة
616
500
33
225
22

كرونــا سويـديــة
كرونا نرويجية
يورو
كرونا دانمركية
يورو
يورو
جنيه استرليني

14

دوالر أمريكي
فرنك سويسري
دوالر كندي

16
16

2018
دوالر أمريكي

71
64
40
37
27
20
19
18
16
12
38
362

مالحظة يستثىن من هذه املسامهات ما يلي( :أ) املبالغ احملولة إىل إيرادات أخرى لغرض سداد رسوم الضرائب؛ َو(ب) إيرادات الفوائد؟ بيانات عام  2018ليست إال
ٍ
يسجل سوى مبلغ  127مليون دوالر أمريكي ،من مجلة  362مليون دوالر أمريكي،
توقعات ،وما زالت عرضةً للتغيري .مل َّ
مسامهات متوقعةً لعام  ،2018وذلك اعتباراً
من تاريخ  1أيار /مايو .2018

 .10يف عام  ،2017كان العدد الكلي للجهات املاحنة اليت تربعت للموارد األساسية هو  120متربعاً ،مقارنة
بسنة  2016اليت مل يزد عدد اجلهات املاحنة فيها عن  107جهات فقط .كذلك قد تتربع احلكومات املاحنة اليت
تساهم يف املوارد العادية مبسامهات يف املوارد املشرتكة .التزمت سبعة بلدان تنتمي إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي هي :بلجيكا والدامنارك ولكسمربغ والنرويج والسويد ومجهورية كوريا
وسلوفاكيا) ،و  11بلداً من البلدان املستفيدة من الربنامج (هي :بنغالديش وبوليفيا [دولة بوليفيا املتعددة القوميات]،
وغينيا بيساو ،واهلند وإيران [مجهورية إسالمية] وليسوتو وموريتانيا ومنغوليا والفلبني وجنوب أفريقيا وتوغو)؛ إضافةً
إىل بلد واحد زاد مسامهاته يف املوارد العادية لسنة ( ،2017إسرائيل) ،وهي ليست عضواً يف جلنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التنمية يف امليدان االقتصادي؛ فيما تعهدت  26من الدول األعضاء .بالتزامات جديدة يف عام 2017
ِ
ِّدت
وسد َ
وس ِّجلت هذه الزيادات حبسب االلتزامات الفعلية اليت استُل َمت ُ
(يف حني أهنا مل تتعهد يف عام ُ .)2016
مبوجبها.

3هذا اجلدول هو جدول مقارنة لإليرادات املتلقاة عام ( 2017بدءاً من تاريخ  31كانون األول/ديســمرب  ،)2017مع اإليرادات املتوقعة لســنة
( ،2018بدءاً من تاريخ  1أيار /مايو .)2018
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 .11سيواصل الصندوق دعوته لزيادة املسامهات العادية املتل ّقاة من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية يف اجملال االقتصادي ،ولزيادة املسامهات املتل ّقاة من اجلهات املاحنة األخرى ،مبا يف ذلك دول الربنامج،
وسيواصل تكثيف اجلهود مع القطاع اخلاص ،واملنظمات اخلاصة ،ومع املؤسسات اخلريية واجلمهور العام يف بعض
الدول اليت يقع االختيار عليها .يف عام  ،2017ساهم املاحنون املنتمون إىل جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بنسبة  99يف املائة من اإليرادات اإلمجالية يف املوارد العادية .ومن أصل مبلغ
يتلق الصندوق سوى مبلغ  127مليون
 362مليون دوالر أمريكي املتوقع إليرادات املسامهات يف املوارد العادية ،مل ّ
دوالر أمريكي من االلتزامات الرمسية لعام  2018اعتباراً من تاريخ  1أيار /مايو .2018
 .12ومتشياً مع قرار اجمللس التنفيذي  ،18/2016استمر الصندوق يف تنشيط "حالة املوارد األساسية" ،وذلك
من خالل بلورة وثيقة عنواهنا "ما هي اجملاالت اليت تُنفق فيها املبالغ املتَلقاة من املوارد األساسية (العادية)؟" هبدف
ُ
توضيح القيمة الفريدة واألثر الكبري ملا يقوم به الصندوق من أعمال متوهلا املسامهات املدفوعة للموارد العادية .ويف
 ،2017أطلق الصندوق أيضاً محلة  150جهة ماحنة ،وكان ذلك بغرض توسيع القاعدة اليت تضم اجلهات املاحنة
اليت تتربع مبسامهات للموارد العادية .وقد أفضت اجلهود املتناغمة اليت يبذهلا املوظفون العاملون يف البلدان واألقاليم
واملقرات إىل إشراك احلكومات املضيفة ونظرائها من اجلهات واملؤسسات وإىل اإلبالغ باألمهية احلامسة للموارد العادية
وإىل زيادة االلتزامات من جانب الدول واألقاليم األعضاء يف الصندوق.
ب .نظرة عامة على إيرادات المساهمات في الموارد المشتركة
نظرة عامة على موارد التمويل المشترك
 .13بلغ جمموع املسامهات يف إيرادات التمويل املشرتك لعام  2017ما قدره  712مليون دوالر أمريكي .وميثل
هذا زيادة بنسبة  48باملائة عن إيرادات املسامهات املتلقاة عام  2016اليت بلغت  480مليون دوالر .زادت إيرادات
التمويل املشرتك عام ( 2017أكثر مما كانت عليه يف سنة  ،)2016وال سيّما يف اجملاالت التالية :برنامج إمدادات
الصندوق ( 60باملائة) ،والصندوق املواضيعي لصحة األم ( 392باملائة) ،والصندوق املواضيعي حلملة القضاء على
الناسور ( 19باملائة) ،واحلاالت الطارئة واملساعدات اإلنسانية ( 7باملائة) .حدثت زيادات كبرية وهامة يف إيرادات
املسامهات املوجهة للتحويالت املالية املشرتكة بني منظمات األمم املتحدة ( 15باملائة) ،ويف إيرادات مسامهات البلدان
املستفيدة يف الربامج املخصصة هلا ( 160باملائة) ،وإيرادات مسامهات املفوضية األوروبية ( 158باملائة) وإيرادات
مسامهات القطاع اخلاص ( 75باملائة).
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اجلدول .3
المساهمات يف موارد التمويل المشترك للصندوق2017-2016 ،
(مباليني الدوالرات األمريكية)

مالحظة يستثىن من هذه املسامهات ما يلي( :أ) مسرتجعات اجلهات املاحنة َو(ب) إيرادات الفوائد؛ َو(ج) اسرتداد التكلفة غري املباشر .بيانات عام
 2018ليست إال توقعات ،وما زالت عرضةً للتغيري.
ويشمل هذا مجيع األموال املتلقاة من آليات التمويل املشرتك (الربامج املشرتكة ،والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني ،فضالً عن التحويالت الثنائية
من منظمات األمم املتحدة).

 .14واجلدير بالذكر أن جمموعة من البلدان زادت من مسامهاهتا يف املوارد املشرتكة عام  ،2017كما يلي13 :
بلداً من البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( ،وهي:
أسرتاليا واجلمهورية التشيكية والدامنارك وفرنسا وأملانيا وإيطاليا ولكسمربغ وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد
واململكة املتحدة)؛ و  9بلدان من البلدان املستفيدة من الربنامج (وهي :اجلزائر والربازيل وغواتيماال وإندونيسيا
واملكسيك ونيجرييا وباراغواي وطاجيكستان وأوروغواي) ،وثالثة بلدان ليست من الدول األعضاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي( ،وهي إستونيا وليختنشتاين وبولندا) .ويف عام  ،2017تعهدت مخسة بلدان من
الدول األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (وهي نيوزيلندا وقطر
ومجهورية كوريا والربتغال وسلوفينيا) ،إضافةً إىل  6بلدان أخرى من الدول األعضاء( ،وهي :الكامريون وكوستاريكا
تتعهد بالتزامات مماثلة
وهاييت وهندوراس وكازاخستان واالحتاد الروسي) بالتزامات كبرية (ولكن هذه البلدان الستة مل ّ
عام .)2016
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مساهمات التمويل المشترك من التحويالت بين منظمات األمم المتحدة
 .15أتى قرابة اخلُمس من إمجايل إيرادات مسامهات التمويل املشرتك لعام  2017اليت بلغت  712مليون دوالر
أمريكي ( 17.6باملائة) من خالل التحويالت بني منظمات األمم املتحدة (انظر اجلدول رقم  ،)3وتألّف من
التحويالت بني الوكاالت واألموال املستلمة كمشاركة يف آليات التمويل اجلماعي املشرتك بني الوكاالت .ومن الالفت
أن الصندوق قد حقق النسبة املطلوبة لتخصيص  15باملائة على األقل من املوارد غري األساسية لألنشطة املشرتكة،
وذلك متشياً مع التقرير الصادر عن األمانة العامة بشأن تصحيح مسار املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدة ،وتعديل
أوضاعه ،وتنفيذ ذلك وفق خطة عام  .2030ومتثِّل هذه اإليرادات املتل ّقاة سنة  2017من املنظمات التابعة لألمم
ويظل هذا
املتحدة زيادة قدرها  16مليون دوالر أمريكي عما كانت عليه عام  109( 2016مليون دوالر أمريكي)ّ .
التعاون الناجح بني املنظمات التابعة لألمم املتحدة أولويةً للجهات املاحنة ،وال سيما املنظمات التابعة لألمم املتحدة
اليت تعمل معاً يف أحناء العامل.

