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مقدمة

للمرأة الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ما إذا كنت ترغب 
في الحمل ومتى يكون ذلك وعدد مرات الحمل. وقد أعيد 
التأكيد على هذا الحق في القاهرة عام 1994 في المؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية، حيث اتفقت 179 دولة  على أن 
الصحة الجنسية واإلنجابية هي أساس التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

أتذكر، عندما كنت في القاهرة لحضور المؤتمر، الشعور باإلثارة 
لوجود هدف نسعى نحوه ولكوني شاهدة على حدث استثنائي  

وهو التزام بلدان من جميع مناطق العالم بتمكين األفراد 
من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية واإلنجابية، 

باعتباره حق من حقوق اإلنسان األساسية وأساس للرفاه الفردي 
والجماعي.

وقد عزز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية رؤية 
التنمية المتكاملة التي مهدت لخطة األمم المتحدة 2030 

للتنمية المستدامة، وأكدت على نفس المبادئ التي تدعم 
أهداف التنمية المستدامة اليوم وهي عدم التمييز والشمولية 

واألهمية المحورية للصحة والتعليم وتمكين المرأة بالنسبة 
للتنمية المستدامة والحاجة الجماعية لضمان االستدامة البيئية.

ومنذ عام 1994، احتشدت الحكومات والناشطون ومنظمات 
المجتمع المدني ومؤسسات مثل صندوق األمم المتحدة 

للسكان وراء برنامج العمل وتعهدوا بإزالة الحواجز التي تقف 
بين النساء والفتيات وحقوقهن وخياراتهن. بالرغم من المكاسب 

الملحوظة التي تحققت منذ عام 1994، فال يزال أمامنا طريق 
طويل قبل أن نتمكن من االدعاء بأننا أوفينا بالوعود التي 

قطعناها في القاهرة. فهناك الكثير من النساء والفتيات ال 
يتمتعن بعد بحقوقهن.

التعجيل بتحقيق
وعد القاهرة

© UN Photo

©  UN Photo
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لكن كيف سيبدو العالم لو تمكن من تحقيق رؤية القاهرة:

كنا سنتمكن يوميا من إنقاذ حياة اكثر من 800 امرأه ممن يمتن 
أثناء الحمل أو الوالدة.

وكانت ستحصل الـ 214 مليون امرأة الالتي يرغبن في تنظيم 
األسرة على وسائل تنظيم األسرة الحديثة.

وكانت ستعيش امرأه من بين كل ثالث ممن يتعرضن للعنف 
البدني أو الجنسي في أمان واحترام وكرامة. ولم تكن لتتعرض 

200 مليون فتاة وامرأة لألذى الناجم عن تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث المعروف بختان اإلناث، وكانت تمكنت 33,000 

فتاة يجبرن على الزواج كل يوم أن يقررن كبالغات ما إذا كن 
سيرتبطن ومتى يكون ذلك.

في عام 2018، شرع صندوق األمم المتحدة للسكان في بذل 
جهد استراتيجي، يستند إلى بيانات عالية الجودة، لتحقيق ثالثة 

أهداف بحلول عام 2030: إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم 
األسرة؛ إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها؛ وإنهاء 
العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة، مثل 

زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية المعروف بختان اإلناث.

الجميع يترقب عام 2030 حيث الموعد المحدد لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة ويتوقف النجاح في تحقيق هذه األهداف 

على النجاح في تمكين جميع النساء والفتيات من التمتع 
بحقوقهن والتمتع بخيارات حقيقية في جميع جوانب حياتهن.

وقد بدأنا في إعادة توجيه برامجنا في جميع أنحاء العالم في 
عام 2018 للتركيز على جعل وسائل تنظيم األسرة في متناول 

النساء والشباب، وتمكين النساء من الحصول على حمل صحي 
ووالدات آمنة، وحماية النساء والفتيات من األذى.

ونظرا ألن هذه الجهود يجب أن تستند إلى بيانات عالية الجودة، 
فقد عززنا أيضا قدراتنا على تحليل البيانات ونشرها، لمساعدة 

الحكومات على صياغة سياسات تسد الثغرات في الخدمات، 
ال سيما بالنسبة ألولئك الذين تخلفوا عن الركب. ويوضح هذا 
التقرير تأثير برامجنا على حياة النساء والفتيات في 155 دولة 

ومنطقة في عام 2018.

إال أن صندوق األمم المتحدة للسكان ال يستطيع أن يحقق هذه 
األهداف الثالثة بمفرده. يجب على الحكومات والمجتمع المدني 
واألفراد أن يكونوا جميعهم جزءا من الحركة. وستتاح لهم فرصة 

االنضمام إلى المرحلة التالية من الرحلة نحو تحقيق الحقوق 
والخيارات للجميع في مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر 

الدولي للسكان والتنمية 25  المنعقد في كينيا في نوفمبر/
تشرين الثاني من هذا العام. وستقوم حكومتا كينيا والدانمرك، 

شريكتا صندوق األمم المتحدة في عقد المؤتمر، بدعوة جميع 
الجهات المانحة والبلدان ومنظمات المجتمع المدني وقادة 

المجتمعات المحلية والشباب والبرلمانيين والمؤسسات المالية 
الدولية والقطاع الخاص إلى إعادة االلتزام بمبادئ وأهداف 

برنامج العمل – حتى تكون أهدافنا الثالثة أهدافا لكل فرد وحتى 
تستكمل أعمال القاهرة غير المكتملة.

