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الجديدة  االستراتيجية  خطتنا  تتّسُم 
عمل  خطة  بكونها   2022-2025 للفترة 
إحداث  إلى  تهدُف  وطموحة  جريئة 
تغييراٍت هاّمة يف جهود الصندوق للوصول 
إلى الماليين من أشدَ فئات السكان ضعفاً 
النساء  سيما  وال  العالمي،  الصعيد  على 

والشباب.  والمراهقين 

النتائج  بتحقيق  راسخاً  التزاماً  ونلتزم 
 -  2030 عام  بحلول  الثالث  التحويلية 
األسرة،  لتنظيم  الملبّاة  غير  الحاجة  إنهاء 
وإنهاء وفيات األمهات التي يمكن اتّقاؤها، 
وإنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي 

القيام  أجل  ومن  الضارة.  والممارسات 
بذلك، نحتاج إلى التعجيل بالتقدُّم المحرز 
القيام  كيفية  يف  جذري  تحوّل  وإحداث 

التجارية.  باألعمال 

الكبرى  العالمية  االتجاهات  غيّرت  لقد 
التي نعمل يف ظلها، وشرعت يف  الظروف 
التي  الطريقة  يف  جذري  تغيير  إحداث 
جائحة  مثّلت  وقد  عملنا.  بها  نؤدي 
والشباب  للنساء  جدياً  تهديداً  كوفيد19- 
األكثر حرماناً يف العالم - األشخاص الذين 
يعيشون يف فقر أو مع إعاقة، واألشخاص 
من  أو  أفريقي  أصل  من  المنحدرين 

تـمـهـيــد

من  أو  األصليين،  السكان  مجتمعات 
الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار 
الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. 
إنّ تغير المناخ، وتزايد أوجه عدم المساواة، 
منا  تتطلّب  كلها  التكنولوجية  والتغيرات 
بشكلٍ  باألمور  والقيام  جهودنا،  تسريع 

مختلف، وتعبئة شركاء جدد. 

دعوة  بمثابة  االستراتيجية  الخطة  وتُعدّ 
معالجة  إلى  تدعو  فهي  العمل.  إلى 
عدم  وأوجه  الضارّة  الجنسانية  المعايير 
الشباب،  يف  االستثمار  وزيادة  المساواة، 
للنساء  الجسدية  االستقاللية  وحماية 
المبكر  للعمل  األولوية  وتعطي  والفتيات. 
البيئات  يف  المستمر  عملنا  يف  والتأهب 
النصف  نحو  فيها  تحدث  التي  اإلنسانية، 
وكمنظمة  األمهات.  وفيات  جميع  من 
التأكيد  سنواصل  اإلنسان،  بحقوق  معنية 
الصحة  وتعزيز  المعياري  دورنا  على 
الشاملة،  واإلنجابية  الجنسية  والحقوق 
من  المساواة  عدم  أوجه  بتفكيك  وننادي 
خالل عملنا وعمل المنظمات التي يدعمها 
وتنظم  الشباب  يقودها  والتي  الصندوق 
جهودها من أجل التغيير. وسنبذل قصارى 
برنامج  تمويل  من  التركيز  لتحويل  جهدنا 
والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل 

االستراتيجية.  الخطة  تمويل  إلى 

من  المستفيدة  البلدان  من  سمعنا  وقد 
البرامج أنه يتعين علينا تصميم مساعداتنا 

يف  يُساهم  نحوٍ  على  والتقنية  البرامجية 
االستجابة بشكلٍ أفضل للسياقات المحلية، 
الجديد.  أعمالنا  نموذج  سيدعمه  أمر  وهو 
ويف أثناء قيامنا بذلك سنعمل عن كثب مع 
والمنظمات  المتحدة  األمم  يف  شركائنا 
تدخالت  لضمان  الواقع  أرض  على  األخرى 

متسقة ومنسقة. 

السنوات  يف  يوم  بعد  يوماً  قوتنا  تزايد  ومع 
به كل  نضطلع  الذي  بالعمل  نفخر  األخيرة، 
وخاصةً   - والشباب  النساء  لتمكين  يوم 
ظّل  يف  األحيان  من  كثيرٍ  يف   - المراهقات 
نفسها.  عن  تتحدّث  فنتائجنا  صعبة.  ظروٍف 
المتوخّى  الهدف  تحقيق  من  اقترابنا  ومع 
جميع  لدى  التوقعات  تتزايد   ،2030 لعام 
يف  النتائج  تحقيق  نواصل  بأن  شركائنا 
المناطق التي تبلغ فيها أهمية عملنا أقصاها.