 .16وضمن إمجايل اإليرادات العائدة من التحويالت بني منظمات األمم املتحدة ،ورد مبلغ قدره  38.6مليون
دوالر أمريكي من خالل االتفاقيات الثنائية ،ومبلغ  65.7مليون دوالر أمريكي للتصرف فيه يف إطار الربامج املشرتكة
والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني ،منها  23مليون دوالر وردت من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ،ومبلغ
 21مليون دوالر أمريكي من الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ ،وهي متثّل األمهية املتواصلة للدور الذي يضطّلع
به الصندوق يف االستجابات اإلنسانية واستجابات الطوارئ يف منظومة األمم املتحدة.
 .17ويف عامي  2017و  ،2018واصل الصندوق االضطالع بدوٍر ِ
نشط يف برامج التمويل املشرتك بني الوكاالت
َ
من خالل متثيله يف ٍ
كل من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وجمموعة نتائج التمويل االسرتاتيجي وغريها من املنتديات
واحملافل األخرى املعنية باإلشراف والتنسيق وتوليد البيانات وتنفيذ آليات التمويل اجلماعي .استلم الصندوق مبلغ
 41.9مليون دوالر أمريكي من التحويالت بني املنظمات ،مسامهةً من الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني ،ومن
الربامج املشرتكة اليت كان الصندوق وكيلها اإلداري .وهذه هي األموال املودعة نيابةً عن مجيع كيانات األمم املتحدة
سجل منها إيرادات يف صندوق األمم املتحدة للسكان سوى ذلك اجلزء من املسامهات املوزع على
املشاركة ،وال يُ ّ
الصندوق ليكون حتت نطاق تنفيذه (راجع املرفق الثاين املتوفر عرب اإلنرتنت لالطالع على تفاصيل باملبالغ املستلمة
من املاحنني يف عام  2017للربامج املشرتكة والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني اليت كان الصندوق وكيلها اإلداري.
 .18يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان بناء حوافظ برناجمية ومالية مشرتكة قوية مع طيف واسع من كيانات
يسر ليس فقط التنفيذ
األمم املتحدة من أجل جماالت النتائج اليت تستفيد من أوجه التآزر بني الوكاالت .وكطريقة تُ ّ
املشرتك ،بل احلصول على مسامهات من املاحنني تكون مرنة وميكن التنبؤ هبا أيضاً ،فإن آليات التمويل اجلماعي
وغريها من آليات التمويل املشرتك بني الوكاالت تؤدي دوراً تكميلياً للمسامهات العادية والصناديق املواضيعية اخلاصة
بالوكاالت يف هيكلية متويل الصندوق.
 .19ومن األمثلة البارزة للعمل املشرتك وآليات التمويل اجلماعي لتيسري التقدم احملرز على نطاق واسع ما يلي( :أ)
الربنامج املشرتك بني صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن تشويه األعضاء التناسلية
األنثوية والذي يديره الصندوق (منذ عام )2008؛ و(ب)الربنامج العاملي بشأن اخلدمات األساسية للنساء والفتيات
من ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس .ويف سنة  ،2017انضم الصندوق ،بصفته شريكاً مؤسساً إىل كل من
هيئة األمم املتحدة للمرأة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومبادرة (سبوتاليت) املشرتكة بني األمم املتحدة واالحتاد
األورويب واهلادفة إىل إهناء العنف ضد النساء والفتيات .كذلك يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان رئيساً أولياً
جمللس إدارة الصندوق املشرتك خلطة عام .2030
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مساهمات التمويل المشترك المقدمة من البلدان المستفيدة من البرامج
 .20ما زالت مسامهات التمويل املشرتك اليت تقدمها حكومات البلدان املستفيدة دعماً للربامج املخصصة هلا
تش ّكل جزءاً كبرياً من إمجايل اإليرادات يف عام  ،2017وقَّع  20بلداً من بلدان الربنامج اتفاقيات بلغت قيمتها
 60.7مليون دوالر أمريكي ،وهو ما كان عند مبلغ  23.3مليون دوالر أمريكي ،من  25دولة يف سنة  ،2016أي
بزيادة قدرها  37.5مليون دوالر (انظر اجلدول  .)4ووفقاً ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،فإن
االجتاهات االقتصادية احلالية تبني أن التمويل العام احمللي يف الكثري من الدول النامية قد زاد بسرعة ملحوظة يف
السنوات اخلمس املاضية ،مدفوعاً مبعدل غري مسبوق من رفع ارتقاء الكثري من هذه االقتصادات إىل مصاف الدول
متوسطة الدخل .ويواصل الصندوق تكثيف جهوده إلقامة املزيد من الشراكات ،وال سيما مع املؤسسات املالية العاملية
بغرض دعم دول الربنامج .يف عام  ،2017حصل الصندوق على مبلغ  14.4مليون دوالر أمريكي ،يف صورة قروض
ومنح من مؤسسات مالية عاملية؛ (أي ما يعادل  24باملائة) من إيرادات املسامهات اليت بلغت  60.7مليون دوالر
أمريكي .وترجع هذه الزيادة يف مسامهات عام  2017يف جزء كبري منها إىل مشاريع التعداد السكاين يف غواتيماال
ويف هاييت اليت شكلت قرابة  79باملائة من إمجايل إيرادات التمويل املشرتك لدول الربنامج.
 .21يف عام  ،2017صدرت أكرب عشر تعهدات عن البلدان التالية :غواتيماال ( )40.7مليون دوالر أمريكي؛
هاييت ( )8ماليني دوالر أمريكي؛ باراغواي ( )2.9مليون دوالر أمريكي؛ وإندونيسيا ( )2.6مليون دوالر أمريكي؛
ونيجرييا ( )1.8مليون دوالر أمريكي؛ وتشاد ( )1.4مليون دوالر أمريكي؛ الربازيل ( )1.3مليون دوالر أمريكي؛
أوروغواي ( )0.8مليون دوالر أمريكي؛ هندوراس ( )0.6مليون دوالر أمريكي؛ ومولدوفا ( )0.4مليون دوالر
أمريكي .وقد تعهدت بعض الدول أيضاً بالتزامات يف عام  ،2017دعماً لرباجمها القطرية ،وهي :اجلزائر وبوتسوانا
والكامريون وكوستاريكا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكازاخستان ولبنان وماليزيا واملكسيك وطاجيكستان .وتشمل
مسامهات التمويل املشرتك من حكومات هذه البلدان املستفيدة من الربنامج ،التمويل ٍ
كجزء من املنح أو القروض
الصادرة من املؤسسات املالية الدولية (مبا يف ذلك املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف) ،والصندوق الدويل ملكافحة
اإليدز والسل واملالريا ،ومن كيانات متنوعة من كيانات القطاع اخلاص ،وذلك من خالل جمموعة من الطرائق الثنائية
واملتعددة األطراف على الصعيد القطري .ويوفر امللحق الثالث املتوفر عرب اإلنرتنت تفاصيل حول هذه املسامهات.
ومتشياً مع خطة عمل أديس أبابا ،وانسجاماً مع أهداف التنمية املستدامة ،فإن الصندوق يدعو احلكومات لزيادة
خمصص املوارد احمللية ،مبا يف ذلك مسامهاهتم يف التمويل املشرتك ،باعتبارها تكملة مهمة لقاعدة املوارد العادية.
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اجلدول .4
مساهمات البلدان المستفيدة في برامجها القطرية
(مباليني الدوالرات األمريكية)
الجهات المانحة

 2016الجهات المانحة
غواتيماال
هايتي
باراغواي
إندونيسيا
نيجيريا
تشاد
البرازيل
أوروغ واي
هندوراس
مولدوفا
أخرى

السلفادور
جمهورية الكونغو الديمقراطية
ليبريا
غواتيماال
نيجيريا
الكونغو
إندونيسيا
كولومبيا
البرازيل
أوروغ واي
أخرى

8.0
2.5
3.3
2.6
1.3
1.0
0.5
0.5
0.7
0.5
2.4

المجموع

 23.3المجموع

2017
40.7
8.0
2.9
2.6
1.8
1.4
1.3
0.8
0.6
0.4
0.2
60.7

مالحظة انظر املرفق رقم  3ملزيد من التفاصيل.

المفوضية األوروبية
 .22بلغ إمجايل مسامهات التمويل املشرتك املتلقاة من املفوضية األوربية يف عام  2017ما قدره  61.5مليون
دوالر أمريكي ،مقارنة مببلغ  23.8مليون دوالر أمريكي يف عام  .2016ترى املفوضية األوروبية يف صندوق األمم
املتحدة للسكان شريكا موثوقاً ومؤثراً بصورة متزايدة يف جمال املساعدات اإلنسانية ،ومنها :األنشطة اليت تركز على
دعم الصحة اإلجنابية ،ودعم برامج مواجهة العنف القائم على نوع اجلنس ،ومشاريع تعداد السكان وغريها من املسوح
السكانية ،إضافةً إىل التدخل ألغراض إنسانية ،وال سيما يف سياق األزمتني السورية والعراقية .ويشارك الصندوق يف
اتفاقيتني جديدتني مع كل من املديرية العامة للمفوضية األوروبية للهجرة والشؤون الداخلية ،ومديرية اجلوار ومفاوضات
التوسع .وتـُ ْع َىن هاتان االتفاقيتان بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرمينيا (مع ٍ
كل من الصندوق اإلمنائي لألمم
املتحدة واليونيسف) ،كما تُـ ْع َىن أيضاً حبماية الالجئني وتقدمي حلول دائمة هلم ولطاليب اللجوء السياسي من خالل
حتسني مجع وصيانة البيانات الوطنية يف إثيوبيا (بالتعاون مع اليونيسف ومع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،بالتنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا) .كما ُوقِّعت ست اتفاقيات بشأن تقدمي مسامهات مع
املديرية ال عامة للمساعدة اإلنسانية واحلماية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية ،غرضها األساسي هو دعم التدخالت
جمايل الصحة اإلجنابية ومواجهة العنف القائم على نوع اجلنس ّلالجئني السوريني يف كل من مصر واألردن وتركيا،
يف َ
فضالً عن النازحني داخلياً يف ٍ
كل من سوريا والعراق ،مع توفري العناية املتكاملة للصحة النفسية ،وتوفري العناية املتكاملة
يف الصحة النفسية والرعاية التوليدية للنساء يف ليبيا.
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ج .التمويل المواضيعي
 .23تُع ّد الصناديق االستئمانية املواضيعية الثالثة لصندوق األمم املتحدة للسكان صناديق ماحنني مجاعية داخلية
هتدف إىل دعم حتقيق النتائج يف إطار اخلطة االسرتاتيجية للصندوق .وهي تدعم الربامج املعتمدة يف جماالت عمل
الصندوق يف البلدان ذات األولوية وتعزز هنجاً متماسكاً يتالءم مع اخلطط وامليزانيات الوطنية .وتتيح إمكانية التنبؤ
باملوارد يف الصناديق املواضيعية فرصة فريدة لتوسيع نطاق الربامج للمساعدة يف تلبية االحتياجات غري امللبّاة .وقد
أنشأ صندوق األمم املتحدة للسكان ثالثة صناديق استئمانية مواضيعية من أجل ما يلي( :أ) السلع املتعلقة بتنظيم
األسرة ،والدعم الفين املطلوب لذلك (برنامج إمدادات الصندوق) ،و(ب) صحة األمَ ،و(ج) ناسور الوالدة (املدمج
برناجمياً يف الصندوق االستئماين لصحة األم) .ويشارك الصندوق ،بالتعاون مع شركائه ،يف جهود التوعية الرامية إىل
تعزيز املسامهات يف هذه الصناديق ،وفقاً الستعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات واسرتاتيجية
صندوق األمم املتحدة للسكان لتعبئة املوارد .يف عام  ،2018سيطلق الصندوق صندوقاً مواضيعياً جديداً للعمل
اإلنساين.
برنامج إمدادات الصندوق
 .24ظل برنامج اإلمدادات بصندوق األمم املتحدة للسكان يشكل أداة رئيسية لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة لتنظيم
األسرة ويسهم يف حتقيق أهداف تنظيم األسرة لعام  .2020ويع ّد برنامج اإلمدادات بصندوق األمم املتحدة للسكان
مزود لوسائل منع احلمل املتربع هبا يف العامل.
الربنامج الوحيد باألمم املتحدة املكرس لتنظيم األسرة ،كما أنه أكرب ِّ