تعد الشمولية المبدأ التوجيهي لبرنامج عمل المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية: فلكل فرد الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية 

بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو مستوى دخله أو 
ظروفه - حتى وإن كان نازحا بسبب الصراع أو الكوارث. 

االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة

إنهاءنحــو
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في العام الماضي، وصل صندوق األمم المتحدة وشركاؤه 
بالمساعدات اإلنسانية إلى ما يقدر بـ 18 مليون شخص في 
أكثر من 55 بلدا. وشمل ذلك تنفيذ وتنسيق الحد األدنى من 
حزمة الخدمات األولية للصحة اإلنجابية لضمان تلبية احتياجات 

النساء والفتيات المتضررات من األزمات اإلنسانية بما يتماشى 
مع المبادئ واألولويات اإلنسانية وحقوق اإلنسان.

واصل صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز قدرته على 
االستجابة السريعة في حاالت الطوارئ. فأنشأنا مكتب 

االستجابة اإلنسانية وسنسعى إلى تزويده بطاقم كامل من 
الموظفين في منتصف عام 2019. كما أنشأنا صندوقا جديدا 

معنيا بالعمل اإلنساني للتيسير على المانحين في دعمهم 
لبرامجنا المنقذة للحياة.

كما واصل صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 2018 إعطاء 
األولوية لالبتكار من أجل إيجاد وتوسيع نطاق حلول قائمة على 

بيانات ومستدامة ومفتوحة، إلحداث تغيير حقيقي للنساء 
والمراهقين والشباب. فعلى سبيل المثال، أطلقنا منصة 

لبيانات السكان تسمح للمخططين بتحديد األماكن التي تكون 
فيها االحتياجات أكبر، وحيث تحتاج التدخالت إلى التركيز للوصول 

إلى أولئك الذين تخلفوا عن الركب. ومن خالل الجمع بين 
مصادر البيانات المختلفة مثل التعداد والدراسات االستقصائية، 

ستتمكن منصة البيانات السكانية من المساعدة، على سبيل 
المثال، على تسليط الضوء على المناطق التي لديها أعلى 

معدالت لزواج األطفال، في بلد ما، أو حيث يزيد الطلب على 
وسائل تنظيم األسرة عن المتاح.

ويسهم االبتكار أيضا في جهود صندوق األمم المتحدة للسكان 
من أجل تجديد نفسه، وتعزيز عالقاتنا مع وكاالت األمم المتحدة 

الشريكة، حتى نتمكن جميعا من تقديم المزيد من الخدمات، 
وتقديمها على نحو أفضل للنساء والفتيات في البلدان 

النامية. ودعما إلصالح نظام األمم المتحدة اإلنمائي، ولتجهيز 
صندوق األمم المتحدة للسكان على أفضل وجه للوفاء بخطته 

االستراتيجية، خطونا خطوات واسعة في عملية التغيير الشامل 
التي نقوم بها. وسيكفل ذلك أن تكون لدينا الثقافة والهيكل 
والنظم والمهارات التنظيمية الالزمة لتحقيق أهدافنا الثالثة، 
والمساعدة على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ونحن نحتفل بمرور خمسين عاما على إنشاء صندوق األمم 
المتحدة للسكان، نتطلع لعام 2018 مرددين كلمات الدكتورة 

نفيس صادق وهي تصف الطريق إلى التنمية المستدامة، قائلة:

"إن األفراد في قلب العمل، كوكالء و كمستفيدين. 
نحن في وسعنا أن نحفف أعبائهم، ونزيل العقبات 

من طريقهم ونسمح لهم باالزدهار الكامل إلمكاناتهم 
كبشر. وهذا هو األساس األخالقي واألدبي  

للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية."

وتظل التنمية المستدامة التي محورها األفراد، هي حجر الزاوية 
األخالقي واألدبي  لعملنا، سعيا لضمان الحقوق والخيارات 
للجميع. وسنبذل قصارى جهدنا في صندوق األمم المتحدة 

للسكان إلنجاز األعمال غير المكتملة للمؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية، ومن ثم الوفاء بوعد تحقيق الصحة االنجابية والجنسية 

والحقوق االنجابية للجميع في كل مكان.

الدكتورة ناتاليا كانيم
وكيل األمين العام والمدير التنفيذي

لصندوق األمم المتحدة للسكان

العنف القائم على النوع االجتماعي 
وغيره من الممارسات الضارة

إنهاء
وفيات األمهات التي يمكن 

الوقاية منها

إنهاء
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نحو
إنهاء

االحتياجات غير الملباة 
لتنظيم األسرة

انخفضت االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة بنحو النصف منذ عام 
1969، وهو العام الذي أنشئ فيه صندوق األمم المتحدة للسكان. 
وتضاعفت نسبة النساء المتزوجات الالتي تستخدمن وسيلة حديثة 
لتنظيم األسرة ثالث مرات تقريبا، لتصل إلى حوالي 57 في المائة.

وإلنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة بحلول عام 2030، 
سيتعين على الحكومات التعجيل باتخاذ إجراءات من شأنها أن توسع  

نطاق وصول الخدمات إلى الجميع.

