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  ٢٠١٠الدورة السنوية لعام 
  ، جنيف٢٠١٠ يوليه/ متوز٢إىل  –يونيه / حزيران٢١من 

   من جدول األعمال املؤقت١٦البند 
   واملسائل ذات الصلة الربامج القطرية- صندوق األمم املتحدة للسكان 

      
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  
  مشروع وثيقة الربنامج القطري لكمبوديا

  
ــون دوالر٢٤,٢  :اإلرشادية املقترحةمساعدات الصندوق  ــن  ١٨:  مليــ ــون دوالر مــ  مليــ

 مليــون دوالر مــن خــالل ٦,٢املــوارد العاديــة و 
أو املــوارد األخــرى، /طرائــق التمويــل املــشترك و 
  مبا يف ذلك املوارد العادية

  )٢٠١٥-٢٠١١( سنوات ٥  :فترة الربنامج
  الرابعة  :دورة املساعدة

    ألف  :٢٠٠٧/٤٢الفئة حسب القرار
  املساعدة اإلرشادية املقترحة حسب اجملاالت الربناجمية األساسية    

  )دوالراتالمباليني (
  اجملموع  املوارد األخرى  املوارد العادية  

  ١٥,٠  ٥,٠  ١٠,٠  الصحة واحلقوق اإلجنابية
  ٦,٠  ١,٠  ٥,٠  السكان والتنمية

  ٢,٢  ٠,٢  ٢,٠  املساواة بني اجلنسني
  ١,٠  -  ١,٠  التنسيق واملساعدة الربناجميان

    ٢٤,٢  ٦,٢  ١٨,٠  اجملموع  
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  حتليل احلالة  -أوال   
 يف املائـة مـن      ٦فنما اقتصادها مبعـدل     . متتعت كمبوديا بنمو اقتصادي قوي يف املاضي        - ١

. ٢٠٠٧ إىل عـــام ٢٠٠٤ يف املائـــة مـــن عـــام ١١,١، ومبعـــدل ٢٠٠٣ إىل عـــام ١٩٩٣عـــام 
 إىل  ١٩٩٣ يف املائـة يف عـام        ٤٧لفقـر مـن     وخفض النمو االقتصادي املرتفع املعـدالت العامـة ل        

قتـصادية الـيت حـدثت مـؤخرا عـن          ومع ذلك، أسفرت األزمـة اال     . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣٠
  .ات ختفيضية كبرية لتقديرات النموتنقيح

 يف املائـة   ٨٠ ، يقطـن   مليون نـسمة   ١٣,٤ كان عدد السكان يقدر بـ       ٢٠٠٨ويف عام     - ٢
ويبلــغ معــدل .  يف املائــة١,٥لــغ املعــدل النمــو الــسنوي للــسكان ويب. منــهم يف املنــاطق الريفيــة

ل لكل امرأة، وكان هذا املعدل قـد شـهد تراجعـا سـريعا منـذ                اطفمن األ  ٣,١اخلصوبة الكلي   
 ص لكـل أسـرة معيـشية     اشـخ من األ  ٥,١واخنفض حجم األسرة املعيشية أيضا من       . التسعينات

  .٢٠٠٨ عام من األشخاص ٤,٧ إىل ٢٠٠٤عام 
ويـتغري  . ٢٠٠٨ للنـساء يف عـام       ة سـن  ٦٤,٣ للرجال و    ة سن ٦٠,٥بلغ العمر املتوقع    و  - ٣

 يف املائـة    ٥٦ كانـت نـسبة      ٢٠٠٨ويف عـام    . اهليكل السكاين بازدياد أعداد الـشباب واملـسنني       
ــة مــن الــسكان بــني  ٣٤,٨نــسبة  ســنة وتراوحــت أعمــار  ٢٥مــن الــسكان دون ســن    يف املائ

  . يف املائة٤,٣ ر سنة من العم٦٥ن يتعدون  سنة، بينما بلغت نسبة م٢٤ و ١٠
وتزيد التفاوتات اجلنسانية، املتأصلة يف املواقف التمييزية، من ضعف النـساء والفتيـات               - ٤

 يف املائـة مـن      ٢٢وينتشر العنـف اجلنـساين، فتتعـرض نـسبة          . إزاء االعتداء واالجتار واالستغالل   
. أة عـددا قلـيال مـن مناصـب صـنع القـرار             وتـشغل املـر    . سـنة  ١٥ سن   ذالنساء للعنف البدين من   

 يف املائــة، ١٤,٦تبلــغ نــسبة النــساء يف منــصب مستــشار علــى صــعيد الكوميونــات إال         وال
وهـذا ميثـل زيـادة طفيفـة     .  يف املائة١٩ال تبلغ نسبة النساء من أعضاء اجلمعية الوطنية إال          كما

  .عن السنوات اخلمس األخرية
وفـاة   ٦٠ فتقدر معدالت وفيات الرضـع بــ        . ري القلق والوضع الصحي للسكان أمر يث      - ٥

 ١٠٠ ٠٠٠لكـل   وفـاة    ٤٦١ وتبلغ نسبة الوفيات النفاسـية       . من املواليد األحياء   ١ ٠٠٠لكل  
ومـع ذلـك،   . ٢٠٠٠من املواليـد األحبـاء، ومل تـنخفض تلـك النـسبة اخنفاضـا كـبريا منـذ عـام                

. ٢٠٠٥/٢٠٠٦ت كــبرية عــن  حتــسينا٢٠٠٨تظهــر املؤشــرات الــصحية للقطــاع العــام لــسنة 
ــوالدات يف املرافــق الــصحية العامــة مــن     ــسبة ال ــة إىل ٢٢وزادت ن ــة، كمــا  ٣٥ يف املائ  يف املائ