الخطة  ترسم  الخلفية،  هذه  ظل  ويف 
قدماً.  للمضي  واضحاً  طريقاً  االستراتيجية 
إنّ الخطة االستراتيجية هي ملك لنا جميعاً، 
بدوره  للقيام  منكم  واحد  على كل  وأعتمد 
وخيارات  حقوق  إلى  أهدافها  ترجمة  يف 
األكثر  أولئك  سيما  وال  والفتيات،  للنساء 
تخلفاً عن الركب. ليس هناك وقت لنضيعه.

د. ناتاليا كانيم

التنفيذية المديرة 

صندوق األمم المتحدة للسكان

 التعجيل.
 إحداث التحوّل.

الوصول إلى أكثر الفئات تخلفاً عن الركب



العالم اآلن

المساواة  وعدم  والديمغرافيا  المناخ  يشهدها  التي  التحوالت  تعمل 
فوفيّات  قبل.  من  يحدث  لم  العالم كما  تشكيل  إعادة  على  والتكنولوجيا 
الثقافة  إلى  المتاحة  الُسبل  إلى  الشباب  تزال مرتفعة، ويفتقر  األمهات ال 
ممن  النامية  المناطق  يف  شخص  مليون   200 يستخدم  وال  الجنسية، 
تعرّضت واحدة  يرغبون يف منع الحمل وسائل منع الحمل الحديثة. وقد 
وتعاني  الجنسي.  أو  الجسدي  للعنف  تقريباً  نساء  ثالث  كل  بين  من 
أُخريات من العقم، واإلجهاض غير المأمون واالفتقار إلى الرعاية الشاملة 
الوالدة،  وناسور  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  وتشويه  اإلجهاض،  بعد 
المكتَسب  المناعة  نقص  ومتالزمة  البشري  المناعي  العوز  وفيروس 

)اإليدز(، وزواج األطفال وغير ذلك.

المجاعة  من   - العالم  أنحاء  جميع  يف  الُمستعِرّة  الصراعات  تُواِصل 
جائحة  آثار  إلى  المناخ  لتغير  الشديدة  والحرارة  والحرائق  والفيضانات 
األنفس،  بشق  تحققت  التي  التنمية  مكاسب  وتهديدَ  تعطيَل  كوفيد-19- 

بل وعكس مسارها.

االستراتيجية الخطة 

المتغير،  العالم  هذا   2022-2025 للفترة  االستراتيجية  الخطة  تعكس 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  بها  سيقود  التي  للكيفية  رؤية  وتُقدِّم 
الطريق للمضي قُدماً يف معالجة مسألة المساواة واإلنصاف وعدم التمييز، 
الجنسية  والحقوق  الصحة  تحقيق  إلى  والسعي  والفتيات،  النساء  وتمكين 

واإلنجابية. 

الجديدة  األولويات  وتُضيف  الناشئة،  باالتجاهات  الخطة  تسترشد 
“طريقة  أنَّ  الطويل، كما  المدى  على  القائمة  االلتزامات  إلى  عة  والموسَّ
ببرنامج  تسترشد  خطوة  تزال كل  ال  ذلك  ومع  التغير.  يف  آخذة  عملنا” 
المستدامة  التنمية  وأهداف  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل 
لعام 2030. وقد أحرزنا بالفعل تقدُّماً جيداً، بيد أن هناك تحديات كثيرة 

القمة. إلى  للوصول  يلزم  بما  للقيام  مستعدون  ونحن  تنتظرنا 
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الذي يجعل هذه الخطة مختلفة؟
الرئيسية  االستراتيجية  التحوالت  إنّ 

عملنا.  طريقة  تحويل  على  ستعمل 

االتجاهات  تأثيرات  ندمج  فسوف 

تغيّر  إلى  الشيخوخة  من   - الكبرى 

يف   - المتنقّلين  األشخاص  إلى  المناخ 

الخدمات  وزيادة  البرامجي،  العمل 

على  قدرتنا  وتوسيع  الجودة،  العالية 

االستجابة اإلنسانية، ومعالجة المسائل 

-االجتماعية.  والنفسية  العقلية 

النوع  على  القائمة  المعايير  وسنُعالج 

االجتماعي التي تعوق النساء والفتيات، 
السياقات  إلى  كثب  عن  وسننظر 
المحلية والحواجز االجتماعية والثقافية 
ونُوّسع  نُنّشط  وسوف  الكامنة، 