في عام 2018، واصل صندوق األمم المتحدة للسكان إتاحة مجموعة 
كاملة من وسائل تنظيم األسرة والخدمات عالية الجودة، مما مّكن 

ماليين النساء من اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن ما إذا كن يحملن ومتى 
يكون ذلك وفترات المباعدة بين الحمل. ولدعم مبادرات البلدان لتنظيم 
األسرة، اشترى صندوق األمم المتحدة للسكان ما يعادل كمية وسائل 
تنظيم األسرة المستخدمة لمدة عام، لنحو 68 مليون من األزواج في 

البلدان النامية.
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نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة

رؤية 2030اليوم

12%
من النساء في جميع أنحاء العالم، 

المتزوجات أو المرتبطات في عالقة 
يرغبن في منع الحمل أو تأخيره ولكنهن 

ال يستخدمن وسائل تنظيم األسرة
0
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رؤية صندوق األمم المتحدة للسكانفعلي التوقع (إذا استمرت االتجاهات الحالية)
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التقدم الذي تم تحقيقه في 2018
األثر العالمي لوسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان*

30,100,000تجنب حاالت الحمل غير المرغوب
8,900,000تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن

وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

1,137,592,368واقي ذكري
11,612,802واقي أنثوي

66,439,084وسائل تنظيم األسرة عن طريق الفم )حبوب منع الحمل(
56,551,105جرعات من وسائل تنظيم األسرة بالحقن

8,240,488وسائل تنظيم األسرة التي تغرس تحت الجلد
3,302,564لولب رحمي

1,010,719وسائل تنظيم األسرة في حاالت الطوارئ

 االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة 
)النساء، الالتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة، متزوجات أو مرتبطات في عالقة(

* تقدير
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نحو
إنهاء

وفيات األمهات 
التي يمكن الوقاية 

منها
على الرغم من التقدم المستمر نحو خفض معدل وفيات 

األمهات في البلدان النامية في عام 2018، إال أن هذا التقدم 
ليس بالمعدل المطلوب لتحقيق هدف صندوق األمم المتحدة 

للسكان في إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها 
بحلول عام 2030. ولبلوغ هذا الهدف، يجب على البلدان 

النامية تسريع معدالت التخفيض السنوية بنسبة 7.5 في 
المائة على األقل.

يساعد صندوق األمم المتحدة للسكان على خفض عدد وفيات 
األمهات التي يمكن الوقاية منها من خالل برامج تقلل من 

أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجنسية 
واإلنجابية الجيدة ورعاية األمهات والمواليد، مما يضمن 

التغطية الصحية الشاملة التي تشمل رعاية الصحة الجنسية 
واإلنجابية، وتعزيز النظم الصحية.

© Mads Nissen/Politken/Panos Pictures 10
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نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها

© Lynsey Add- © Mads Nissen/Politken/Panos Pictures

رؤية 2030اليوم

216
حالة من حاالت وفيات 

األمهات لكل 100,000 والدة 
حية في جميع أنحاء العالم

0
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تجنب وفيات األمهات*
73,500األثر العالمي لوسائل تنظيم األسرة التي وفرها  صندوق األمم المتحدة للسكان

والدة آمنة بمساعدة آخرين 
1,000,000في األوضاع اإلنسانية والهشة

المرافق الصحية التي قدمت رعاية التوليد في 
حاالت الطوارئ

في األوضاع اإلنسانية والهشة 
2,520

القابالت المدربات والمتعلمات**
15,000بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان
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العام

رؤية صندوق األمم المتحدة للسكانفعلي غاية هدف التنمية المستدامة

وفيات األمهات

* تقدير
** تقدير اعتبارا من 14 مايو 2019

التقدم الذي تم تحقيقه في 2018
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نحو
إنهاء

العنف القائم على
النوع االجتماعي 

وغيره من 
الممارسات الضارة

© UNFPA/Omar 

تتعرض امرأة من بين كل ثالث نساء للعنف البدني أو الجنسي 
في مرحلة ما من حياتها على مستوى العالم. وتتعرض عشرات 

اآلالف من الفتيات كل يوم للممارسات الضارة المتمثلة في 
ختان اإلناث، وفي زواج األطفال.

وقد انخفض معدل ختان اإلناث على مدى العقود الثالثة 
الماضية. ولكن لتحقيق هدف عام 2030 المتمثل في إنهاء هذه 

الممارسة الضارة، يجب تعجيل معدل التخفيض بثالثة عشر ضعفا 
عن المعدل الحالي.

كما انخفض معدل زواج األطفال، ولكن لتحقيق هدف عام 2030، 
يجب أن يكون معدل التقدم أسرع بـ 12 مرة عن معدل العقد 

الماضي.
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رؤية 2030اليوم

18%
من النساء والفتيات الالتي تتراوح أعمارهن 

بين 15 سنة فما فوق في جميع أنحاء العالم،  
تعرضن للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي 

على يد شريك حالي أو سابق في األشهر الـ 12 
الماضية

0

عدد الفتيات الالتي يتعرضن لختان اإلناث سنويا 3,900,000
0في جميع أنحاء العالم

عدد الفتيات الالتي يتعرضن للزواج وهن 12,000,000
0طفالت سنويا في جميع العالم

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة
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ن 15 
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تتراوح أعماره

0

رؤية صندوق األمم المتحدة للسكان

2030

غاية هدف التنمية المستدامة

العام

النساء والفتيات الالتي تعرضن للعنف وحصلن 
893,000على خدمات الدعم الطبي أو النفسي

الفتيات الالتي تلقين خدمات التوعية للحد من 
1,840,000زواج األطفال أو للحماية منه

الفتيات والنساء الالتي حصلن على خدمات للحد 
470,000من أو لمعالجة آثار ختان اإلناث