 يف املائـة إىل     ٤٤ املهـرة مـن      زادت نسبة الوالدات اليت أشـرف عليهـا موظفـو الرعايـة الـصحية             
مــع ذلــك، مــا زالــت و.  يف املائــة٧٣ يف املائــة، وزادت نــسبة الرعايــة الــسابقة للــوالدة إىل ٥٢
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 ،هنــاك حتــديات تتــضمن نوعيــة الرعايــة، وعــدد وكفــاءة الفنــيني الــصحيني، وخباصــة القــابالت
  .ارئو التوليد يف حاالت الطرعايةوإمكانية احلصول على 

ــل      - ٦ ــع احلم ــائل من ــتعمال وس ــشار اس ــدل انت ــن وزاد مع ــام  ٧ م ــة ع  إىل ١٩٩٥ يف املائ
وبـالرغم مـن    . يـا إىل جهـود التـسويق االجتمـاعي        ، ويرجع ذلـك جزئ    ٢٠٠٥يف املائة عام     ٢٧

ويقـدم املـاحنون   .  يف املائـة ٢٥ذلك، ظلت نسبة االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسـرة        
الــدعم يف الوقــت احلــايل إلنتــاج مجيــع الــسلع املتــصلة بوســائل منــع احلمــل فيمــا عــدا رفــاالت  

  .القطاع العام اليت متوهلا وزارة الصحة
 الرغم من أن كمبوديا لديها مستوى من أعلى مستويات انتـشار فـريوس نقـص                وعلى  - ٧

 إىل ١٩٩٧ائـة عـام    يف امل٣املناعة البشرية يف آسيا، فقد هبطت نسبة انتشار هذا الفريوس من            
ويتحـول الـسلوك الـشديد      .  انتقـال العـدوى     طومع ذلك تتغري أمنا   . ٢٠٠٥عام   يف املائة    ٠,٩

ني الشباب من ممارسـة اجلـنس يف بيـوت الـدعارة إىل ممارسـة اجلـنس          اخلطورة بصورة متزايدة ب   
جج ظهـور موجـة ثانيـة    ؤعلى حنو سري، كما ميكن لالستعمال غري املشروع للمخدرات أن ي         

  .من الوباء
  

  التعاون السابق والدروس املستفادة  -ثانيا   
 وســـاعد. ١٩٩٤يعمـــل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان يف كمبوديـــا منـــذ عـــام     - ٨

الصندوق على إدخال خدمات للمباعدة بني الوالدات يف مجيع أحناء البلد وإكمال تعداد عـام                
 يف جمـال الـصحة      ٢٠١٠-٢٠٠٦وتضمنت منجزات الربنامج القطري الثالث للفترة       . ١٩٩٨

ــا يلــي  ــة م ــذ تعــداد عــام  ) أ: (اإلجنابي ــع احلمــل   ) ب(؛ و ٢٠٠٨تنفي ــشار وســائل من ــادة انت زي
زيـادة إتاحـة    ) ج(والدة والوالدات اليت تشرف عليهـا قـابالت مـاهرات؛ و            والرعاية السابقة لل  

  .خدمات القابالت املاهرات واخلدمات املالئمة للشباب
وواصل الربنامج القطري الثالث أيضا دعمه لتنفيـذ ورصـد الـسياسة الوطنيـة للـسكان                  - ٩

مــن االســتراتيجية وتــشكل هــذه الــسياسة أولويــة مــن أولويــات املرحلــة الثانيــة    . ٢٠٠٣لعــام 
  .املستطيلة، واخلطة اإلمنائية االستراتيجية الوطنية، وهي أساس تعميم مراعاة شواغل السكان

وساعد الربنامج يف اجملال اجلنـساين علـى تنميـة قـدرات األفرقـة العاملـة املعنيـة بتعمـيم                      - ١٠
لعمـل الوطنيـة ملنـع    مراعاة املنظور اجلنساين وجلان النساء واألطفال، وعلى وضع وتنفيذ خطة ا     

العنف املوجـه ضـد املـرأة، واخلطـة االسـتراتيجية املعنيـة بـاملرأة والطفلـة وفـريوس نقـص املناعـة                       
  .اإليدز/البشرية



DP/FPA/DCP/KHM/4
 

4 10-36457 
 

ويسهم صندوق األمم املتحدة للسكان يف حتسني فعالية املعونة وتنـسيق الـدعم املقـدم                 - ١١
الربنــامج (ي يف القطــاع الــصحي مــن اجلهــات املاحنــة ومواءمتــه عــن طريــق دعــم النــهج الربنــاجم

باالشــتراك مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة والبنــك الــدويل ) الثــاين لــدعم القطــاع الــصحي
  .وأربع جهات ماحنة أخرى

. وقد أثبت الربناجمان القطريان الثاين والثالث قيمـة العمـل مـن خـالل النـهج الربناجميـة                   - ١٢
واغل الـصحة اإلجنابيـة وصـحة األم، وعـززا اهلياكـل            فقد يسَّر الربناجمـان مـن تعمـيم مراعـاة شـ           

الوطنيــة وعمليــات التخطــيط، وعبَّئــا الــدعم املقــدم مــن احلكومــة واجلهــات املاحنــة علــى نطــاق 
  .واسع إىل تلك القضايا، مع ختفيض تكاليف املعامالت اليت تتحملها احلكومة

  
  الربنامج املقترح  -ثالثا   

  :ع على أساسيقوم الربنامج القطري الراب  - ١٣
ــشرية         )أ(   ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة وف ــصحة اإلجنابي ــسكان وال ــل حــاالت ال حتلي

إطـار عمـل األمـم املتحــدة    ) ج(التقيـيم القطـري املــشترك؛ و   ) ب(واجلنـسانية يف كمبوديـا؛ و   
ــة،   ــساعدة اإلمنائيـ ــة    ) د(؛ و ٢٠١٥-٢٠١١للمـ ــتراتيجية احلكوميـ ــن االسـ ــة مـ ــة الثانيـ املرحلـ

الــدروس املــستفادة مــن  ) هـــ( اإلمنائيــة االســتراتيجية الوطنيــة املــستكملة؛ و  املــستطيلة واخلطــة
  .الربنامج القطري الثالث