اجلدول .5
إيرادات المساهمات في التمويل المشترك لبرنامج إمدادات الصندوق ،للفترة  ،2017-2016اعتباراً من  31كانون
األول /ديسمبر 2017

(مباليني الدوالرات األمريكية)

الجهات المانحة

2016

الجهات المانحة

2017

المملكة المتحدة

66.61

المملكة المتحدة

مؤسسة بيل وميليندا غيتس

4.00

الدنمارك

18.42

المفوضية األوروبية

3.18

المفوضية األوروبية

18.05

أستراليا

1.90

كندا

7.70

شركة وكالء التاج البريطاني المحدودة

1.15

هولندا

5.81

لكسمبرغ

0.43

التحويالت بين منظمات األمم المتحدة

4.23

إسبانيا

0.21

أستراليا

2.61

منظمة أصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان

0.10

بلجيكا

2.36

البرتغال

0.05

فرنسا

1.07

ليختنشتاين

0.01

لكسمبرغ

0.86

كمبوديا

0.59

77.66

61.61

شركة وكالء التاج البريطاني المحدودة

0.45

منظمة أصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان

0.36

إسبانيا

0.12

ليختنشتاين

0.02

سلوفينيا

0.006
124.26

مالحظة املبالغ اإلمجالية مقربة إىل أقرب كسر عشري
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 .25يف عام  2017وفر برنامج اإلمدادات بصندوق األمم املتحدة للسكان وسائل منع احلمل احلديثة مبا يكفي
لدعم األزواج والنساء والشباب ،يف أكثر من  46بلداً من البلدان املنخفضة الدخل اليت تعاين من ارتفاع معدالت
وفيات األمهات واالحتياجات غري امللبَّاة لتنظيم األسرة .واستطاعت وسائل منع احلمل هذه تفادي ما يقدر بـ 6.5
ماليني حالة محل غري مقصود؛ و  15000حالة وفاة نفاسية؛ و  97000حالة وفاة لألطفال؛ و  1.9مليون حالة
إجهاض غري آمنة.
 .26ومنذ إنشاء برنامج اإلمدادات بصندوق األمم املتحدة للسكان يف عام  ،2007تلقى دعماً من جمموعة
متنوعة من املاحنني :أسرتاليا وبلجيكا وكندا والدامنارك وفنلندا وفرنسا ،وأيرلندا وليختنشتاين ولكسمربغ وهولندا والنرويج
والربتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة ،ومقاطعة كاتالونيا يف إسبانيا ،واملفوضية األوروبية ،ومؤسسة
بيل آند ميليندا غيتس ،ومؤسسة صندوق االستثمار لألطفال ومؤسسة وينسلو ،ومؤسسة تريهاوس إنفيستمنت وغريها
من املسامهات اخلاصة( ،مبا يشمل التربعات املقدمة عرب اإلنرتنت).
 .27وش ّكل الدعم املقدم إىل البلدان للمساعدة الفنية قرابة  30يف املائة من نفقات برنامج إمدادات الصندوق.
وبفضل هذا االستثمار ،أضحت سلسلة اإلمدادات أكثر قوة وزاد عدد البلدان اليت تستخدم أنظمة حاسوبية يف إدارة
يعززون ويقدمون اخلدمات ذات اجلودة العالية يف جمال
معلومات النقل واإلمداد ،وصار املزيد من العاملني الصحيني ّ
تنظيم األسرة .ومنذ عام  ،2012ومن خالل برامج التنظيم الطوعي لألسرة ،فإن البلدان اليت تلقت الدعم من برنامج
إمدادات الصندوق استطاعت أن تزيد عدد النساء والفتيات املراهقات الالئي يستخدمن الوسائل احلديثة ملنع احلمل
مبقدار  17.9مليون امرأة وفتاة.
 .28ولربنامج إمدادات الصندوق دور بارز يف استجابة الصندوق حلماية الصحة اإلجنابية للمجتمعات احمللية يف
وفر برنامج إمدادات الصندوق جمموعات الصحة اإلجنابية يف حاالت الطوارئ ،وتشمل
األزمات .يف عام َّ ،2017
جتهيزات ووسائل منع احلمل وغريها من اإلمدادات الطبية املنقذة لألرواح ،بغرض دعم الصحة اإلجنابية للسكان
الذين يواجهون أزمات ،بغية دعم االستجابات اإلنسانية ،يف أكثر من عشرة بلدان .ويق ّدر عدد حاالت احلمل غري
املرغوب اليت منعتها وسائل منع احلمل يف هذه اجملموعات بـ ـ ـ  15،500حالة بني النساء واملراهقات اللوايت كن
يواجهن ظروفاً خطرة.
 .29ويف  11متوز /يوليه  ،2017شارك الصندوق يف استضافة قمة تنظيم األسرة اليت انعقدت يف لندن( ،إىل
وعززهتا حنو هدف تأمني
جانب اململكة املتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس) ،وهي القمة اليت جددت االلتزامات ّ
احلصول على وسائل منع احلمل ملا عدده  120مليون امرأة وفتاة مراهقة أخريات حبلول سنة  .2020واضطلع
برنامج إمدادات الصندوق بدوٍر هام يف تعزيز  33التزاماً من االلتزامات الوطنية ،فضالً عن ثالثة تعهدات جديدة
حمل تركيز برنامج تنظيم األسرة  ،2020ويشمل ذلك  3.8بليون دوالر أمريكي لتمويل تنظيم األسرة –
من البلدان ّ
يدل على االلتزام املتزايد من تلك البلدان بتمويل براجمها اخلاصة هبا.
مما ّ
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 .30وقد حتسن األفق املايل لربنامج إمدادات الصندوق حتسناً كبرياً منذ سنة  2017بفعل املسامهات الكربى اليت
تربعت هبا اجلهات املاحنة ،واليت زادت من  77.7مليون دوالر يف سنة  2016إىل  124.3مليون دوالر يف سنة
( 2017انظر اجلدول  .)5كما شهد برنامج إمدادات الصندوق زيادة يف عدد اجلهات املاحنة يف عام  ،2017بزيادة
 18جهة ماحنة تقدم الدعم املايل للصندوق .وجاء العديد من االلتزامات يف صورة اتفاقيات متعددة السنوات وهو
ميول برنامج إمدادات
لعامي  2018و  .2019ومن األمهية مبكان أن َّ
ما انعكس إجيابياً على توقعات امليزانية َ
الصندوق بصورة مستدامة ليكون قادراً على دعم البلدان حمل الرتكيز ذات أعداد السكان املتنامية ،بغرض حتقيق
التزاماهتا إزاء خطة تنظيم األسرة حىت عام  ،2020ويف االستجابة اإلنسانية .وما زال برنامج إمدادات الصندوق
تواجه فجوة متويل بقيمة  700مليون دوالر أمريكي للفرتة  .2021-2018ويف حال توفري التمويل الكامل فإن
إمدادات الصندوق ميكن أن تدعم البلدان يف منع حدوث  72مليون حالة من حاالت احلمل غري املقصود و 23
مليون حالة من حاالت اإلجهاض غري اآلمن ،و  205،000حالة من الوفيات النفاسية ،و  1.3مليون حالة وفاة
بني األطفال.
 .31ويرّكز برنامج إمدادات الصندوق جهوده حلشد املوارد يف عام  2018على مواصلة العمل لسد الفجوة التمويلية
اليت تبلغ  700مليون دوالر أمريكي للفرتة  ،2021-2018مع االهتمام باحلصول على متويل مستدام طويل املدى،
ميتد إىل سنة  .2030وتشمل األولويات احلالية حلشد املوارد ما يلي :شحذ الصندوق لصياغة حاالته االستثمارية،
وتقوية الروابط االسرتاتيجية مع اجلهات املاحنة األقدر على تقليص فجوة التمويل احلالية ،وتوسيع قاعدة التمويل ،مع
االستمرار يف التواصل مع املبادرات اليت تتقارب يف الرأي اليت تلتمس التمويل اجلديد أيضاً (مثالً مرفَق التمويل
العاملي) ،ابتغاء أن تك ّمل اجلهود بعضها بعضاً.
 .32وقد تشاركت كل من اململكة املتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس مع الصندوق عام  2017يف معاجلة
التحدي الذي طال أمده وهو إمداد الدول بالسلع الالزمة للصحة اإلجنابية بالسرعة والكفاءة املمكنتَني ،وذلك من
خالل إنشاء آلية للتمويل االنتقايل لربنامج إمدادات الصندوق .وسيتاح آللية التمويل االنتقايل هذه ما يصل إىل 61
مليون دوالر أمريكي ،حيفظ يف صندوق احتياطي ،لتحسني كفاءة عمليات الشراء ،وحتسباً للتداخل يف مواعيد استالم
األموال من اجلهات املاحنة.
الصندوق المواضيعي لصحة األم
 .33يدعم الصندوق املواضيعي لصحة األم ( )MHTFهدف التنمية املستدامة رقم  ،3بشأن الصحة اجليدة والرفاه،
احلد من وفيات األمهات واملواليد ،وكذلك على حتسني ُسبل حصول الناس يف أحناء العامل
فرتة الوالدة برتكيزه على ِّ
على خدمات الصحة اجلنسية وخدمات الصحة اإلجنابية ،فضالً عن اهلدف رقم  5بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني
مجيع النساء والفتيات .ويركز الصندوق املواضيعي لصحة األم على أربعة جماالت حرجة للتدخل هي( :أ) رعاية التوليد
يف احلاالت الطارئة ورعاية الوليد؛ َو(ب)املوارد البشرية يف جمال الصحة ،وخاصة عن طريق برنامج القبالة؛ َو(ج) نظام
مراقبة الوفيات النفاسية والتصدي هلا ،والوقاية من ناسور الوالدة وعالجه؛ َو(د) إعادة التوطني االجتماعي للناجني.
ويدعم الصندوق املواضيعي لصحة األم  39بلداً يف تتبع النتائج ،وحتسني البيانات يف البلدان من خالل وضع خطط
وطنية بشأن مراقبة الوفيات النفاسية والوفيات خالل الفرتة احمليطة باحلمل والتصدي هلا.
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اجلدول 6