والجديدة.  القديمة  الشراكات 

يف  المبادرة  زمام  البلدان  ستتولى 
سيكون  التي  المشاركة  أنماط  تحديد 
الثقايف  سياقها  يف  األثر  أكبر  لها 
وضع  إلى  سيؤدي  مما  والجغرايف، 

يُفيد.  ما  لتحقيق  المركزية  أكثر  خطة 

النتائج الثالث المترابطة للتقرير االستراتيجي 2022-2025

النتيجة

1
تسارَع   ،2025 عام  بحلول 
غير  االحتياجات  يف  االنخفاض 
َّاة من وسائل تنظيم األسرة الملب

النتيجة

2
َع  تسار  ،2025 عام  بحلول 
التي  األُمهات  وفيات  من  الحد 

اتّقاؤها يمكن 

النتيجة

3
الحد  تسارَع   ،2025 عام  بحلول 
النوع  على  القائم  العنف  من 

االجتماعي والممارسات الضارّة

مــا
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أهــداف التنميــة المستدامــة

تُساهم الخطة االستراتيجية يف التعجيل بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فهي تتماشى مع، 
وتُساهم يف، جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وال سيما األهداف 3 و5 و10 و16 و17، والتي 

تعمل معاً لتقريبنا من تحقيق الهدف 1 - القضاء على الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.

الهدف 3
عيش  بأنماط  الجميع  تمتّع  ضمان 

صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار

الهدف 5
الجنسين  بين  المساواة  تحقيق 

وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف 10
داخل  المساواة  انعدام  من  الحد 

البلدان ويف ما بينها

الهدف 13
لتغيّر  للتصدي  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 

المناخ وآثاره

الهدف 16
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة 
تحقيق  أجل  من  أحد  فيها  يُهّمش  ال 
إمكانية  وإتاحة  المستدامة،  التنمية 
وبناء  العدالة،  إلى  الجميع  وصول 
للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات 
وشاملة للجميع على جميع المستويات

الهدف 17
العالمية  الشراكة  تنفيذ  تعزيز وسائل 
وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة

الخطة االستراتيجية 2025-2022

األهداف العالمية
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تحقيـق ذلـك؟ يمكـننـا 
السابقة،  تيجية  االسترا الخطة  حّددت 
تحقيق  نحو  ر  لمسا ا  ،2018-2021
تواصل الخطة  النتائج التحولية الثالث. 
تلك  تنفيذ  لجديدة  ا تيجية  االسترا
ت  تيجيا ا ستر با مستعينةً   ، لمهمة ا
من  كل  على  لنفع  با تعود  جديدة 
تغيير:  دون  يظّل  نفعله  وما  نخدمه. 

وهو الوفاء بوعد برنامج عمل المؤتمر 
لكن  و  . لتنمية ا و ن  للسكا لي  و لد ا
 . تتغيّر ذلك  بها  نفعل  التي  الكيفية 
إليه، حددت  إلى ما نصبو  ولكي نصل 
ُمخرَجات،  ستة  تيجية  االسترا الخطة 

مدعومة بستة ُمعجِّالت.

الُمخرَجات الست المترابطة
هي الطرق التي يتعيّن أن نطرقها والمجاالت التي يتعيّن 

علينا االستثمار فيها اآلن:

السياسة والمساءلة

جودة الرعاية والخدمات

النوع االجتماعي واألعراف االجتماعية

التغير السكاني والبيانات

العمل اإلنساني

المراهقون والشباب 

1

2

3

4

5

6

كيف
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الُمعجِّالت الستة
ستُساعدنا على تحقيق الُمخرَجات:

النُهج القائمة على حقوق اإلنسان والتحول القائم على النوع االجتماعي 

االبتكار والرّقَمنة 

الشراكات، والتعاون يف ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، والتمويل 

البيانات واألدلّة 

عدم ترك أحد يتخلف عن الركب والوصول إلى أكثرهم تخلّفاً أوالً 

القدرة على الصمود والتكيف، والتكامل بين الجهود اإلنمائية واإلنسانية 
والجهود الرامية إلى تحقيق السالم

1

2

3

4

5

6

1
5

6

2

3

4
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تتبع التقدُّم الُمحرَز

يشكّل تتبع وتقييم التقدُّم الُمحرَز نحو تحقيق النتائج التحويلية الثالث أهميةً بالغة، فضالً عن االستفادة 
من أوجه النجاح والفشل يف العملية. وتشمل أولويات رصد وتقييم الخطة االستراتيجية لصندوق األمم 