 إلطـار عمـل األمـم       ةوسيسهم الربنامج القطري الرابع يف حتقيق جماالت النتائج األربعـ           - ١٤
ــة  ــساعدة اإلمنائيـ ــدة للمـ ــيم؛ و  ) أ: (املتحـ ــصحة والتعلـ ــسانية؛ و ) ب(الـ ــة؛) ج(اجلنـ  احلوكمـ

وسيسهم الربنامج يف نتـائج ونـواتج الربنـامج القطـري إلطـار عمـل        . احلماية االجتماعية  )د( و
ــاه   ــة املــذكورة أدن ــها   . األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــواتج بطبيعت ــائج والن ــرتبط هــذه النت وت

  .ببعضها البعض، وسيدعمها عدد من منظمات األمم املتحدة
  

  عنصر الصحة واحلقوق اإلجنابية    
سيسهم هذا العنصر يف حتقيق أولويات إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة                    - ١٥

ــة االجتماعيــة      ــيم، واحلوكمــة، واحلماي ــاالت الــصحة والتعل ــم   . يف جم ــيدعم صــندوق األم وس
وجمـاالت النتـائج   . املتحدة للسكان، يف إطار هذا العنصر، أربعة جماالت للنتائج ومخـسة نـواتج         

 زيادة التغطية العادلة على الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين للخـدمات اجليـدة                )أ: (األربعة هي 
ــة؛ و       ــد والطفــل والتغذي ــة وصــحة األم والولي ــصحة اإلجنابي ــة يف جمــاالت ال ــز ) ب(النوعي تعزي

القدرات املؤسسية على الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين بغيـة توسـيع نطـاق إمكانيـة حـصول                    
ية اجليدة النوعيـة، مبـا فيهـا املهـارات املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة                  الشباب على املهارات احليات   
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تــدعيم االســتجابة املتعــددة القطاعــات ) ج(البــشرية والتعلــيم والتــدريب التقنــيني واملهنــيني؛ و 
زيادة القدرات على الصعيدين الوطين ودون الوطين بغيـة         ) د(لفريوس نقص املناعة البشرية؛ و      

وطنية فعالة وميسورة التكاليف من خـالل حتـسني وضـع وتنفيـذ ورصـد               توفري محاية اجتماعية    
  .ويرد أدناه تفصيل للنواتج اخلمسة. وتقييم نظام للحماية االجتماعية

حتــسني القــدرات الوطنيــة ودون الوطنيــة بغيــة زيــادة تــوفر اخلــدمات جيــدة : ١النــاتج   - ١٦
 وإمكانيـة احلـصول   ،الطفـل والتغذيـة  النوعية يف جماالت الصحة اإلجنابية وصـحة األم والوليـد و       

 وســيدعم الربنــامج .علــى هــذه اخلــدمات وقبوهلــا والقــدرة علــى حتمــل تكلفتــها واســتخدامها  
: وسـريكز الربنـامج علـى     . عناصر الـصحة اإلجنابيـة وصـحة األم للخطـة االسـتراتيجية الـصحية             

تنظـيم األسـرة    حتسني نوعية خدمات    ) ب(للموارد؛ و   ة  يئكفالة وجود سياسات داعمة وب     )أ(
ورعايــة التوليــد يف حــاالت الطــوارئ واخلــدمات املالئمــة للــشباب وإمكانيــة احلــصول عليهــا؛  

  .تقليل العقبات اليت تواجه احلصول على الرعاية )ج( و
زيــادة كفــاءة وتــوفر املــوارد البــشرية املتــصلة بالــصحة، وخباصــة القــابالت   : ٢النــاتج   - ١٧

 وتتـضمن املبـادرات حتـسني تـوفر وكفـاءة           . يف املهـارات   والفنيني اآلخرين، حيثما وجـد نقـص      
املوارد البشرية يف جماالت الصحة اإلجنابيـة وصـحة األم واملولـود، وخباصـة األطبـاء والقـابالت                  

  .يف جمايل رعاية التوليد يف حاالت الطوارئ ورعاية املواليد
ت احلياتيــة  تعزيــز إمكانيــة احلــصول علــى تــدريب أساســي علــى املهــارا       : ٣النــاتج   - ١٨

 والتعلـيم والتـدريب     ،واالنتفاع به، مبا يف ذلك التدريبات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية          
 وتتــضمن .التقنيــان واملهنيــان، وخباصــة للــشباب احملــرومني واألطفــال غــري امللــتحقني باملــدارس 

  .املبادرات دعم برجمة شاملة متعلقة باملهارات احلياتية يف املدارس وخارجها
 اجملموعــات الــسكانية فداه الوطنيــة ودون الوطنيــة بغيــة اســتةتعزيــز القــدر: ٤النــاتج   - ١٩

 .دخالت فعالة ملنع اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية   تالرئيسية املعرضة للخطر باستخدام   
وتتضمن املبادرات تدعيم تنفيذ عناصـر الوقايـة والـدعوة والتوعيـة باخلطـة االسـتراتيجية املعنيـة                  

 ودعم الـسياسات واالسـتراتيجيات وبنـاء        ،اإليدز/ وفريوس نقص املناعة البشرية    ةباملرأة والطفل 
القدرات من أجل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية بـني العـامالت بالترفيـه واملـشتغالت                 

  .باجلنس وعمالئهن وعشرائهن
ــاتج   - ٢٠ ــة مــن أجــل الت     : ٥الن أهــب واالســتجابة يف  زيــادة القــدرة الوطنيــة ودون الوطني

حــاالت الطــوارئ بغيــة تقليــل وختفيــف ضــعف أفقــر األشــخاص وأكثــرهم هتميــشا، وخباصــة    
النساء واألطفال واملسنني والـشباب واملـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، إزاء الكـوارث                  
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 وتتــضمن املبــادرات دعــم بنــاء القــدرات مــن أجــل التأهــب واالســتجابة يف   .البيئيــة والــصحية
  .ت الطوارئ يف جمايل الصحة اإلجنابية وصحة األمهات، والعنف اجلنساينحاال