إيرادات مساهمات التمويل المشترك لصالح الصندوق المواضيعي لصحة األم ( ،)2017-2016اعتباراً
من  31كانون األول /ديسمبر .2017
(مباليني الدوالرات األمريكية)

)بماليين الدوالرات(
الجهات المانحة

 2016الجهات المانحة

2017

لكسمبرغ
النمسا
شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

1.52
0.05
0.03

السويد
ألمانيا
لكسمبرغ
منظمة أصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان
شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

3.78
2.25
1.70
0.08
0.03

المجموع

1.59

المجموع

7.84

مالحظة املبالغ اإلمجالية مقربة إىل أقرب كسر عشري

ِ
املخاض والوالدة
 .34ونظراً ألن النساء واملواليد اجلدد عاد ًة ما يكونون عرضةً للوفاة ولإلصابة باألمراض يف فرتة
ويف األسبوع األول بعد الوالدة ،فمن الضروري بذل االستثمار يف حتسني ُسبُل احلصول على الرعاية الصحية اجليدة
هلم ،وخصوصاً رعاية حاالت الوالدة الطارئة ،والرعاية املقدمة للمواليد اجلدد .وساهم الصندوق املواضيعي لصحة
األم يف حتسني توفري تلك الرعاية وتيسري احلصول عليها واالرتقاء جبودهتا ،وذلك بتصميم شبكات وطنية من مرافق
رعاية الوالدة الطارئة ورعاية املواليد اجلدد ،باستخدام نظام معلومات جغرافية ،وبدعم الصندوق لوزارات الصحة ،من
خالل مساندة رصد نتائج التدخالت ضماناً جلودة وفاعلية املرافق الصحية ،وحتسني رصد أنظمة املعلومات الصحية
الوطنية يف ستة بلدان (هي :بنني وبوروندي وغينيا ومدغشقر والسنغال وتوغو) .كما يوفّر الصندوق املواضيعي
اخلدمات الضرورية للرعاية الصحية لألمهات واملواليد يف حاالت النزاع وما بعد النزاع ويف السياقات اإلنسانية – يف
كل من أفغانستان وبنغالديش وتشاد هاييت وليربيا وسرياليون والصومال وجنوب السودان والسودان.
 .35ويف عام  ،2017قدم الصندوق املواضيعي لصحة األم دعماً ألكثر من  550مدرسة من مدارس ِ
القبَالة؛
وواءمت ما تزيد نسبته على  90باملائة من البلدان املستفيدة من الصندوق برامج تدريبها مع معايري الكفاءة لدى
االحتاد الدويل للقابالت /منظمة الصحة العاملية .ق ّدم الصندوق املواضيعي الدعم لتعليم وتدريب أكثر من 82.000
قابلة منذ عام  .2009ويف عام  2017وحده ،تل ّقت قرابة  15.000قابلة تعليماً يف مرحلة ما قبل اخلدمة ويف
أثنائها.
 .36ويدعم الصندوق املواضيعي لصحة األم  39بلداً يف إنشاء أنظمة مراقبة الوفيات النفاسية والتصدي هلا ،وذلك
لتعزيز املساءلة وضمان جودة آليات الرعاية .واعتباراً من سنة  ،2017أصبح لدى  34بلداً أنظمة إلزامية لإلخطار
عن حاالت الوفاة النفاسية؛ ولدى  30بلداً جلان عاملة للمراجعة الوطنية؛ ولدى  36بلداً أدلتها اإلرشادية وأدواهتا
الوطنية مبا يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالية.
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عامي  2016و  2017ما قيمته  1.6مليون و  7.8مليون دوالر
 .37بلغ إمجايل إيرادات املسامهات املعبأة يف َ
أمريكي على التوايل (اجلدول رقم  .)6وتُع ّد حكومة السويد أكرب جهة ماحنة للصندوق املواضيعي لرعاية وللصندوق
االستئماين على مدار السنوات املاضية.
 .38وكانت السنة األخرية يف مرحلة التنفيذ هي سنة  ،2017يف حني يواصل الربنامج تطوير املرحلة الثالثة للفرتة
( ،)2022-2018بتصميم جديد بغيةَ تقييم نتائج التقومي والدروس املستفادة واملواءمة مع اخلطة االسرتاتيجية،
للفرتة  .2021-2018وسوف تدعم املرحلة الثالثة  35بلداً من البلدان اليت تتحمل العبء األعلى من معدالت
اعت الل األمهات والوفيات النفاسية ،وذلك لتفعيل خطة  ،2030ودعم النساء والفتيات املراهقات طوال حياهتن،
وعلى كامل سلسلة الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية .ويف الوقت احلايل يعكف الصندوق على
إجراء مناقشات مع الداعمني احلاليني والداعمني املرتقبني للصندوق املواضيعي لرعاية األم بغرض توسيع قاعدة املتربعني
ولضمان أن الصندوق املواضيعي لصحة األم تتوفر لديه املوارد الضرورية ألداء املهمة املوكلة إليه.
حملة القضاء على مرض ناسور الوالدة
 .39محلة القضاء على مرض ناسور الوالدة هي مبادرة عاملية يقودها الصندوق وينسق أعماهلا ،وهتدف هذه احلملة
إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة رقم  ،1ورقم  ،3ورقم  ،4ورقم  ،5ورقم  ،10ورقم  .17ويف عام ،2017
ُكِّرَمت احلملة عرب منظومة األمم املتحدة حبصوهلا على جائزة متكني املرأة املقدمة من احتاد األمم املتحدة اإلمنائي
تقديراً للدور الريادي العاملي الذي تؤديه احلملة وألثرها الفعال يف إحداث التحوالت ،ويف تقليل مظاهر عدم املساواة
ولعملها من أجل وضع جدول أعمال عاملي جديد يرتكز على املبادئ احلقوقية والشمول واملساواة .ومنذ إطالق
احلملة يف عام  ،2003دعم الصندوق إجراء قرابة ( )95،000عملية جراحية لعالج مرض الناسور( ،منها ما يزيد
على  9000آالف عملية جراحية يف سنة  2017وحدها) – مما أعاد ألصحاب تلك احلاالت صحتهم وأملهم يف
احلياةَّ َ ،
امتهن.
ومكن عدداً ال حصر له من النساء والفتيات من أن يتمتعن حبياة كرمية ،ويستعدن كر ّ

اجلدول .7
إيرادات مساهمات التمويل المشترك لصالح حملة القضاء على ناسور الوالدة ( )2017 - 2016اعتباراً من تاريخ 31
كانون األول /ديسمبر 2017
(مباليني الدوالرات األمريكية)
الجهات المانحة