المتحدة للسكان ما يلي:

الُمحرَز 	  التقدُّم  لقياس  المؤشرات  رصد   
والتعجيل نحو تحقيق النتائج التحولية الثالث

أُطر 	  مع  المشتركين  والتقييم  الرصد  دعم 
األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين

لتشغيلية 	  ا و مجية  لبرا ا طر  لمخا ا رصد 
تواجهها الخطة االستراتيجية،  المحتملة التي 

بما يف ذلك الثغرات يف التمويل والموارد

البيانات 	  لتوفير  اآلنّي  الرصد  على  التأكيد 
البرامجي  والعمل  القرارات  التخاذ  الالزمة 

السريع االستجابة

ومواصلة 	  الُمحرَز  التقدُّم  عن  سنوياً  اإلبالغ 
مواءمة أدوات ومنهجيات التقييمات واإلبالغ 
أهداف  سيما  وال  المشتركة،  النتائج  عن 

المستدامة التنمية 

تقييم للخطة االستراتيجية، واالعتماد 	  إجراء 
ير  ر لتقا ا من  عة  متنو عة  مجمو على 
والسنوية  والداخلية  والقُطرية  المواضيعية 

إلجراء استعراض منتصف المدة

Organizational effectiveness
We need to go further, faster than ever before. UNFPA is 
reinvigorating, reimagining and transforming how we work so 
that we can lead the way forward, guided by the blueprint of the 
strategic plan.

Improved programming for 
results

Quality assurance and 
accountability. Social and 
environmental standards. 
Volunteerism. Results-based 
management. Knowledge 
management.

Optimized management of 
resources

Deploy talent efficiently and 
effectively. Integrate resource 
planning and budgeting. 
Operational agility with 
accountability for resources 
and results.

Tracking progress
Tracking and assessing the progress made towards achieving the three transformative 
results, as well as learning from successes and failures in the process, will be critical.  
The UNFPA strategic plan monitoring and evaluation priorities will include:

• Monitoring indicators to measure progress 
and acceleration towards the three 
transformative results

• Supporting joint monitoring and evaluation 
with other United Nations frameworks and 
stakeholders

• Monitoring potential programmatic and 
operational risks faced by the strategic 
plan, including financing and resource gaps

• Emphasizing real-time monitoring to 
provide data for decision-making and agile 
programming

• Reporting annually on progress and 
continuing to harmonize tools and 
methodologies for assessments and 
reporting for shared results, especially the 
Sustainable Development Goals

• Conducting an evaluation of the strategic 
plan, and relying on a variety of thematic, 
country, internal and annual reports to 
conduct a midterm review

Expanded partnerships for 
impact

Expand multi-stakeholder 
partnerships and innovative 
collaborations for impact. 
Leverage and unlock the 
resources required. Develop 
new collaborations with 
traditional and non-traditional 
partners, including the general 
public.
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الفــاعليــة التنظيــميــة

يتعيّن علينا َطرق ُطرٍق أبعد، وأسرع من أي وقت مضى. وصندوق األمم المتحدة 
لنتمكن  لها  نقلة  تشكيلها وإحداث  تنشيط طريقة عملنا وإعادة  للسكان بصدد 

من المضّي قُدماً يف قيادة الدرب، مسترشدين بُمخّطط الخطة االستراتيجية.

تحسين البرمجة من أجل النتائج

ضمان الجودة والمساءلة. المعايير 
العمل  والبيئية.  االجتماعية 
على  القائمة  اإلدارة  التطوعي. 

النتائج. إدارة المعارف. 

للموارد الُمثلى  اإلدارة 

وفاعلية.  بكفاءة  المواهب  توظيف 
وإعداد  الموارد  تخطيط  دمج 
التشغيل  سرعة  الميزانية. 

والنتائج. الموارد  عن  والمساءلة 

الشراكات نطاق   توسيع 
التأثير من أجل 

بين  الشراكات  نطاق  توسيع 
المتعددين  المصلحة  أصحاب 
أجل  من  االبتكاري  التعاون  وأوجه 
الموارد  من  االستفادة  التأثير. 
المطلوبة وإطالق العنان لها.  إقامة 
الشركاء  مع  جديدة  تعاون  عالقات 
بما  التقليديين،  وغير  التقليديين 

يف ذلك الجمهور العام.
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أين

نـعـمــل؟
بفرٍص  تنعم  بالتمكين كي  المرأة  تحظى  الجميع، يف كل مكان، عندما  يستفيد 
المتحدة  األمم  صندوق  ويعمل  ومدنية.  واقتصادية  وتعليمية  صحية  أفضل، 

للسكان يف أكثر من 150 بلداً ومنطقة تضم الغالبية العظمى من سكان العالم.