  
  عنصر السكان والتنمية    

سيسهم هذا العنصر يف حتقيق أولوية إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة يف           - ٢١
وســيدعم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، يف إطــار هــذا العنــصر،  . جمــال احلوكمــة الرشــيدة

ــواتج جمــالني ــة ن ــائج وثالث ــائج مهــا .  للنت ــة للحــوار   ) أ: (وجمــاال النت ــات فعال ــدعيم آلي وضــع وت
ــرار بأســلوب دميقراطــي؛ و     ــشاركة يف صــنع الق ــل وامل ــى مجــع   ) ب(والتمثي ــدرة عل ــز الق تعزي

البيانات املصنفة حسب اجلنس والسن والسكان املستهدفني واملنطقة، وإمكانية الوصـول إليهـا             
صعيدين الـوطين ودون الـوطين بغيـة وضـع ورصـد سياسـات وخطـط تلـيب             واستخدامها على ال  

ويــرد أدنــاه . احتياجــات النــاس وتــدمج الــروابط ذات األولويــة بــني الــسكان والفقــر والتنميــة  
  .تفصيل للنواتج الثالثة

وضــع وتــدعيم ســبل وهياكــل لــتمكني الــشباب والنــساء مــن املــشاركة يف   : ١النــاتج   - ٢٢
وتتضمن املبـادرات تـدعيم وبنـاء       . لى الصعيدين الوطين ودون الوطين    صنع القرار والتخطيط ع   

قدرة جلان النساء واألطفال على صـعيد املقاطعـات والـضواحي والكوميونـات يف املواقـع ذات               
ــة ــسانية      . األولوي ــسكانية واجلن ــضايا ال ــاج الق ــشباب وإدم ــساء وال ــشاركة الن ــذا م وســيكفل ه

  .خطيط احمللي وصنع القراروقضايا الصحة اإلجنابية يف عمليات الت
حتـــسني تـــوفر واســـتخدام البيانـــات واملعلومـــات املـــصنفة حـــسب اجلـــنس  : ٢النـــاتج   - ٢٣

وتتضمن املبادرات دعم وتنمية القدرة على مجع البيانات ورصـد األنـشطة            . والسكان واملنطقة 
صائية  والدراسـة االستقـ    ٢٠١٣مثل الدراسـة االستقـصائية للـسكان فيمـا بـني التعـدادات لعـام                

  .٢٠١٥الدميغرافية والصحية لعام 
تدعيم القدرة الوطنية ودون الوطنية بغية وضع خطط وميزانيات تـستند إىل           : ٣الناتج    - ٢٤
 وتدمج الروابط ذات األولوية بـني       ، وتراعي االعتبارات ذات الصلة بنوع اجلنس والطفل       ،أدلة

ــة  ــسكان والفقــر والتنمي ــة والب . ال ــادرات التوعي ــضمن املب ــسكانية   وتت ــيني باملــسائل ال حــث املعن
 وبناء القدرات مـن أجـل التخطـيط وامليزنـة اللـذين يـستندان إىل أدلـة علـى الـصعيدين                      ،الناشئة

  .الوطين ودون الوطين
  

  عنصر املساواة بني اجلنسني    
سيسهم العنصر اجلنساين يف حتقيق أولوية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة               - ٢٥

وســيدعم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، يف إطــار هــذا العنــصر، أربعــة . ل اجلنــساينيف اجملــا
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 مـع التركيـز علـى العنـف اجلنـساين وحتقيـق الالمركزيـة بالنـسبة                 ،جماالت للنتائج ومخسة نواتج   
ــاء القــدرات ــائج األربعــ . لبن ــة تعــزز املــساواة بــني   ) أ: ( هــيةوجمــاالت النت ــة للمعون تنــسيق بيئ

تــدعيم وتعزيــز آليــات تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين علــى   ) ب(ملــرأة؛ و اجلنــسني ومتكــن ا
تعزيـز مـشاركة املـرأة يف اجملـال العـام علـى الـصعيدين               ) ج(الصعيدين الوطين ودون الوطين؛ و      

حتــسني املواقــف االجتماعيــة والتــصدي علــى حنــو مــانع وشــامل  ) د(الــوطين ودون الــوطين؛ و 
  .فصيل للنواتج اخلمسةويرد أدناه ت. للعنف اجلنساين

ــاتج   - ٢٦ ــز       : ١الن ــاجمي لتعزي ــسري اختــاذ هنــج برن ــم املتحــدة وتي ــادي لألم ــدور القي ــادة ال زي
وتتضمن املبـادرات حتـسني االسـتجابة اجلنـسانية والتنـسيق           . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

ملعنيـة بالقـضايا    داخل فريق األمم املتحـدة القطـري عـن طريـق دعـم مستـشارة األمـم املتحـدة ا                   
  .اجلنسانية يف مكتب املنسق املقيم واختاذ هنج برناجمي للمساواة بني اجلنسني

ــاتج   - ٢٧ ــساين يف        : ٢الن ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــة بتعم ــة املعني ــة العامل ــدرة األفرق ــز ق تعزي
وتتـضمن املبـادرات دعـم هـذه        . الوزارات واملؤسـسات علـى الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين           

  . ووزارة التخطيطة الصحةة يف وزاراألفرق
تعزيز فرص وآليات تدعيم قدرة املـرأة علـى املـشاركة يف اجملـال العـام علـى                  : ٣الناتج    - ٢٨

وتتضمن املبادرات تدعيم قـدرة اإلنـاث       . الصعيدين الوطين ودون الوطين وصعيد اجملتمع احمللي      
  . واللجان االستشارية للنساء واألطفال،من أعضاء اجمللس

زيــادة توعيــة اجملتمعــات احملليــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة واملــساواة بــني  : ٤النــاتج   - ٢٩
وتتـضمن املبـادرات زيـادة الـدعوة     . اجلنسني ومنع العنف اجلنساين، وزيادة مشاركتها يف ذلك    