 2016الجهات المانحة

2017

لكسمبرغ
أيسلندا
بولندا

0.24
0.10
0.03

لكسمبرغ
بولندا
منظمة أصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان

0.32
0.10
0.02

المجموع

0.37

المجموع

0.44

مالحظة املبالغ اإلمجالية مقربة إىل أقرب كسر عشري
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 .40يف عام  ،2017وظَّف الصندوق دوره الريادي يف احلملة من أجل حشد الشركاء إلطالق نداء مشرتك يدعو
فيه السرتاتيجية عاملية جديدة من أجل القضاء على مرض ناسور الوالدة ،يف غضون جيل واحد .كما أفسح الصندوق،
ِ
ني من باسور الوالدة ،لتديل بشهادهتا يف مناسبة جانبية مرموقة
وللمرة األوىل ،جماالً لواحدة من النسوة اللوايت ُشف َ
استضافها الصندوق على هامش انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة .ودعماً حلكومات البلدان املثقلة باألعباء،
عززت احلملة القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ ورصد اسرتاتيجيات قائمة على األدلة هبدف القضاء على مرض ناسور
خلق بيئات مالئمة ،وتعزيز النظم الصحية للوقاية من اإلصابة مبرض ناسور الوالدة ومعاجلته
الوالدة؛ مبا يف ذلك ُ
أسس  81باملائة من البلدان اليت تتلقى دعماً من الصندوق
وإعادة تأهيل النساء الاليت جنون منه .ويف عام ّ ،2017
املواضيعي لصحة األم فِرق عمل لإلشراف على تنفيذ اسرتاتيجيات القضاء على مرض ناسور الوالدة ولتنسيقها
ورصدها .ووضعت  23من البلدان اليت تتلقى دعماً من الصندوق املواضيعي اسرتاتيجيات وطنية مبواقيت زمنية حمددة
السجل اإللكرتوين االبتكاري العاملي ملرض ناسور
هبدف القضاء على مرض ناسور الوالدة .ويف عام  ،2017أُطلِ َق
ّ
الوالدة يف مخسة بلدان هي (بنغالديش والكامريون ومدغشقر وماالوي ونيبال) لتعزيز إتاحة بيانات آنية فورية عن
حاالت مرض ناسور الوالدة ،ولتمكني متابعة حصول من َجنَو َن منه على الرعاية الصحية الالزمة ،ومتابعة نتائجهن
الصحية وعلى صعيد الرفاه.
 .41ويف حني كان أغلب التمويل يف احلملة اليت استهدفت القضاء على مرض ناسور الوالدة يأيت من الصندوق
االستئماين لرعاية الوالدات فقد بلغ جمموع إيرادات املسامهات اليت مت حشدها يف سنة  2016وسنة  ،2017مببلغ
 0.37مليون دوالر أمريكي ،ومبلغ  0.44مليون دوالر أمريكي هلاتني السنتني على الرتتيب (انظر اجلدول .)7
د .المساهمات الواردة للصندوق للتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة للحاالت اإلنسانية
 .42يف سنة  ،2017وصل العمل اإلنساين للصندوق إىل  16مليون نسمة ،إذ قدم خدمات يف  58دولة ،يف
جماالت الصحة اجلنسية واإلجنابية ومنع العنف القائم على نوع اجلنس .ومشل هذا تقدمي الدعم لعدد  880عيادة
صحية متنقلة ،و  2،280مرفق صحي لتقدمي الرعاية للحاالت الطارئة من مرض ناسور الوالدة ،وتأسيس 725
مساحةً آمنة للنساء والفتيات ،وتوزيع  800،000جمموعة من لوازم النساء الصحية ،و توفري اخلدمات الضرورية ملا
يزيد عن  375،000من الناجيات من العنف القائم على نوع اجلنس ،وتدريب أكثر من  4،000شخص ضمن
جمموعة اخلدمات األولية اليت متثل احلد األدىن للصحة اإلجنابية خالل األزمات .وباإلضافة إىل توفري املساعدة املنقذة
للحياة ،اضطلع الصندوق يف  2017بدوره القيادي يف اجملموعة الفرعية املعنية بالعنف اجلنساين بغرض تنسيق اجلهود
الدولية ملنع العنف القائم على نوع اجلنس ومواجهته يف السياقات اإلنسانية.
وسجل متويل الصندوق اإلنساين زيادةً من مبلغ  154.8مليون دوالر أمريكي عام  ،2016إىل مبلغ 165.4
.43
َّ
ٍ
مليون دوالر أمريكي عام  ،2017أي بنسبة زيادة بلغت  7باملائة .وميثّل هذا املبلغ  23باملائة من إيرادات املسامهات
املشرتكة اليت ُسجلت عام ( 2017كانت  32باملائة يف عام  .)2016ويف عام ،2017تلقى الصندوق دعماً عينياً
بقيمة  112.500مليون دوالر أمريكي ،من شركة بييب بوكس ،استجابةً لألزمة اإلنسانية الطارئة يف هاييت ،وتلقى
خدمات عينية بنحو  1.2مليون دوالر أمريكي من ثالث منظمات غري حكومية( ،اجمللس الدامناركي لالجئني،
واجمللس النروجيي لالجئني ،ومنظمة رد آر أسرتاليا) ،وذلك من خالل نشر  17موظفاً يف  20من املكاتب القطرية
للصندوق استجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية .وهذا ميثِّل زيادةً يف الدعم العيين عن  0.7مليون دوالر أمريكي ،مقارنة
مببلغ  522،244دوالر أمريكي استلمها الصندوق سنة  ،2016لدعم مكاتبه يف  12دولة.
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 .44تُع ّد طرائق التمويل اإلنساين املشرتك لألمم املتحدة ،مثل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ وصناديق التمويل
اجلماعي القطرية ،حامسة األمهية لتنفيذ االستجابة اإلنسانية يف صندوق األمم املتحدة للسكان؛ فقد مت تلقي متويل
إمجايل من خالل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بلغ  33،3مليون دوالر يف عام ( 2017منها  21مليون دوالر
من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ) و  35مليون دوالر يف عام ( .2016منها  23.1مليون دوالر من الصندوق
املركزي ملواجهة الطوارئ) .ومشلت اجلهات املاحنة اإلنسانية األخرى يف عام  ،2017املفوضيةُ األوروبيةُ ( 42.1مليون
دوالر أمريكي) ،وكندا ( 25.2مليون دوالر أمريكي) ،واليابان ( 9.1مليون دوالر أمريكي) ،والنرويج ( 7.1مليون
دوالر أمريكي) ،والواليات املتحدة األمريكية ( 5.7مليون دوالر أمريكي) ،واململكة املتحدة ( 5.4مليون دوالر
أمريكي) ،والدامنارك ( 5.3مليون دوالر أمريكي) ،والسويد ( 5.1مليون دوالر أمريكي) ،ومجهورية كوريا ( 3مليون
دوالر أمريكي) ،وفنلندا ( 3مليون دوالر أمريكي) ،وهولندا ( 2.8مليون دوالر أمريكي) ،وأسرتاليا ( 2.8مليون
دوالر أمريكي) .إضافةً ملا سبق ،حشد صندوق األمم املتحدة للسكان مبلغ  2.7مليون دوالر أمريكي حصل عليها
من أصدقاء الصندوق.
متول من املوارد العادية وتتيح
 .45ويع ّد صندوق الطوارئ التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان آلية متويل داخلية ّ
للمكاتب القطرية بدء االستجابة اإلنسانية .ويف عام  ،2017استفاد ما يقرب من  4ماليني نسمة ،من خالل
خدمات مكاتب الصندوق املوجودة يف  41بلداً و  3مكاتب إقليمية ،من خمصصات صندوق الطوارئ وغريها من
املسامهات األخرى يف االستجابة اإلنسانية العاملية للصندوق .وقد استثمرت كل من كندا والنرويج بصورة مباشرة يف
االستجابة اإلنسانية العاملية بزيادة إمجالية قدرها  2.9مليون دوالر أمريكي عن مبلغ  5ماليني دوالر املخصص من
املوارد األساسية لصندوق الطوارئ.
ه .المساهمات من القطاع الخاص
 .46يف عام  ،2017ازداد ترسيخ اجلهود املبذولة إلنشاء شراكات جديدة مع شركاء وأصحاب مصلحة غري
تقليديني وإشراكهم .واعتُ ِم َد إطار الشراكات االسرتاتيجية للصندوق للفرتة  ،2021-2018وهو يتواءم متاماً مع
اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان ،للفرتة  ،2021-2018بانتهاج سبيل الشراكات االسرتاتيجية
باعتباره منطاً أساسياً من املشاركة لتحقيق النتائج التحويلية الثالث اليت التزم الصندوق بالرتكيز عليها ،وهي( :أ) وضع
حد للوفيات النفاسية اليت ميكن اتقاؤها َو(ب) تلبية االحتياجات غري امللباة لتنظيم األسرةَ ،و(ج) إهناء العنف القائم
على نوع اجلنس وإهناء املمارسات اجلنسانية املؤذية مبا يف ذلك زواج األطفال.
 .47ومن خالل الشراكات اليت عقدها الصندوق ،متكن يف عام 2017من حشد التمويل واحلصول على مسامهات
عينية من القطاع اخلاص بلغت  23.1مليون دوالر أمريكي ،أي بزيادةٍ قدرها  68باملائة مقارنةً مع عام  .2016ويف
عام  ،2017أمت الصندوق  91شراكة مع  59شريكاً (مقارنة بعدد  73شراكة مع  53شريكاً يف عام .)2016
وساعدت هذه الشراكات يف تعزيز أمهية الصندوق ،ومتويل برامج الصندوق متويالً أكثر فاعلية ،ودعمت حلوالً ابتكارية
وإبداعية أو تناصر حقوق النساء والفتيات املراهقات وصحتهن.
وحسن املوارد اليت يتلقاها منهم .وبدأ الصندوق
وعزز الصندوق عالقته بالشركاء الرئيسيني ،بعدد من الطرقَّ ،
ّ .48
شراكة جديدة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،ومع حكومة اململكة املتحدة ومع مؤسسة فلومايندر ،ومؤسسة
أوكريدج ومع مركز الشبكة الدولية ملعلومات علوم األرض ،وذلك بغرض استخدام بيانات اجلغرافيا املكانية يف
وسع الصندوق ومؤسسة جونسون آند جونسون تعاوهنما الطويل املدى لتقوية
التعدادات السكانية .ويف عام ّ ،2017
خدمات ِ
القبَالة يف كل من هاييت وليربيا .وأفضت زيادة التواصل مع املؤسسات األكادميية إىل بلوغ ’مدى‘ ابتكاري
جديد وشراكات يف ’الطاقة الفكرية‘ ،مبا يف ذلك حتالف اجلامعات من أجل الصحة العاملية وكلية بارسونز للتصميم.
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تعززت الشراكات على املستويني القطري واإلقليمي من خالل الدعم املستمر والعمل املشرتك مع
 .49كذلك َّ
املكاتب اإلقليمية والقطرية .ومشلت تلك اجلهود بناء شراكة مع األندية الرياضية ملواجهة العنف القائم على نوع
اجلنس ،يف كل من بيالروس وأوكرانيا؛ وبرنامج عن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف مكان العمل ،بدعم من مؤسسة
مريك لألمومة ومؤسسة األمم املتحدة يف الفلبني ،وشراكة ثنائية أخرى بني الصندوق وكل من مؤسسة بييب بوكس
ومؤسسة جونسون آند جونسون ،استجابةً جلهود اإلغاثة اإلنسانية يف هاييت؛ وشراكة مع دار اإلمناء االجتماعي
( ) Namaيف قطر ،بغرض حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف دول املنطقة العربية؛ وشراكة مع احتاد األمم املتحدة
اإلمنائي بغرض دعم وتقوية الرعاية الصحية للحاالت املصابة مبرض الناسور يف نيجرييا؛ إضافةً إىل شراكة إبرا ٍز مع
مؤسسة غراسا ماشيل يف كينيا.
 .50ونظَّم الصندوق جلسات لتبادل املعرفة وتشاركها ،كما نظَّم سلسلة من ورش العمل واملؤمترات مع الربملانات
الوطنية يف أحناء العامل ،بغرض دمج الصحة اإلجنابية يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية لتلك الدول .وقد ساعدت
برملانات كل من م صر واألردن ولبنان إلقرار تشريع متهيدي سيساعد يف محاية ماليني النساء والفتيات املراهقات من
املمارسات الضارة وتشديد الضوابط التشريعية يف احملاكمات القانونية ضد ِ
املغتصبني .وباالشرتاك مع كل من االحتاد
وتدخالت هدفت إىل
األفريقي ،واالحتاد األورويب والربملان األفريقي واملنتدى الربملاين األورويب ،قاد الصندوق أنشطةً ّ
ضمان إقرار وإنفاذ القوانني املالئمة ،وختصيص األموال ،وإخضاع املؤسسات احلكومية للمساءلة ،وتوعية اجملتمعات
احمللية بقضية عدم املساواة بني اجلنسني ،وباملمارسات الضارة؛ ودعا الصندوق إىل إعمال حقوق الصحة اجلنسية
والصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية للجميع.
اجلدول .8
التوزيع النسبي للمساهمات العادية ومساهمات التمويل المشترك لمجموع المساهمات للفترة 2017-2014