عنف الشريك الحميم

التقدم الذي تم تحقيقه في 2018
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رؤية 2030اليوم

22%
من النساء لديهن 

احتياجات لتنظيم األسرة 
غير ملباة *

0

455
حالة من حاالت وفيات 
األمهات لكل 100,000 

والدة حية
0

28%
من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف 
القائم على النوع 

االجتماعي**
0

*نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة متزوجات أو مرتبطات في عالقة

*** نساء وفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر تعرضن للعنف البدني أو الجنسي 
أو النفسي على يد شريكهن السابق في األشهر الـ 12 الماضية

أفريقيا
الشرق والجنوب

18



نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

3,192,020تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن

13,789,567تجنب حاالت الحمل غير المرغوب

نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

38,243تجنب وفيات األمهات

عدد

المهنيين الصحيين المدربين على تقديم الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية
2,078

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
والممارسات الضارة
بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

300,093النساء الالتي تعرضن للعنف وحصلن على الخدمات

800,148الفتيات الالتي تلقين خدمات تتعلق بزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

298,391الفتيات والنساء الالتي تلقين خدمات تتعلق بختان اإلناث

التقدم الذي تم تحقيقه في 2018
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أفريقيا، الشرق والجنوب

من بين 85,000 حالة من حاالت وفيات لألمهات التي يمكن الوقاية منها في شرق وجنوب أفريقيا كل عام، يقع حوالي ربع 
الحاالت بين المراهقات وأكثر من نصفها في األوضاع اإلنسانية. وقد ساعد صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 2018 
على الحد من وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها في المنطقة من خالل زيادة فرص الحصول على رعاية التوليد في 

حاالت الطوارئ ورعاية ما قبل الوالدة والوالدة اآلمنة ورعاية ما بعد الوالدة ووسائل تنظيم األسرة الحديثة.

تضمنت اإلجراءات تدريب القابالت في 16 دولة على توفير رعاية الصحة اإلنجابية واألمومة والوالدة واألطفال والمراهقين عالية 
الجودة والمتكاملة, جمع وتحليل بيانات وفيات األمهات لتحديد وسد الثغرات في الخدمات.

يهدف صندوق األمم المتحدة للسكان إلى الحد من الطلب غير الملبى على تنظيم األسرة، وال سيما بين الشباب والسكان 
المهمشين، عن طريق تحسين نوعية الخدمات وموثوقيتها، وعن طريق توفير مجموعة من خيارات تنظيم األسرة.

عززت برامج صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 2018 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتناولت األثر البدني والنفسي 
للعنف القائم على النوع االجتماعي.
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نفقات البرامج لعام 2018

اإلجماليغير أساسيةأساسية

%62.4 127.8 95.5 32.3 الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

%8.4 17.3 13.4 3.9 الشباب والمراهقون

%9.0 18.5 14.7 3.8 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%10.2 20.8 13.7 7.1 بيانات من أجل التنمية

%10.0 20.5 0.1 0.3 الكفاءة التنظيمية والفعالية

البلد/ المنطقة بالمليون دوالر 

بحسب الهدف بالمليون دوالر

2.6 أنجوال

1.0 بوتسوانا

4.7 بوروندي

0.7 جزر القمر

20.8 جمهورية الكونغو الديموقراطية

1.4 إريتريا

1.1 إسواتيني

15.2 أثيوبيا

8.1 كينيا

1.1 ليسوتو

5.2 مدغشقر

10.7 ماالوي

0.1 موريشيوس

26.0 موزمبيق

1.1 ناميبيا

3.0 رواندا

2.2 جنوب أفريقيا

21.4 جنوب السودان

12.8 أوغندا

13.4 جمهورية تنزانيا المتحدة

9.3 زامبيا

16.2 زيمبابوي

178.1 أنشطة على مستوى البلد/ المنطقة

6.7 أنشطة إقليمية

184.8 إجمالي نفقات البرامج
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أفريقيا
الغرب والوسط

* نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة متزوجات أو مرتبطات في عالقة

** نساء وفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر تعرضن للعنف البدني أو 
الجنسي أو النفسي على يد شريكهن السابق في األشهر الـ 12 الماضية

رؤية 2030اليوم

24%
من النساء لديهن 

احتياجات لتنظيم األسرة 
غير ملباة *

0

676
حالة من حاالت وفيات 
األمهات لكل 100,000 

والدة حية
0

16%
من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف 
القائم على النوع 

االجتماعي**
0
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نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

2,432,009تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن

7,011,215تجنب حاالت الحمل غير المرغوب

نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها
أثر وسائل تنظيم األسرة التي يوفرها صندوق األمم المتحدة للسكان

30,120تجنب وفيات األمهات

عدد

2,311المهنيين الصحيين المدربين على تقديم الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
وغيره من الممارسات الضارة

بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

53,110النساء الالتي تعرضن للعنف وحصلن على الخدمات

164,240الفتيات الالتي تلقين خدمات تتعلق بزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

141,446الفتيات والنساء الالتي تلقين خدمات تتعلق بختان اإلناث

التقدم الذي تم تحقيقه في عام 2018
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أفريقيا، الغرب والوسط

كثف صندوق األمم المتحدة للسكان خدماته لمساعدة الفتيات في غرب ووسط أفريقيا على االنتقال اآلمن والصحي من مرحلة 
المراهقة إلى مرحلة البلوغ. ومن خالل مشروع الساحل لتمكين النساء والعائد الديموغرافي )SWEDD(، قام صندوق األمم 
المتحدة للسكان بزيادة المساحات اآلمنة للفتيات غير الملتحقات بالمدرسة والمعرضات لخطر ممارسة زواج األطفال الضارة. 