 وزيادة مـشاركة الـسلطات احملليـة يف األنـشطة املتعلقـة             ،وتوعية اجملتمعات احمللية بقضايا العنف    
ــساين  ــالعنف اجلن ــع العنــف       ،ب ــسني ومن ــني اجلن ــدل ب ــشأن الع ــان ب ــع الرجــال والفتي  والعمــل م

  .اجلنساين
زيادة القدرة املؤسسية على إتاحة آليات متعددة القطاعـات حلمايـة حقـوق             : ٥الناتج    - ٣٠

وتتــضمن املبــادرات دعــم تنفيــذ  . املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومنــع العنــف اجلنــساين  
 ووضـع منـوذج متعـدد القطاعـات         ،خطة العمـل الوطنيـة ملنـع العنـف املوجـه ضـد املـرأة              ورصد  

  .آلليات املنع واإلحالة واالستجابة على صعيد املقاطعات
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  إدارة الربنامج ورصده وتقييمه  -رابعا   
سيقوم صندوق األمم املتحـدة للـسكان واحلكومـة بتنفيـذ ورصـد وتقيـيم الربنـامج يف                     - ٣١

وسـيعمل الـصندوق باالشـتراك مـع سـائر          . ل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة       سياق إطار عم  
وسيتـضمن ذلـك تقـدمي املـساعدة مـن خـالل النـهج        . منظمات األمم املتحـدة وشـركاء التنميـة      

الربنــاجمي القــائم يف القطــاع الــصحي ودعــم اختــاذ هنــج برناجميــة جديــدة تركــز علــى اجلنــسانية  
  .صعيد دون الوطينوالتنمية الدميقراطية على ال

وســيقوم الــصندوق واحلكومــة برصــد الربنــامج باســتخدام بيانــات مــن تعــداد عــام           - ٣٢
ــة  ،٢٠٠٨ ــة الكمبودي  والدراســات االستقــصائية  ، والدراســة االستقــصائية الــصحية والدميغرافي

 والدراسـات  ، والدراسات االستقصائية للـسكان فيمـا بـني التعـدادات    ،االجتماعية واالقتصادية 
 والدراســات االستقــصائية ، ونظـم املعلومــات اإلداريــة ،تقـصائية املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة االس

  . والبحوث التشغيلية،األخرى
ــات الرصــد     وســُي  - ٣٣ ــصندوق استعراضــات وتقييمــات ســنوية باالشــتراك مــع آلي جري ال

 ،CAMInfo اإلمنائيــة، الــيت ستــستخدم ةوالتقيــيم التابعــة إلطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعد 
  . وأنظمة الرصد الوطنية، االقتصادية الوطنية-ونظام قاعدة البيانات االجتماعية 

ويتكون املكتب القطري للصندوق يف كمبوديـا مـن ممثـل ونائـب ممثـل وممثـل مـساعد            - ٣٤
وسيـستخدم الـصندوق    . ومدير عمليـات وموظـف للـربامج الوطنيـة ومـوظفني للـدعم اإلداري             

ناصـب الربناجميـة واإلداريـة علـى أسـاس احتياجـات الـربامج القطريـة                أرصدة الربنـامج لـدعم امل     
وسيستقدم الصندوق موظفني إضافيني بعقـود قـصرية        . والتصنيف الذي جرت املوافقة عليه هلا     

وسيقدم اخلرباء واملؤسـسات علـى الـصعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة              . األجل حسب احلاجة  
 ومقـره يف بـانكوك،      ؛قليمي آلسـيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ        وسيقدم املكتب اإل  . املساعدة التقنية 

  . املساعدة إىل املكتب القطري فيما يتعلق بتعيني املوارد التقنية وتوفري ضمان اجلودة؛تايلند
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  إطار النتائج واملوارد لكمبوديا
  تنمية القطاع اخلاص والعمالة) ج( و بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية؛) ب(احلوكمة الرشيدة؛ و ) أ: (األولويات الوطنية

 يتمتع عدد أكرب من الرجال والنساء واألطفـال والـشباب بإمكانيـة الوصـول        ٢٠١٥حبلول عام   : الصحة والتعليم : نتيجة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      
  العادل إىل الصحة والتعليم

 عنصر الربنامج
نتـــائج الربنــــامج القطـــري ومؤشــــراته   

  طوط األساسية له وأهدافهواخل
ــراته واخلطـــوط    ــامج القطـــري ومؤشـ ــواتج الربنـ نـ

  الشركاء  األساسية له وأهدافه
ــادية   ــوارد اإلرشــــــ املــــــ
  حسب عنصر الربنامج

 علــى ،زيــادة التغطيــة العادلــة: ١النتيجــة 
ــوطين   ــوطين ودون الــــ ــصعيدين الــــ  ،الــــ

ــاالت    ــة يف جمـ ــدة النوعيـ ــدمات اجليـ للخـ
ــص ــد  الـ ــحة األم والوليـ ــة وصـ حة اإلجنابيـ

  والطفل والتغذية
 النـــسبة املئويـــة للنـــساء  :مؤشـــر النتيجـــة

ــاة يف     ــديهن احتياجــات غــري ملب ــاليت ل ال
  جمال تنظيم األسرة

ــاتج  ــة  : ١الن ــة ودون الوطني حتــسني القــدرات الوطني
بغية زيادة توفر اخلـدمات جيـدة النوعيـة يف جمـاالت            

لوليــــد والطفــــل الــــصحة اإلجنابيــــة وصــــحة األم وا
ــة ــة احلــصول علــى هــذه اخلــدمات   ،والتغذي  وإمكاني

  وقبوهلا والقدرة على حتمل تكلفتها واستخدامها
  : مؤشر الناتج

ــا       • ــرف عليهـ ــيت أشـ ــوالدات الـ ــة للـ ــسبة املئويـ النـ
  املوظفون الصحيون املهرة

ــل       • ــع احلمـ ــائل منـ ــتعمال وسـ ــشار اسـ ــدل انتـ معـ
  احلديثة بني النساء املتزوجات حاليا