مالحظة البيانات اخلاصة بسنة  ،2018ليست إال توقعات ،وما زالت عرضةً للتغيري.
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 .51تلقى الصندوق ،من مسامهات التمويل املشرتك ،نسبة أعلى من تلك اليت تلقاها من مسامهات املوارد العادية،
وبيان تلك النسب كما يلي 52 :باملائة ( ،)2014و  59باملائة ( ،)2015و  58باملائة ( )2016و  67باملائة
( ،)2017ونسبة متوقعة  60باملائة لعام  .2018إالّ أن الصندوق يواصل بذل قصارى جهده خلفض األموال ذات
التخصيص العايل إىل حدها األدىن ،واحلفاظ على توازن معقول بني املوارد العادية واملوارد املشرتكة .قُدِّمت بعض هذه
املوارد كتعهدات قصرية األجل لعام أو عامني؛ مما ع ّقد جهود صندوق األمم املتحدة للسكان الساعية إىل احلفاظ
على اإلطار املؤسسي القوي الالزم لدعم واليتها ،ال سيما يف ظل اخنفاض املوارد العادية .وجتدر مالحظة أن عدد
اتفاقيات التمويل املشرتك قد زاد ،من  341اتفاق عام  2016إىل  356اتفاق عام .2017
 .52ويف سنة  ،2017واصلت وحدة إدارة األموال غري األساسية التابعة للصندوق تنسيقها مع وحدات الصندوق
ذات الصلة وقدمت هلا التوجيه االسرتاتيجي بغرض إدارة برامج التمويل العاملية الكبرية غري األساسية ،ولكي تزيد من
أوجه التآزر بني برامج التمويل غري األساسية ،وبرامج التمويل األساسية يف دعم والية الصندوق .و ّأدى تطبيق سياسة
طرق ختصيص التمويالت والعناصر األخرى من عناصر السياسات إىل حتسني عملية
التمويل غري األساسي يف إدارة ُ
حتسن مبعدل  45يوم لربنامج إمدادات الصندوق يف سنة واحدة) ،وأدى
صرف األموال يف الوقت املناسب (وهو ما َّ
حصلة من املوارد غري األساسية.
أيضاً إىل معدل تنفيذ أعلى لألموال امل َّ
ُ
 .53وتصدر الوحدة تقارير رصد ومراقبة شهرية ملعدل التنفيذ ألموال األنشطة اإلنسانية للصندوق .وساهم هذا
الرصد املستمر يف حتسني معدالت التنفيذ بنسبة  45باملائة (مقارنةً خبط األساس لشهر شباط /فرباير  ،)2016وكان
هذا من بني األسباب الرئيسة يف زيادة املسامهات اليت تلقاها الصندوق عام  ،2017من الصندوق املركزي ملواجهة
الطوارئ.
و .أهداف الخطة االستراتيجية للصندوق للفترة 2021 - 2018
 .54كان من املتوقع أن تبلغ أهداف مسامهات اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2021-2018كما ورد يف الدورة
العادية الثانية للمجلس التنفيذي يف أيلول/سبتمرب  ،2017ما مقداره  3،400مليون دوالر ،منها  1،400مليون
دوالر من املوارد العادية و  2،000مليون دوالر من موارد التمويل املشرتك .ويستند إمجايل اإليرادات املقدرة إىل
مشاركة اجلهات املاحنة ،والبيانات املبكرة الصادرة عنها ،وحتليل بيئة التمويل ومصادره احملتملة ،مبا يف ذلك املساعدة
اإلمنائية الرمسية واجتاهات املسامهات .وتظل األهداف التمويلية لصندوق األمم املتحدة للسكان طموحة؛ ومع ذلك
فمن منظور ائتماين ،ال تزال امليزانية رشيد ًة بالنظر إىل جتربة دورة اخلطة االسرتاتيجية السابقة .2017-2014ويف
إطار خطة عام  ،2030ال يزال موقف الصندوق قوياً مع اجلهات املاحنة والشركاء ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية،
األمر الذي يعكس استمرار ثقة املاحنني يف والية صندوق األمم املتحدة للسكان والدعم القوي للخطة االسرتاتيجية
.2021-2018
 .55ونظراً لوجود الفرصة الستعراض سيناريو اإليرادات للفرتة  ،2021-2018يقرتح الصندوق مراجعة أهداف
املسامهات يف اخلطة االسرتاتيجية إىل مبلغ إمجايل قدره  3،500مليون دوالر ( 1،400مليون دوالر للموارد العادية
و  2،100مليون دوالر للموارد األخرى) ،وهي زيادة مبقدار  100مليون دوالر ( 2.9يف املائة لفرتة أربع سنوات)،
أي موارد إضافية تتم تعبئتها فوق هذه األهداف
أو  25مليون دوالر يف السنة ،يف موارد التمويل املشرتك .وستُستخدم ّ
يف حتسني إجناز برامج الصندوق ودعم نظام املنسقني املقيمني .ونتيجة إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،
فإن مضاعفة املستويات احلالية املتوقعة يف إطار ترتيب تقاسم التكاليف جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية ستؤثر على
املوارد العادية للصندوق.
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 .56جاء االقرتاح بزيادة أهداف مسامهات التمويل املشرتك نتيجة للتحليل املكثف الذي مت الجتاهات املسامهات:
ميتلك الصندوق صورة حقيقة عن نتائج إيرادات املسامهات لعام  ،2017حيث بلغت  1،062مليون دوالر من
إيرادات املسامهات ( 350مليون دوالر للموارد العادية و  712مليون دوالر ملوارد التمويل املشرتك) ،وهو أعلى إيراد
حيققه الصندوق .وهبذه النتيجة ،مت حتقيق  97يف املائة من أهداف املسامهات الشاملة يف اخلطة االسرتاتيجية للتمويل
املشرتك البالغة  2،365مليون دوالر للفرتة  2017-2014وهي ( )2،291مليون دوالر ،مما ميثل موارد التمويل
املشرتك املعبأة لدورة اخلطة االسرتاتيجية السابقة .ومن املتوقع أن تكون الزيادات متأتية من اجملاالت اليت حققت منواً
مطرداً :الصناديق االستئمانية متعددة املاحنني ،والربامج املشرتكة ،والشراكات االسرتاتيجية للقطاع اخلاص ،والبلدان
املستفيدة من برامج الصندوق واليت تساهم يف براجمها ال ُقطْرية ،واملسامهات املقدمة من املفوضية األوروبية.
 .57استناداً إىل هذه النتائج ،تعكس زيادة أهداف موارد التمويل املشرتك مبقدار  25مليون دوالر يف السنة ،رغم
فعالة
كوهنا ما زالت زيادة رشيدة؛ ثقة الصندوق وتكريسه والتزامه على مجيع املستويات لبناء شراكات اسرتاتيجية ّ
وإضفاء الطابع املؤسسي على حتديد األهداف املركزة ،وحتسني فرص التمويل ،مبا يف ذلك آليات التمويل املبتكرة
جلمع موارد كافية ومستدامة ،ومواصلة احلوار بشأن اخليارات اليت من شأهنا تعزيز جودة املسامهات يف متويل دعم
الصندوق للبلدان املستفيدة من برامج الصندوق.
 .58باملقارنة مع هدف إيرادات مسامهات التمويل املشرتك لفرتة األربع سنوات البالغة  596مليون دوالر يف السنة
لدورة اخلطة االسرتاتيجية السابقة ( ،)2017-2014فإ ّن األهداف املقرتحة للتمويل املشرتك البالغة  525مليون
دوالر يف السنة هي أهداف متحفظة .ونظراً ألن الصندوق منظمة متََُّول بالتربعات ،يُدرك صندوق األمم املتحدة
للسكان جيداً أنه يصعب التنبؤ مبوارد التمويل املشرتك ،إذ ينطوي ذلك على عدم اليقني يف توقيت االلتزامات التمويلية
وم ّدهتا ،ويف أولويات اجلهات املاحنة وتفضيالهتا .وبالتايل فسوف يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان للوفاء بأهدافه
مبا يتفق مع اسرتاتيجيته املعنيّة بتعبئة املوارد ،وبالتوصيات الصادرة عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع
سنوات ،وباإلرشاد املتواصل للمجلس التنفيذي.
 .59يتماشى إعداد أهداف اإليرادات من املسامهات مع نطاق اخلطة االسرتاتيجية  .2021-2018وقد أدرج
الصندوق مؤشرات حمددة لقياس جهود تعبئة املوارد .ويف حني أن األهداف متحفظة ،إذ أهنا أقل من أهداف الدورة
السابقة ،إال أن جهود تعبئة املوارد يف الصندوق ال تزال طموحة؛ وسيتم ختصيص أي موارد إضافية يتم تعبئتها فوق
هذه األهداف من أجل حتسني تنفيذ برامج الصندوق.
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اجلدول 9
األهداف المقترحة بشأن مساهمات الخطة االستراتيجية ( 2021-2018تنقيح)
(مباليني الدوالرات األمريكية)

مالحظة :األهداف املقرتحة بشأن مسامهات اخلطة االسرتاتيجية مبا قيمته  3500مليون دوالر للفرتة  1،400( 2021-2018مليون دوالر للموارد العادية
و  2،100مليون دوالر ملوارد التمويل املشرتك).