والعائد الديموغرافي هو اإلمكانات اإلضافية للنمو االقتصادي التي يمكن أن تنجم عن التحوالت في الهيكل العمري للسكان 
عندما تتسع حصة السكان في سن العمل مقارنة بالسكان غير العاملين.

وكجزء من المشروع أيضا، دعم صندوق األمم المتحدة للسكان برنامجا جديدا لتدريب القابالت والممرضات بهدف الحد من 
وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها. وتم إنشاء ثالثة مراكز امتياز جديدة للماجستير في التمريض والتوليد في كوت ديفوار 

والنيجر. ومالي 

قام صندوق األمم المتحدة للسكان، من خالل شراكة واغادوغو إلنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة في تسعة بلدان 
في غرب أفريقيا، بمساعدة 1.4 مليون امرأة في الحصول على وسائل تنظيم األسرة الحديثة بين عامي 2016 و2018.



اإلجماليغير أساسيةأساسية

%57.0 94.1 67.9 26.2 الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

%11.0 18.1 13.5 4.6 الشباب والمراهقون

%17.610.6 12.2 5.4 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%7.5 12.4 5.1 7.3 بيانات من أجل التنمية

%13.9 23.0 2.5 0.8 الكفاءة التنظيمية والفعالية

بحسب الهدف بالمليون دوالر

 5.0بنين

 7.3بوركينا فاسو

 0.6كايب فيردي )الرأس األخضر(

 7.7الكاميرون

 4.2جمهورية افريقيا الوسطى

 7.3تشاد

 1.8الكونغو

 6.1كوت ديفوار

 2.3غينيا اإلستوائية

 0.6الغابون

 1.3غامبيا )جمهورية(

 4.0غانا

6.5غينيا

1.1غينيا بيساو

6.4ليبيريا

9.5مالي

1.5موريتانيا

13.1 النيجر

20.0 نيجيريا

0.8 ساو تومي وبرينسيبي

5.8 السنغال

20.3 سيراليون

2.6 توجو

135.8أنشطة على مستوى البلد/ المنطقة

9.7أنشطة إقليمية

145.5إجمالي نفقات البرنامج

نفقات البرامج لعام 2018

البلد/ المنطقة بالمليون دوالر

25



© Hayat Outemma

الدول العربية

*نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة متزوجات أو مرتبطات في عالقة

**نساء وفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر تعرضن للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي 
على يد شريكهن السابق في األشهر الـ 12 الماضية

رؤية 2030اليوم

15%
من النساء لديهن 

احتياجات لتنظيم األسرة 
غير ملباة *

0

162
حالة من حاالت وفيات 
األمهات لكل 100,000 

والدة حية
0

14%
من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف 
القائم على النوع 

االجتماعي**
0
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نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

1,261,844تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن

3,464,681تجنب حاالت الحمل غير المرغوب

نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

1,933تجنب وفيات األمهات

عدد 

1,715المهنيين الصحيين المدربين على تقديم الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
والممارسات الضارة
بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

245,438النساء الالتي تعرضن للعنف وحصلن على الخدمات

178,429الفتيات الالتي تلقين خدمات تتعلق بزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

27,199الفتيات والنساء الالتي تلقين خدمات تتعلق بختان اإلناث

التقدم الذي تم تحقيقه في عام 2018
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الدول العربية

تستجيب تسع دول عربية لحاالت الطوارئ اإلنسانية ، بما في ذلك الطوارئ اإلنسانية في اليمن وسوريا والعراق. 
وإلنقاذ حياة النساء في الظروف اإلنسانية في المنطقة، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم لـ 131 عيادة 

متنقلة و152 مرفقا لرعاية التوليد في حاالت الطوارئ.

ولمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم إلى 
162 مرفقا توفر اإلدارة السريرية لالغتصاب و242 مكانا آمنا توفر الحماية والمعلومات والدعم للناجين.

كما قدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم لـ 236 مجتمعا محليا للتخلي عن 
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

وفي محاولة للحد من االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة، وسع صندوق األمم 
المتحدة للسكان نطاق تغطية الخدمات العالية الجودة والموثوقة والخالية من 

الوصم في جميع أنحاء المنطقة.
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اإلجماليغير أساسيةأساسية

%81.344.3 70.4 10.9 الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

%5.6 10.2 8.1 2.1 الشباب والمراهقون

%38.3 70.1 64.9 5.2 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%5.1 9.3 5.6 3.7 بيانات من أجل التنمية

%6.7 12.2 0.2 0.3 الكفاءة والفعالية التنظيمية

بحسب الهدف بالمليون دوالر

0.4 الجزائر

0.8 جيبوتي

6.9 مصر

37.0 العراق

13.7 األردن

5.2 لبنان

3.9 ليبيا

1.4 المغرب

1.1 سلطنة عمان

4.0 فلسطين

20.2 الصومال

10.2 السودان

34.7 الجمهورية العربية السورية

1.2 تونس

25.0 اليمن

165.7أنشطة على مستوى البلد/ المنطقة

5.7أنشطة إقليمية

171.4إجمالي نفقات البرنامج

نفقات البرامج لعام 2018

البلد/ المنطقة بالمليون دوالر
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آسيا
والمحيط الهادي