ــا ــشرية    : ٢تج النـ ــوارد البـ ــوفر املـ ــاءة وتـ ــادة كفـ زيـ
ــيني     ــابالت والفنــ ــة القــ ــصحة، وخباصــ ــصلة بالــ املتــ

  اآلخرين، حيثما وجد نقص يف املهاراتالصحيني 
 النــسبة املئويــة للمراكــز الــصحية الــيت :مؤشــر النــاتج

  يوجد هبا قابلتان على األقل

شـــــــــركاء التنميـــــــــة؛ 
املنظمــــــــــات غــــــــــري  
ــة؛ وزارة  احلكوميــــــــــــ

ات الــــــصحة؛ الرابطــــــ
املهنيــة؛ الربنــامج الثــاين  
ــصحة؛    ــاع ال ــدعم قط ل
 منظمات األمم املتحدة

الصحة واحلقـوق   
  اإلجنابية

 ،تعزيــز القــدرات املؤســسية  : ٢النتيجــة 
ــوطين    ــوطين ودون ال ــصعيدين ال ــى ال  ،عل

ــصول     ــة حـ ــاق إمكانيـ ــيع نطـ ــة توسـ بغيـ
ــشباب ــدة   ال ــة اجلي ــارات احلياتي ــى امله  عل

النوعية، مبا فيها املهارات املعنية بفـريوس       

ــة احلـــصول علـــى تـــدريب : ٣النـــاتج   تعزيـــز إمكانيـ
 علـى املهـارات احلياتيـة واالنتفـاع بـه، مبـا يف              يأساس

ذلـــك التـــدريبات املتعلقـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة      
 والتعلـــيم والتـــدريب التقنيـــان واملهنيـــان،    ،البـــشرية

وخباصــة للــشباب احملــرومني واألطفــال غــري امللــتحقني 

ــة؛ وزارة   ــات املاحن اجله
التعلــــــــيم والــــــــشباب 
والرياضــــة؛ املنظمــــات 
غـــــــــري احلكوميـــــــــة؛   
 منظمات األمم املتحدة

ــون دوالر ١٥  مليـــــــــــــــ
ــ ١٠( ون دوالر مــــن مليــ

املــــــــــــوارد العاديــــــــــــة  
ــن   ٥ و ــون دوالر مــ مليــ

  )املوارد األخرى



 

 

 
D

P/FPA
/D

C
P/K

H
M

/4

10-36457 
10 

نقص املناعة البـشرية والتعلـيم والتـدريب       
  التقنيني واملهنيني
 النــسبة املئويـــة لـــشباب  :مؤشــر النتيجـــة 

ــرامج املهــارات    ــوا ب ــذين أكمل ــالغني ال الب
  احلياتية بنجاح

  باملدارس
النـــسبة املئويـــة للمـــدارس االبتدائيـــة : مؤشـــر النـــاتج
 تدمج وتنفذ تدريبا أساسـيا للمهـارات        والثانوية اليت 

احلياتيــة، مبــا يف ذلــك التــدريبات املتعلقــة بفــريوس      
  نقص املناعة البشرية

 تكون املؤسسات الوطنيـة ودون الوطنيـة أكثـر خـضوعا للمـساءلة وأكثـر اسـتجابة                ٢٠١٥لول عام   حب: احلوكمة: نتيجة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      
  الحتياجات وحقوق مجيع سكان كمبوديا، كما يكون هناك مشاركة أكرب يف صنع القرار بأسلوب دميقراطي

الصحة واحلقوق  
  )تابع(اإلجنابية 

تـــدعيم االســـتجابة املتعـــددة : ٣النتيجـــة 
   نقص املناعة البشريةالقطاعات لفريوس
انتـــشار فـــريوس نقـــص : مؤشـــر النتيجـــة

املناعة البشرية بني عامة السكان البـالغني       
  ) سنة٤٩-١٥(

 الوطنيـة ودون الوطنيـة بغيـة        ةتعزيز القـدر  : ٤الناتج  
ــت ــسية املعرضــة    فداهاس ــسكانية الرئي ــات ال  اجملموع

ــللخطـــر باســـتخدام  ــابة  تـ دخالت فعالـــة ملنـــع اإلصـ
  ة البشريةبفريوس نقص املناع

النــــسبة املئويــــة الســــتعمال أكثــــر : مؤشــــر النــــاتج
ــاالت    ــر للرفـ ــا للخطـ ــسكانية تعرضـ ــات الـ : اجملموعـ

املــــشتغلني بالترفيــــه ومتعــــاطو املخــــدرات بــــاحلقن 
  وغريهم

شركاء التنمية؛ السلطة   
ــة   ــة ملكافحــــــ الوطنيــــــ
اإليـــدز؛ وزارة شـــؤون 
املـــرأة؛ املنظمـــات غـــري 

  احلكومية

  

 ينتفـع عـدد أكـرب مـن األشـخاص، وخباصـة الفقـراء والـضعفاء، بتحـسني          ٢٠١٥حبلول عـام  : احلماية االجتماعية : تحدة للمساعدة اإلمنائية  نتيجة إطار عمل األمم امل    
   بوصف ذلك جزءا ال يتجزأ من نظام وطين مستدام للحماية االجتماعية،شبكات األمان االجتماعي وبرامج الضمان االجتماعي

الصحة واحلقوق  
  )ابعت(اإلجنابية 

 علـــــى ،زيـــــادة القـــــدرات: ٤النتيجـــــة 
 بغيــة  ،الــصعيدين الــوطين ودون الــوطين  

تــــوفري محايــــة اجتماعيــــة وطنيــــة فعالــــة 
ــسورة التكــاليف مــن خــالل حتــسني    ومي
وضــــع وتنفيــــذ ورصــــد وتقيــــيم نظــــام  

  للحماية االجتماعية
ــة ــر النتيجـــــ ــة  :مؤشـــــ ــسبة املئويـــــ  النـــــ