ثالثاً .حوار المجلس التنفيذي حول قضايا التمويل
إجراء حوارات منظمة حول التمويل
 .60وفقاً ملقرر اجمللس التنفيذي  ،25/2017وضع الصندوق اقرتاحاً لتحسني أداء احلوارات املنظمة حول التمويل
وع ِقدت عدة مشاورات غري رمسية مع اجمللس التنفيذي يف عامي  2017و  ،2018ملناقشة اقرتاح احلوارات
وفاعليتهاُ .
املستقبلية املنظّمة حول التمويل ووضع "اتفاق للتمويل" ،متاشياً مع اقرتاح األمني العام بإعادة تنظيم منظومة األمم
املتحدة اإلمنائية ،واهليكل التمويلي لصندوق األمم املتحدة للسكان واملوقف املايل .ومن خالل إجراء حوارات منتظمة
ومتعمقة مع مجيع الدول األعضاء ،يتوقع الصندوق أن يصل إىل مستوى كاف من التمويل الذي ميكن التنبؤ به من
أجل حتقيق ُسبل الوصول الشامل إىل الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية خالل الدورات الثالث املقبلة من
اخلطة االسرتاتيجية حىت عام .2030
 .61كذلك ،ومتاشياً مع إصالح متويل األمني العام ،اضطلع الصندوق بدوٍر قيادي بني وكاالت األمم املتحدة يف
النهوض باحلوارات املنظّمة حول التمويل ومفهوم "اتفاق التمويل" ،سواء على نطاق منظومة األمم املتحدة أو يف
صندوق األمم املتحدة للسكان .وقد لقي اقرتاح الصندوق بتعزيز عمق وانتظام احلوارات املنظّمة حول التمويل قبوالً
حسناً لدى الدول األعضاء واملنظمات الشريكة لألمم املتحدة .وحيتاج االقرتاح إىل دع ٍم قوي من أكرب عدد ممكن
من الدول األعضاء من أجل حتقيق اهلدف املنشود وهو تأمني متويل ميكن التنبؤ به وعايل اجلودة للخطة االسرتاتيجية
وأهداف التنمية املستدامة .ويقدَّم مقرتح الصندوق إىل اجمللس التنفيذي :حوارات منظّمة حول التمويل من خالل
إضافة ملحقة لكي يقرها اجمللس التنفيذي ٍ
ٍ
كجزء من قراره بشأن هذا التقرير.
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 .62ويتألف اتفاق التمويل لصندوق األمم املتحدة للسكان من التزام متبادل بني الصندوق والدول األعضاء يلتزم
الصندوق من خالله بتعزيز التميّز يف صياغة الربامج والشفافية واملساءلة يف اإلدارة ،ولتحقيق مزيد من املواءمة والتناغم
يف هيكله التمويلي .وستلتزم الدول األعضاء من ناحيتها مبستويات كافية من املوارد اليت ميكن التنبؤ هبا للخطة
االسرتاتيجية ودعم تشغيل هيكل التمويل.
اتجاهات التمويل
 .63يناشد الصندوق اجلهات املاحنة باملبادرة وسداد االلتزامات والدفعات املطلوبة مبكراً ،نظراً للحاجة إليها يف
ٍ
الفعال والكفء للربامج .وقد ُس ِّج َل مبلغ 127
وقت مبكر من السنة لضمان القدرة على التنبؤ والتخطيط والتنفيذ ّ
مليون دوالر فقط من املوارد العادية رمسياً يف  1مايو  .2018ويف هذا الصدد ،ومع سعي املزيد من اجلهات املاحنة
إىل توجيه أولوياهتا حنو املوارد املخصصة ،ستستمر فجوة التمويل يف املوارد العادية لدى الصندوق .ويف السنة األوىل
من اخلطة االسرتاتيجية السابقة ( ،)2017-2014وصلت إيرادات املسامهات األساسية إىل أعلى مستوى هلا عند
 477مليون دوالر ،مث اخنفضت بسرعة إىل  350مليون دوالر يف عام  ،2017وهو العام األخري من الدورة.
 .64ومتاشياً مع اسرتاتيجية تعبئة موارد الصندوق ( ،)DP/FPA/2015/11أصبح تعزيز تعبئة املوارد على مجيع
يظل مسامهة غري مقيّدة من
املستويات أولوية مشرتكة .ويشدد الصندوق باستمرار على أن أسلوب املسامهة ّ
املفضل ّ
املوارد العادية  -ويش ّكل ذلك األساس الوطيد لالستدامة والتنفيذ الفعال لوالية الصندوق ،ويكتسب أمهية متزايدة يف
تنفيذ خطة عام .2030
 .65بالنسبة ملوارد التمويل املشرتك ،فإن هدف إيرادات املسامهة األولية لعام  2018هو  525مليون دوالر .وفقاً
ملقرر اجمللس التنفيذي رقم  ،25/2017يواصل الصندوق اجتذاب مصادر متويل جديدة من مصادر متنوعة ،ويستمر
حتقيق النتائج اإلجيابية املبكرة مع زيادة التمويل املشرتك املسجل مببلغ  269مليون دوالر يف  30نيسان  /أبريل
 2018مبقدار  64مليون دوالر باملقارنة مع  30أبريل .2017
 .66إن تلبية هذه األهداف أمر بالغ األمهية للموارد الالزمة لتمويل نتائج اخلطة االسرتاتيجية وتعترب القدرة على
التنبؤ أمراً بالغ األمهية ،كما َّ
أن االلتزامات متعددة السنوات لدعم اخلطة االسرتاتيجية 2021-2018 ،تُع ّد حيوية
لتحقيق االستدامة.
استراتيجية تعبئة موارد الصندوق
 .67تواصل اسرتاتيجية تعبئة موارد الصندوق ،املعتمدة يف مقرر اجمللس التنفيذي  ،18/2015توجيه جهود تعبئة
املوارد املنسقة اليت يقوم هبا الصندوق ،وتعترب مالئمة هلدفها يف سياق اخلطة االسرتاتيجية  - 2021-2018مثلما
جتلّى من خالل مبلغ  712مليون دوالر من إيرادات مسامهات التمويل املشرتك يف عام  2017وهي أعلى نسبة
ُس ِّجلت تاريخ الصندوق .وبلغت اإليرادات اليت حققتها املكاتب اإلقليمية وال ُقطْرية يف عام  2017ما قيمته 534
مليون دوالر ،وهو ما ميثل  75يف املائة من إمجايل إيرادات موارد التمويل املشرتك لعام  ،2017مما يشري إىل التنسيق
الناجح جلهود تعبئة املوارد يف الصندوق .ومت تعبئة املبلغ املتبقي وقدره  177مليون دوالر ( 25يف املائة) من إمجايل
إيرادات مسامهات التمويل املشرتك من خالل مسارات التمويل املواضيعية ومشاريع التمويل املشرتك اليت تدار من
املقر .تتمثل العوامل األساسية هلذا النجاح غري املسبوق يف التمويل املشرتك فيما يلي:
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استحدثت اسرتاتيجية تعبئة املوارد هنجاً المركزياً ولكنه منسق لتعبئة املوارد .وقد أصبح هذا األمر
(أ)
أكثر نضجاً مع حتقيق نتائج ملموسة  -فقد زادت املكاتب اإلقليمية وال ُقطرية من أهدافها واسرتاتيجياهتا اخلاصة
بتعبئة املوارد استناداً إىل بيئاهتا اخلاصة باملوارد والشراكات ذات الصلة .كذلك ،أدت التدفقات الرأمسالية واألفقية
اجليدة للمعلومات إىل تقدمي املزيد من املقرتحات االسرتاتيجية للمسامهني احملتملني .وقد أتاح هذا النهج ،إىل جانب
تعزيز إدارة املوارد والشفافية وتتبع املوارد ،للصندوق التوسع يف منهجيات عمله ،وأدى إىل زيادة املسامهات؛
يُعرب صندوق األمم املتحدة للسكان عن تقديره للزخم الذي حتققه املسامهات اإلضافية الكبرية
(ب)
تقرر"
من املاحنني يف مجيع أحناء العامل لتغطية الفجوة يف املوارد األساسية ،والزخم املتولِّد عن حركات مثل حركة "هي ِّ
( )She Decidesوقمة لندن لتنظيم األسرة ،وجهود االحتاد األفريقي يف الرتكيز على العائد الدميغرايف وغريه ،إذا
سامهت مجيعها يف زيادة االهتمام بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية للنساء واملراهقني والفتيات والشباب.
نوافذ وفرص التمويل اإلضافية
 .68يواصل الصندوق القيام بدوٍر نشط يف التمويل املشرتك لألمم املتحدة ومناقشات التمويل على نطاق املنظومة،
ودعم تعزيز قدرات اجملموعات ال ُقطْرية لتعبئة املوارد ،وتبسيط أدوات التمويل مع البنك الدويل ،ومؤسسات التمويل
اإلقليمية (مثل البنك اإلسالمي للتنمية ،بنك التنمية للبلدان األمريكية) واالحتاد األورويب ،واملشاركة يف التحالفات
املواضيعية املتعددة األطراف مع تعبئة املوارد أو الرتكيز على املشاركة وإشراك القطاع اخلاص.
 .69وفيما يتعلق بالتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،واصل الصندوق تشجيع التحالفات مع البلدان
النامية للتعجيل بتنفيذ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وأهداف التنمية املستدامة .و ٍ
كجزء من أسلوب املشاركة اخلامس
للربجمة يف إطار اخلطة االسرتاتيجية  ،2021-2018صدرت مذكرة توجيهية جلميع املكاتب اإلقليمية والقطرية
لصندوق األمم املتحدة للسكان لتعميم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف برامج الصندوق.
 .70ويف عام  ،2017خصصت الصني مليوين دوالر من صندوق املساعدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب دعماً
ملشروع صحة األم يف سرياليون ،وخصصت اهلند  550،000دوالر من صندوق الشراكة اإلمنائية بني اهلند واألمم
املتحدة للتعجيل بإعادة تنظيم برنامج تنظيم األسرة يف سان تومي وبرينسييب .وبالتعاون مع منظمة شركاء يف السكان
والتنمية (تضم  26من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان) واحلكومة اإلندونيسية ،شارك الصندوق يف تنظيم مؤمتر
للسكان والتنمية يف إندونيسيا يف تشرين الثاين  /نوفمرب  .2017حضر املؤمتر كبار املسؤولني احلكوميني وممثلني عن
منظمات غري حكومية من آسيا وأفريقيا والشرق األوسط .وقد عززت هذه اجلهود من موقف صندوق األمم املتحدة
للسكان بوصفه جهة رائدة يف جمال السكان والتنمية ،ال سيما فيما بني البلدان النامية.
 .71وباالشرتاك مع مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،قرر الصندوق تقدمي الدعم لربنامج
"يوث فور ساوث" ( ،)Youth4Southالذي يهدف إىل متكني الشباب من اخلروج بأفكار وحلول مبتكرة للتحديات
السكانية واإلمنائية؛ وقام مكتب التعاون بني البلدان التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان بتيسري مذكرة تفاهم بني
صندوق األمم املتحدة للسكان والشركاء يف جمال السكان والتنمية حتدد اجتاه التعاون يف املستقبل بني املنظمتني.
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البوابة اإللكترونية الخاصة بالشفافية لدى الصندوق والمبادرة الدولية للشفافية في المعونة
 .72يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان عمله كعض ٍو نشط يف املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة ،وتعزيز النظم
وأدوات التمثيل املرئي لتوفري إمكانية التتبع وإصدار تقارير أفضل عن املوارد العادية واملوارد األخرى والنتائج املتعلقة
هبا الستخدام نظم املعلومات احلكومية الشريكة .وقد القت البوابات اإللكرتونية للبيانات على نطاق منظومة األمم
املتحدة والبوابة اإللكرتونية للشفافية يف صندوق األمم املتحدة للسكان ،مبا يف ذلك إطالق صفحات اجلهات املاحنة
صدى طيباً .وتضم هذه الصفحات اإللكرتونية أكرب  20جهة ماحنة إىل صندوق األمم
للصندوق يف عام ،2017
ً
املتحدة للسكان وتتضمن تصورات للنتائج والنفقات حسب البلد واملنطقة واجلهة املاحنة .وقد لقي التحسني املستمر
لبوابة الشفافية لدى الصندوق ،واليت تشمل مواد مرئية تسلط الضوء على روابط نتائج الصندوق ونفقاته حسب
اإلقليم ،واملنطقة اجلغرافية ،واجلهات املاحنة ،ترحيباً من جانب اجلهات املاحنة.
توسيع قاعدة الجهات المانحة
 .73تُعد املشاركة الفعَّالة يف تعزيز الشراكات مع البلدان املستفيدة من الربامج لتمويل حتقيق النتائج من أولويات
الصندوق .ويف عام  ،2016سامهت  25دولة يف براجمها ال ُقطْرية (بقيمة إمجالية  23مليون دوالر) ،مقارنة بـ 20
دولة ( 61مليون دوالر) يف عام  .2017وقد مت ّكنت تسعة بلدان من البلدان املستفيدة من الربامج من الوصول إىل
منهجية الصندوق املطابق (املعتمدة يف مقرر اجمللس التنفيذي  ،)31/2013واليت تسمح بإتاحة ما يصل إىل
 100،000دوالر سنوياً كحافز للبلدان ذات الدخل املتوسط األعلى والبلدان املرتفعة الدخل (بلغ جمموعها 0.7
مليون دوالر) يف عام  ،2017مقارنةً مع  12بلداً من البلدان املستفيدة من الربامج ( 1.1مليون دوالر) يف
عام .2016
 .74وكان من بني أكرب  20جهة ماحنة ،فيما يتعلق باإليرادات املشرتكة لصندوق األمم املتحدة للسكان يف عام
 ،2017شركاء يتجاوزون اجلهات املاحنة التقليدية (الكيانات اجلماعية ملنظومة األمم املتحدة ،غواتيماال ،هاييت،
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس) .ووقع الصندوق اتفاقات متويل مشرتكة مع  105من املسامهني يف املوارد املشرتكة
للتمويل ،مبا يف ذلك الدول األعضاء ومؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات األعمال التجارية واملؤسسات ،مقارنة بـ
 102من املسامهني يف عام  .2016وشارك الصندوق يف ٍ
عدد من املفاوضات من أجل متويل اهلياكل واملسامهات يف
العمليات اليت تبدأ يف عام  2017وما بعده ،وكذلك وضع تصور للتمويل املواضيعي األوسع نطاقاً ملبادرات السكان
والبيانات ،والصندوق االستئماين املواضيعي للصحة اإلجنابية والسالمة والكرامة يف األزمات والتوسع يف صندوق
االبتكار.
 .75ومتاشياً مع مقرر اجمللس التنفيذي رقم ِ ،18/2016
عمل الصندوق على محلة  150جهة ماحنة للتواصل مع
مجيع الدول األعضاء لدعم صندوق األمم املتحدة للسكان من خالل املسامهة ،أو زيادة مسامهاهتم ،كشركاء يف دعم
حتقيق سبيل الوصول الشامل إىل الصحة اجلنسية واإلجنابية وإعمال احلقوق اإلجنابية واحلد من وفيات األمهات،
وتسريع التقدم يف جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة .وقد جنح صندوق
األمم املتحدة للسكان يف توسيع قاعدة ماحنيه من  123جهة ماحنة يف عام  2016إىل  132جهة يف عام .2017
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رابعاً .االستنتاجات