30

*نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة متزوجات أو مرتبطات في عالقة

** نساء وفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر تعرضن 
للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي على يد شريكهن 

السابق في األشهر الـ 12 الماضية

رؤية 2030اليوم

10%
من النساء لديهن 

احتياجات لتنظيم األسرة 
غير ملباة*

0

127
حالة من حاالت وفيات 
األمهات لكل 100,000 

والدة حية
0

21%
من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف 
القائم على النوع 

االجتماعي**
0

© UNFPA/Yenny Gamming



نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة
أثر وسائل تنظيم األسرة التي يوفرها صندوق األمم المتحدة للسكان

597,127تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن

2,088,203تجنب حاالت الحمل غير المرغوب

نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

1,576تجنب وفيات األمهات

عدد 

966المهنيين الصحيين المدربين على تقديم الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
والممارسات الضارة
بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

119,752النساء الالتي تعرضن للعنف وحصلن على الخدمات

535,829الفتيات الالتي تلقين خدمات تتعلق بزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

التقدم الذي تم تحقيقه في عام 2018
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آسيا، والمحيط الهادئ

كثف صندوق األمم المتحدة للسكان في آسيا والمحيط الهادئ جهوده في عام 2018 إلنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم 
األسرة ووفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها والعنف القائم على  النوع االجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء 

والفتيات.

وعزز صندوق األمم المتحدة للسكان البرامج الرامية إلى الحد من وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها في البلدان التي 
ترتفع فيها معدالت هذه الوفيات، مما يسهم في بلوغ األهداف الموضوعة في إطار أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

2030. وهذه البلدان هي: أفغانستان وبنغالديش وكمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار ونيبال وباكستان 
وبابوا نيو غينيا وتيمور الشرقية.

وللمساعدة في تحقيق هدف إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة، دعا صندوق األمم المتحدة للسكان إلى زيادة 
االستثمارات في وسائل تنظيم األسرة والبرامج التي تعزز الحقوق اإلنجابية في البلدان المنخفضة الدخل، مثل كمبوديا 

وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية.

وفي إطار مبادرة “kNOwVAWdata” المتعددة السنوات، دعم صندوق األمم المتحدة للسكان جمع البيانات المتعلقة بانتشار 
العنف ضد المرأة في المنطقة وتحليلها ونشرها، ووضع منهجا لتدريب القائمين على إجراء الدراسات االستقصائية التي 

تحمي خصوصية المرأة. وباإلضافة إلى ذلك، زاد صندوق األمم المتحدة للسكان من دعمه للبرامج الرامية إلى إنهاء ممارسة 
زواج األطفال الضارة  في جنوب آسيا.
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اإلجماليغير أساسيةأساسية

%44.9 64.5 41.5 23.0 الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

%9.6 13.8 6.9 6.9 الشباب والمراهقون

%20.0 28.7 21.4 7.3 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%11.1 15.9 5.2 10.7 بيانات من أجل التنمية

%14.4 20.6 -0.9 الكفاءة والفعالية التنظيمية

بحسب الهدف بالمليون دوالر

13.5 أفغانستان

27.8 بنغالديش

0.5 بوتان

1.6 كمبوديا

1.7 الصين

1.0 جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية

7.1 الهند

6.3 أندونيسيا

1.2 إيران )جمهورية إيران اإلسالمية(

2.9 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

0.7 ماليزيا

0.4 جزر المالديف

2.0 منغوليا

12.5 ميانمار

7.2 نيبال

6.9 جزر المحيط الهادئ )متعددة البلدان(*

10.2 باكستان

3.4 بابوا غينيا الجديدة

4.3 الفلبين

1.1 سيريالنكا

0.7 تايالند

1.7 تيمور الشرقية

2.8 فيتنام

117.5أنشطة على مستوى البلد/ المنطقة

6.3أنشطة إقليمية

123.8إجمالي نفقات البرنامج

* تشمل األرقام الخاصة بجزر المحيط الهادي متعددة البلدان عدة جزر: جزر كوك، وفيجي، وكيريباتي، وجزر مارشال، وواليات ميكرونيزيا الموحدة، وناورو، ونيوي، وباالو وساموا، جزر سليمان، وتوكيالو، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو.

نفقات البرامج لعام 2018

البلد/ المنطقة بالمليون دوالر
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TODAYVISION 2030

68
maternal deaths 
per 100,000  
live births

0

10%
of women with an 
unmet need for 
family planning*

0

28%
of women and girls 
subjected to  
gender-based 
violence**

0

أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى

*نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة متزوجات أو مرتبطات في عالقة

**نساء وفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر تعرضن للعنف البدني 
أو الجنسي أو النفسي على يد شريكهن السابق في األشهر الـ 12 

الماضية

رؤية 2030اليوم

10%
من النساء لديهن 

احتياجات لتنظيم األسرة 
غير ملباة *

0

25
حالة من حاالت وفيات 
األمهات لكل 100,000 

والدة حية
0

12%
من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف 
القائم على النوع 

االجتماعي**
0
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نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

330,868تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن
752,100تجنب حاالت الحمل غير المرغوب

نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

207تجنب وفيات األمهات

عدد 

1,144المهنيين الصحيين المدربين على تقديم الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
والممارسات الضارة
بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

66,553النساء الالتي تعرضن للعنف وحصلن على الخدمات

29,570الفتيات الالتي تلقين خدمات تتعلق بزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

التقدم الذي تم تحقيقه في عام 2018
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أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ساعد صندوق األمم المتحدة للسكان البلدان على إحراز تقدم نحو إنهاء االحتياجات غير 
الملباة لتنظيم األسرة وإنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها. غير أنه تم التركيز على إنهاء العنف القائم على النوع 

االجتماعي، الذي يمنع النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن، بما في ذلك الحقوق اإلنجابية.