ــيت    ــضررة الـ ــضعيفة املتـ ــات الـ للمجموعـ
 حـــاالت الطـــوارئ، يفتتلقـــى مـــساعدة 

يف ذلــك األغذيــة واملرافــق الــصحية     مبــا

 الوطنية ودون الوطنية مـن      اتزيادة القدر : ٥الناتج  
أجل التأهب واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ بغيـة       
ــرهم     تقليــل وختفيــف ضــعف أفقــر األشــخاص وأكث

ا، وخباصــــة النــــساء واألطفــــال واملــــسنني    هتميــــش
والشباب واملصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية،          

  إزاء الكوارث البيئية والصحية
وضــع خطــة طــوارئ وطنيــة متعــددة  : مؤشــر النــاتج

القطاعــات منــسقة ومتكاملــة لالســتجابة يف حــاالت 
الطوارئ، تغطي اإلنذار املبكر والوقايـة والتخفيـف،        

  ري الدوليةيفي باملعاي مما

اجلهات املاحنـة؛ اللجنـة     
ــة إلدارة  الوطنيـــــــــــــــــ
الكـــوارث؛ املنظمـــات  
غــري احلكوميــة؛ وزاريت 
الصحة وشـؤون املـرأة؛     
 منظمات األمم املتحدة
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وامليــاه واملــأوى وغريهــا مــن تــدخالت      
  االستجابة الفورية يف أطر زمنية حمددة

لة وأكثـر اسـتجابة    تكون املؤسسات الوطنيـة ودون الوطنيـة أكثـر خـضوعا للمـساء             ٢٠١٥حبلول عام   : احلوكمة: نتيجة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      
  الحتياجات وحقوق مجيع سكان كمبوديا، كما يكون هناك مشاركة أكرب يف صنع القرار بأسلوب دميقراطي

وضــع وتــدعيم آليــات فعالــة  : ١النتيجــة 
ــنع    ــشاركة يف صـ ــل واملـ ــوار والتمثيـ للحـ

  القرار بأسلوب دميقراطي
 عـدد املنتخبـات للـهيئات       :ةالنتيجمؤشر  
  يليةالتمث

وضــع وتــدعيم ســبل وهياكــل لــتمكني     : ١النــاتج 
ــرار     ــنع القـ ــشاركة يف صـ ــن املـ ــساء مـ ــشباب والنـ الـ

  والتخطيط على الصعيدين الوطين ودون الوطين
إنـشاء وتـشغيل جلـان استـشارية دون         : مؤشر النـاتج  

  وطنية للنساء واألطفال يف مجيع املواقع

ــة   اللجنــة الوطنيــة للتنمي
ــة دون  الدميقراطيـــــــــــــ

املنظمات غـري   الوطنية؛  
ــات   ــة؛ منظمــ احلكوميــ

  األمم املتحدة

 السكان والتنمية

ــة  ــع    : ٢النتيجـ ــى مجـ ــدرة علـ ــز القـ تعزيـ
البيانــات املــصنفة حــسب اجلــنس والــسن 
والسكان املستهدفني واملنطقة، وإمكانيـة     

ــتخدامها ع  ــا واســـ ــول إليهـــ ــى الوصـــ لـــ
ــة    ــوطين بغيـ ــوطين ودون الـ ــصعيدين الـ الـ
وضـــع ورصـــد سياســـات وخطـــط تلـــيب 
احتياجــات النــاس وتــدمج الــروابط ذات  

  األولوية بني السكان والفقر والتنمية
ــة  ــر النتيجـــ ــات  :مؤشـــ ــتعمال بيانـــ  اســـ

منائيـة  ومعلومات مصنفة لرصـد اخلطـة اإل      
هـداف اإلمنائيـة    االستراتيجية الوطنية واأل  
طــــط القطاعيــــة لأللفيــــة لكمبوديــــا واخل

  ودون الوطنية

ــاتج  ــات   : ٢النـــ ــتخدام البيانـــ ــوفر واســـ حتـــــسني تـــ
 واملعلومات املصنفة حسب اجلنس والسكان واملنطقة

إتاحة بيانات سـكانية مـصنفة حـسب        : مؤشر الناتج 
 والدراسـة  ،اجلنس والسن والدخل عن طريق التعداد   

ــصحية الكمبوديــــة    ــة والــ ــصائية الدميغرافيــ  ،االستقــ
 االقتـــصادية -قـــصائية االجتماعيـــة والدراســـة االست
ــة ــات  ،الكمبوديــــ ــات الكوميونــــ ــدة بيانــــ  ، وقاعــــ

  والدراسات االستقصائية األخرى
تدعيم القـدرة الوطنيـة ودون الوطنيـة بغيـة          : ٣الناتج  

ــة     ــستند إىل أدل ــات ت ــي ،وضــع خطــط وميزاني  وتراع
 وتدمج  ،االعتبارات ذات الصلة بنوع اجلنس والطفل     

   السكان والفقر والتنميةالروابط ذات األولوية بني
ــاتج ــة للخطــط وامليزانيــات : مؤشــر الن  ؛النــسبة املئوي

ــوطين والقطــاعي   ــصعيدين ال ــى ال ــى صــعيد  ،عل  وعل
 اليت تستند إىل أدلـة وتراعـي االعتبـارات          ؛املقاطعات

ذات الــصلة بنــوع اجلــنس والطفــل وتــدمج الــروابط  
  بني السكان والفقر والتنمية

اجلهــات املاحنــة؛ وزارة  
طـــــــيط؛ اجمللـــــــس التخ

الــــــــوطين للــــــــسكان  
والتنميـــــة؛ منظمـــــات   

  األمم املتحدة

 ماليـــــــــــــــــــــني دوالر ٦
ماليــــــني دوالر مــــــن  ٥(

املـــوارد العاديـــة ومليـــون   
دوالر مــــــــــن املــــــــــوارد 

  )األخرى
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 تـشهد مجيـع النـساء والرجـال والفتيـات والفتيـان احلـد مـن التفـاوت بـني اجلنـسني                  ٢٠١٥حبلول عام   :  اجلنسانية :نتيجة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      
  جييويتمتعون باملساواة يف احلقوق وميارسوهنا على حنو تدر