ٍ
بشكل منهجي على أن أفضل طريقة للمساعدة هي مسامهة
 .76يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان التأكيد
غري حمدودة يف املوارد ،كما شدد عليها أيضاً االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات ،نظراً ألهنا
ال تزال تشكل أساس االستدامة والتنفيذ الفعال لواليتهاَّ .
إن استدامة املوارد أمر بالغ األمهية لتمكني الصندوق من
مواكبة الطلبات املتزايدة على خدماته يف البلدان اليت خيدمها ،وإلدماج برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
إدماجاً كامالً يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية ،واحلفاظ على امليزة النسبية اليت يقدمها الصندوق لدعم تنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام .2030
 .77ومع وضع اخلطة االسرتاتيجية  2021-2018موضع التنفيذ ،فإن صندوق األمم املتحدة للسكان يف وضع
جيد يسمح له بتنفيذ الرؤية اجلريئة املنصوص عليها يف خطة عام  2030والنتائج التحولية الثالث اخلاصة به .وهبذه
الروح ،يُناشد الصندوق اجلهات املاحنة بدعم حتقيق تدفقات نقدية ميكن التنبؤ هبا ،ألمهيتها الكبرية يف إدارة العمليات
حيث صندوق األمم املتحدة للسكان مجيع احلكومات على زيادة مستويات مسامهاهتا
بفاعلية وكفاءة .وهلذا السببُ ،
يف املوارد العادية للصندوق واحلفاظ على التزامات املسامهات وجداول الدفع يف الوقت املناسب لضمان أن يكون
إلجراءات الصندوق أكرب األثر ،وأن تدعم أيضاً نظام املنسقني املقيمني اجلديد الذي أعيد تنشيطه.
ٍ
بشكل كبري على مر السنني،
 .78ومن اجلدير بالذكر أن إيرادات املسامهات الفعلية للموارد العادية قد اخنفضت
من  477مليون دوالر يف عام  2014إىل  350مليون دوالر يف عام  ،2017على الرغم من تزايد الطلب على
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف مجيع أحناء العامل .واعتباراً من  1أيار /مايو  ،2018مل يسجل سوى 127
مليون دوالر ( 37يف املائة) من هدف املسامهة يف اخلطة االسرتاتيجية البالغ  350مليون دوالر للموارد العادية.
 .79يقر الصندوق بواقع املستويات احلالية لتدفقات املوارد األساسية وغري األساسية :فاالسرتاتيجيات الرامية إىل
حتقيق أكرب قدر من االستفادة من تلك املوارد مكملة لبعضها بعضاً؛ وتشكل معاً العمود الفقري السرتاتيجية تعبئة
موارد الصندوق .يواصل الصندوق السعي للحصول على آراء مستقاة قيّمة يف احلوار مع الشركاء ،كما يتضح من
احلوارات املنظّمة حول التمويل اليت متت منذ عام  .2017ويواصل الصندوق العمل من أجل تعزيز احلوافز للمسامهني
احلاليني يف املوارد األساسية من أجل مواصلة تشجيع دعمهم القوي ،فضالً عن اجتذاب مسامهات جديدة .ويشمل
ذلك إقامة شراكات أقوى حول املسامهات العادية ،وتتبع ترمجة املوارد إىل نتائج بصورة فاعلة ،والرتكيز املستمر على
االبتكار والقيمة مقابل املال.
 .80وبفضل االلتزام القوي للجهات املاحنة جتاه الصندوق يف دورة اخلطة االسرتاتيجية السابقة (،)2017-2014
مت ّكن الصندوق من تلبية  97يف املائة من هدفه الشامل ملسامهة اخلطة االسرتاتيجية .وبالنظر إىل أمهية اخلطة
االسرتاتيجية احلالية ،وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وبرنامج عمل أديس أبابا واتفاق باريس بشأن تغري
املناخ ،فإن صندوق األمم املتحدة للسكان حيتاج إىل منصة متويل مستدامة وميكن التنبؤ هبا لالضطالع بواليته.

خامساً .عناصر مقرر

 .81إ ّن اجمللس التنفيذي يرغب يف أن:

(أ) حييط علماً بالتقرير املتعلق باملسامهات املقدمة من الدول األعضاء وغريها إىل صندوق األمم املتحدة
للسكان وتوقعات اإليرادات لعام  2018واألعوام املقبلة ()DP/FPA/2018/10؛

18-13444

27/28

DP/FPA/2018/10

(ب) يش ّدد أن الصندوق حيتاج إىل دعم سياسي قوي ومزيد من الدعم املايل ،فضالً عن موارد منتظمة ميكن
التنبؤ هبا ،من أجل تعزيز مساعدته للبلدان ،ولتنفيذ خطته االسرتاتيجية  ،2021-2018ومن أجل
إدماج جدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية إدماجاً كامالً يف االسرتاتيجيات واألطر اإلمنائية
الوطنية ،ومن أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،ودعم البلدان يف النهوض خبطة التنمية
لعام 2030؛
(ج) يؤّكد أن املوارد العادية هي حجر األساس لصندوق األمم املتحدة للسكان وهي أساسية للمحافظة على
طابعه املتعدد األطراف واحليادي والشامل والقيام بعمله ،وتشجيع الصندوق على مواصلة تعبئة هذه
املوارد مع االستمرار يف تعبئة املوارد التكميلية للصناديق والربامج املواضيعية؛
ث مجيع الدول األعضاء على زيادة مسامهاهتا يف املوارد العادية ،وذلك على األقل لضمان قدرة
(د) حيُ ُّ
الصندوق على سد الفجوة احلرجة احلالية يف اإليرادات األساسية ،وكذلك تشجيع البلدان القادرة على
تقدمي مسامهات خالل النصف األول من السنة أن تفعل ذلك وتقدمي تعهدات متعددة السنوات لضمان
فاعلية الربامج؛
ث مجيع حكومات البلدان املستفيدة من الربامج على توسيع مسامهاهتا يف الربامج املنفذة يف
(ه) كما حيُ ُّ
بلداهنا؛
(و) تأييد االقرتاح املقدم إىل اجمللس التنفيذي بشأن إجراء حوارات منظّمة حول التمويل على النحو الوارد يف
املرفق احمللق هبذا التقرير.
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