وفي عام 2018، انضم صندوق األمم المتحدة للسكان إلى مبادرة تقودها منظمة األمن والتعاون في أوروبا من أجل القيام، 
ألول مرة في المنطقة، بإعداد بيانات قابلة للمقارنة عن العنف ضد النساء والفتيات. وكشفت الدراسة االستقصائية أن 70 

في المائة من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف، وأن امرأة من كل ثالث نساء تعرضت للعنف البدني أو الجنسي.

وكثف صندوق األمم المتحدة للسكان جهوده لمساعدة بلدان المنطقة على إنشاء نظم تجمع بين الرعاية الصحية وإنفاذ القانون 
والعدالة الجنائية لدعم الناجيات، وتعزيز الخدمات في السياقات اإلنسانية. وعمل صندوق األمم المتحدة للسكان أيضا في 

جميع أنحاء المنطقة للمساعدة على الحد من العنف من خالل برامج تعمل على زيادة الوعي وتشجيع تغيير السلوك.

وساعد صندوق األمم المتحدة للسكان أيضا في إشراك الرجال والفتيان في الحد من العنف، ولكن أيضا في تحقيق المساواة 
بين الجنسين على نطاق أوسع وذلك من خالل برامج مثل حملة "دعونا نتحدث!" التي تتحدى المحرمات المتعلقة بصحة المرأة، 

و أيضا من خالل السياسات المراعية العتبارات النوع االجتماعي، التي تسمح لكال الوالدين بالحصول على وظائف و بـتقاسم 
مسؤوليات األسرة والرعاية.
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اإلجماليغير أساسيةأساسية

 %45.3 23.3 18.0 5.3الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

 %7.4 3.8 1.6 2.2الشباب والمراهقون

 %25.5 13.1 10.2 2.9المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 %6.0 3.1 0.8 2.3بيانات من أجل التنمية

 %15.8 8.1- 1.2الكفاءة التنظيمية والفعالية

بحسب الهدف بالمليون دوالر

0.9 ألبانيا

0.7 أرمينيا

0.6 أذربيجان

0.8 روسيا البيضاء

1.0 البوسنة والهرسك

1.3 جورجيا

0.9 كازاخستان

1.5 قرغيزستان

0.5 شمال مقدونيا

0.9 جمهورية مولدوفا

1.1 صربيا*

1.1 طاجيكستان

23.5 ديك رومي

0.6 تركمانستان

3.8 أوكرانيا

1.1 أوزبكستان

40.3أنشطة على مستوى البلد/ المنطقة

4.2أنشطة إقليمية

44.5إجمالي نفقات البرامج

نفقات البرامج لعام 2018

البلد/ اإلقليم بالمليون دوالر

* يشمل نفقات كوسوفو.
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أمريكا الالتينية
والكاريبي

*نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة متزوجات أو مرتبطات في عالقة

**نساء وفتيات يبلغن من العمر 15 عاما أو أكثر تعرضن للعنف البدني أو الجنسي
أو النفسي على يد شريكهن السابق في األشهر الـ 12 الماضية

رؤية 2030اليوم

10%
من النساء لديهن 

احتياجات غير ملباة 
لتنظيم األسرة *

0

68
حالة من حاالت وفيات 
األمهات لكل 100,000 

والدة حية
0

12%
من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف 
القائم على النوع 

االجتماعي**
0
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نحو إنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

1,006,629تجنب حاالت اإلجهاض غير اآلمن

2,831,600تجنب حاالت الحمل غير المرغوب

نحو إنهاء وفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها
أثر وسائل تنظيم األسرة المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

1,134تجنب وفيات األمهات

عدد 

3,145المهنيين الصحيين المدربين على تقديم الحد األدنى من حزمة الخدمات األولية

نحو إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي
والممارسات الضارة
بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

107,490النساء الالتي تعرضن للعنف وحصلن على الخدمات

129,539الفتيات الالتي تلقين خدمات تتعلق بزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

التقدم الذي تحقق في في 2018
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أمريكا الالتينية والكاريبي

انخفضت معدالت وفيات األمهات ووفيات المواليد في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لكن الوصول إلى رعاية جيدة 
ال يزال بعيد المنال بالنسبة للعديد من النساء الحوامل. واستجابة لذلك، دعم صندوق األمم المتحدة للسكان التدخالت القائمة 

على األدلة التي حّسنت نوعية الرعاية الصحية لألمهات، وال سيما في الوقاية وإدارة مضاعفات الوالدة وحاالت الوالدة الطارئة. 
كما ساعد صندوق األمم المتحدة للسكان في تعزيز برامج التدريب على القبالة.