تنـــسيق بيئـــة للمعونـــة تعـــزز : ١النتيجـــة 
  املساواة بني اجلنسني ومتكن املرأة

إقــــرار وتنفيــــذ مجيــــع : مؤشــــر النتيجــــة
أصــحاب املــصلحة خلريطــة طريــق لنــهج  
برنـــاجمي بـــشأن تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور  

  اجلنساين

ــاتج  ــدة   : ١النـ ــم املتحـ ــادي لألمـ ــدور القيـ ــادة الـ زيـ
ــا ذ هنـــج برنـــاجمي لتعزيـــز املـــساواة بـــني  وتيـــسري اختـ

  اجلنسني ومتكني املرأة
ــاتج ــاجمي وتــدفق أرصــدة   : مؤشــر الن وضــع هنــج برن

  النهج ذلك شركاء التنمية من خالل طرائق 

اجلهــات املاحنــة؛ وزارة  
شـــــــــــؤون املـــــــــــرأة؛ 
ــري   ــات غــــــــ املنظمــــــــ
ــات   ــة؛ منظمــ احلكوميــ

  األمم املتحدة

 مليــــــــــــــــون دوالر ٢,٢
 دوالر مــــــن مليــــــون ٢(

ــوارد ــة املـــــــــــ  العاديـــــــــــ
ــن   ٠,٢ و ــون دوالر م ملي

  )املوارد األخرى

 تـدعيم وتعزيـز آليـات تعمـيم         :٢النتيجة  
مراعاة املنظور اجلنـساين علـى الـصعيدين        

  الوطين ودون الوطين
ــة ــر النتيجـ ــة خلطـــط  : مؤشـ النـــسبة املئويـ

عمــل الفريــق العامــل الــتقين، ومؤشــرات  
رصــد مــشتركة تراعــي املنظــور اجلنــساين 

ــتخدام معيــار   الفريــق العامــل الــتقين   باس
  املعين باجلنسانية

تعزيز قـدرة األفرقـة العاملـة املعنيـة بتعمـيم        : ٢الناتج  
مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف الــوزارات واملؤســسات 

  على الصعيدين الوطين ودون الوطين
النسبة املئوية إلمكانية وصـول األفرقـة       : مؤشر الناتج 

ر اجلنــساين إىل العاملــة املعنيــة بتعمــيم مراعــاة املنظــو 
  امليزانية احلكومية الوطنية بغية تنفيذ األنشطة

األفرقـــة العاملـــة املعنيـــة 
بتعمــيم مراعــاة املنظــور 
اجلنـــــــــــــــساين؛ وزارة 
ــامج    ــرأة؛ برن شــؤون امل
األمم املتحدة اإلمنـائي؛    
صندوق األمـم املتحـدة     

  اإلمنائي للمرأة

 تعزيــــز مــــشاركة املــــرأة يف :٣النتيجــــة 
اجملال العام على الصعيدين الـوطين ودون       

  الوطين
النــسبة املئويــة لعــضوات : مؤشــر النتيجــة

جمـالس املقاطعـات    (اجملالس دون الوطنيـة     
  )والضواحي والكوميونات

تعزيــز فــرص وآليــات تــدعيم قــدرة املــرأة  : ٣النــاتج 
اجملال العام على الصعيدين الـوطين      على املشاركة يف    

   وصعيد اجملتمع احمللي،ودون الوطين
النــــــسبة املئويــــــة للمرشــــــحات : مؤشــــــر النــــــاتج

ــاليت     ــوطين الـ ــصعيد دون الـ ــى الـ ــشارات علـ واملستـ
  يتلقني تدريبا على بناء القدرات

ــة؛ وزارة   شــركاء التنمي
شـــــــــــؤون املـــــــــــرأة؛ 
ــري   ــات غــــــــ املنظمــــــــ
ــامج   ــة؛ برنــــ احلكوميــــ

منـائي؛  األمم املتحدة اإل  
صندوق األمـم املتحـدة     

  اإلمنائي للمرأة

ــني   ــساواة بـــ املـــ
  اجلنسني

ــة  :٤النتيجــة   حتــسني املواقــف االجتماعي
والتصدي على حنو مـانع وشـامل للعنـف        

  اجلنساين

ــة اجملتمعـــات احملليـــ : ٤النـــاتج  ــادة توعيـ ة بتعزيـــز زيـ
ومحايــة حقــوق املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني ومنــع  

  العنف اجلنساين، وزيادة مشاركتها يف ذلك

اجلهـــات املاحنـــة؛ وزارة 
ة؛ املنظمـات   شؤون املرأ 

غــــــــــري احلكوميــــــــــة؛ 
 منظمات األمم املتحدة

اجملمــوع مــن أجــل تنــسيق  
ــساعدة  ــامج واملـــــ  :الربنـــــ

ــون دوالر  ــوارد  ملي ــن امل م
  العادية
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ــسكان   : مؤشــر النتيجــة  ــة لل ــسبة املئوي الن
الذين على درايـة بـأن العنـف ضـد املـرأة            

  خطأ وبأنه فعل إجرامي

النسبة املئوية للمدارس العامـة الثانويـة       : مؤشر الناتج 
اليت لديها مناهج دراسية تتـضمن القـضايا اجلنـسانية          

  ومنع العنف اجلنساين
آليـات  زيادة القدرة املؤسسية علـى إتاحـة     : ٥الناتج  

متعـــددة القطاعـــات حلمايـــة حقـــوق املـــرأة وتعزيـــز  
  املساواة بني اجلنسني ومنع العنف اجلنساين

عدد املقاطعات ذات االسـتجابة علـى       : مؤشر الناتج 
ــربط بــني     ــة ت ــديها نظــم إحال الــصعيد احمللــي والــيت ل
املؤســـــسات احلكوميـــــة وغـــــري احلكوميـــــة لـــــدعم 

  الضحايا
  

  