نظام تصنيف البُلدان الجديد

يف إطار الخطة االستراتيجية الجديدة، سيعُطي صندوق األمم المتحدة للسكان األولويةَ للدعم المقدَّم 
َّف البلدان المستفيدة من البرنامج البالغ عددها  إلى البلدان األبعد عن النتائج التحولية الثالث. وتُصن

119 بلداً إلى ثالثة مستويات على أساس:

أسرة 	  تنظيم  لى  إ لحاجة  ا
يتوافق مع األساليب الحديثة.

بين 	 نسبة وفيات األمهات.	  المساواة  عدم  مؤشر 
الجنسين.

المستوى األول
 56 الـ  البلدان  هذه  تسعى 
جاهدةً إلى الوفاء بجميع عتبات 
المؤشر الثالث، وتشمل البلدان 
أو  الساحلية  أو غير  نمواً  األقل 
اإلنسانية  األوضاع  تواجه  التي 

والالحقة لها.

المستوى الثاني
 31 لم تستوِف هذه البلدان الـ 
البرامج سوى  المستفيدة من 
المؤشر  عتبات  من  واحد  حدٍّ 
بتنظيم  يتعلق  بما  ث  لثال ا
األسرة أو صحة األم أو المساواة 

الجنسين. بين 

المستوى الثالث
 32 الـ  البلدان  استوفت  لقد 
المستفيدة من البرامج اثنين على 
األقل من عتبات المؤشر الثالث. 
أكثر مواءمة  تدخالت  وستُعجِّل 
للنهوض بأهداف المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية بإحراز تقدُّم.

.

ِّز صنـدوق األمـم المتحدة للسكان أيضاً على 36 دولة جزرية صغيرة نامية يف إطار البرنامجيْن  سيُرك
المتعددي البلدان: 14 دولة يف المحيط الهادئ و 22 دولة يف منطقة البحر الكاريبي
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الشراكات

نعمل مع شركاء  نحن  األخرى،  المتحدة  األمم  وكاالت  التعاون مع  إلى  فردي  من صوٍت 
متنوعين من أجل تحقيق النتائج التحولية الثالث. وصندوق األمم المتحدة للسكان بصدد 
تنشيط وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
المالية الدولية واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم، فضالً عن الشراكات الُمقامة من خالل 

التعاون يف ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. 

كيف يمكننا العمل سوياً:

تُشارك 	  يمكن لمنظمات المجتمع المدني الشعبية التي يقودها الشباب والنساء أن 
يف حوارات بشأن السياسات، وأن تدعو إلى زيادة تمويل جدول أعمال المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية، وأن تعمل جنباً إلى جنب مع صندوق األمم المتحدة للسكان من 

أجل الوصول إلى َمن هم أكثر تخلّفاً عن الركب.

- عن طريق سن 	  والمساءلة  والتمويل  السياسية  اإلرادة  تعبئة  للبرلمانيين  يمكن 
القوانين وتعزيز التفاهم. 

يمكن للشركاء يف األوساط األكاديمية تقديم البحوث والبيانات والتحليالت الضرورية 	 
التخاذ القرارات القائمة على األدلة واالبتكار والمناصرة.

يُمكِن لشركاء القطاع الخاص تعبئة األدوات والمعارف، وإطالق العنان للموارد المالية، 	 
وتعزيز صحة المرأة ورفاهها يف مكان العمل - بما يف ذلك صناعة المالبس.

الجنسين 	  بين  للمساواة  مِنبَراً  الرياضة  تستخدم  أن  الرياضية  للمنظمات  يُمكِن 
تزيد من  تُنشئ حمالت وتُقيم فعاليات ال تنشر التوعية فحسب، بل  واإلدماج، وأن 
إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. 

تدعو الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان للفترة 2022-2025 المجتمع 
العالمي إلى التصرُّف والعمل معا ًوتأمين االستثمار الالزم لزيادة التدخالت االبتكارية والمؤث ِّرة 

للتعجيل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتحقيق النتائج التحولية الثالث.  

ُرجى زيارة الرابط التالي: لالطالع على الخطة كاملة، ي 
https://www.unfpa.org/StrategicPlan

https://www.unfpa.org/StrategicPlan


العمل من أجل عالٍم يكون فيه كل حمل مرغوبًا فيه وكل والدة آمنة
ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات.
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