ودعم صندوق األمم المتحدة للسكان الجهود التي تبذلها المنطقة إلنهاء االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة عن طريق زيادة 
إمدادات وسائل تنظيم األسرة وتعزيز القدرات على شراء وإدارة إمدادات وسائل تنظيم األسرة ومتابعة جودتها. ودعم صندوق 

األمم المتحدة للسكان أيضا تقديم وسائل تنظيم األسرة التي ُتغرز تحت الجلد في أربعة بلدان.

بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمنظمات الشريكة، ساعد صندوق األمم المتحدة للسكان في تحسين تنسيق 
الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي بين قطاعي الصحة والعدالة الجنائية.
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* تشمل أنغيال، أنتيغوا وبربواد، أروبا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، برمودا، جزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، ومونتسيرات، جزر األنتيل، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، سانت مارتن )الهولندية(، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، جزر تركس وكايكوس، ترينيداد وتوباغو.

اإلجماليغير أساسيةأساسية

%24.8 23.8 14.7 9.1 الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

%9.0 8.6 4.1 4.5 الشباب والمراهقون

%6.9 6.6 3.1 3.5 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%45.6 43.7 38.8 4.9 بيانات من أجل التنمية

%13.7 13.1 –0.2 الكفاءة التنظيمية والفعالية

بحسب الهدف بالمليون دوالر

 0.1األرجنتين

 4.5بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

 2.3البرازيل

 2.3منطقة البحر الكاريبي )متعددة البلدان(*

 0.2تشيلي

 1.7كولومبيا

 0.4كوستا ريكا

 0.9كوبا

 1.0جمهورية الدومنيكان

 1.0اإلكوادور

 1.6السلفادور

36.1 غواتيماال

12.5 هايتي

4.9 هندوراس

2.6 المكسيك

0.8 نيكاراغوا

0.4 بناما

0.9 باراغواي

1.4 بيرو

1.7 أوروغواي

0.7 جمهورية فنزويال البوليفارية

78.0أنشطة على مستوى البلد/ المنطقة

4.9أنشطة إقليمية

82.9إجمالي نفقات البرامج

نفقات البرامج لعام 2018

البلد/ المنطقة بالمليون دوالر
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الموارد واإلدارة
والشراكات

اإليرادات والمصروفات*
بالمليون دوالر

إيرادات

الموارد األساسية

378.8المساهمات في الموارد األساسية

78.5 ايرادات اخرى

457.3 إجمالي إيرادات الموارد األساسية

الموارد غير األساسية

876.8 المساهمات في الموارد غير األساسية، إجمالي

)5.0(المبالغ المستردة للجهات المانحة

)47.5(التكاليف غير المباشرة

8.7 ايرادات اخرى

833.0 إجمالي إيرادات الموارد غير األساسية

1,290.3 مجموع اإليرادات

النفقات

الموارد األساسية

البرامج على مستوى البلدان والتدخالت العالمية 
واإلقليمية وغيرها من أنشطة البرنامج

 212.4

162.5 الميزانية المؤسسية

42.7 الشركات

417.6 مجموع نفقات الموارد األساسية

الموارد غير األساسية

البرامج على مستوى البلدان والتدخالت العالمية 
واإلقليمية واألنشطة البرنامجية األخرى

 660.0

8.4 الشركات

668.4 مجموع نفقات الموارد غير األساسية

1,086.0 مجموع النفقات

© UNFPA/Giovanni Bello
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بالدوالر 

83,038,766 السويد

63,767,377 النرويج

37,500,000 هولندا

37,061,440 الدنمارك

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
25,510,204 وأيرلندا الشمالية

25,190,281 ألمانيا

20,000,000 فنلندا

18,960,910 اليابان

15,952,144 سويسرا

11,755,840 كندا

أكبر 20 جهة مانحة غير رئيسية لصندوق األمم المتحدة للسكان لعام 22018

بالدوالر 

األمم المتحدة والتحويالت
 163,979,217 بين المنظمات

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
 127,661,079 وأيرلندا الشمالية

 116,859,851 كندا

 63,731,976 النرويج

 63,630,399 المفوضية األوروبية

 55,491,656 هولندا

 51,252,018 أستراليا

 46,397,745 الدنمارك

 22,675,493 السويد

بالدوالر 

 19,002,066 الكاميرون

 14,253,351 اليابان

 13,212,404 غواتيماال

 12,900,090 جمهورية كوريا

 12,000,000 هايتي

 9,300,028 أندونيسيا

 7,632,839 إيطاليا

 5,766,853 مؤسسة بيل وميليندا غيتس

 5,245,984 بلجيكا

REC 5,124,844 مؤسسة 

 4,958,517 لكسمبيرغ

*  جميع األرقام مؤقتة، وتخضع للتدقيق الخارجي، ونتيجة للتقريب، قد ال تضاف إلى اإلجماليات.

1. تمثل هذه المبالغ إيرادات المساهمات المسجلة للموارد األساسية لعام 2018.

2. تمثل المبالغ إجمالي إيرادات المساهمات للصناديق االستئمانية. وهي تشمل اتفاقات تمويل مشترك متعددة السنوات تم االعتراف بها في عام 2018، وفقا للسياسات المحاسبية لصندوق األمم المتحدة 
للسكان. وال يزال تنفيذ البرامج مرتبطا باالستالم الفعلي للموارد. 

بالدوالر 

10,752,688 بلجيكا

7,362,550 أستراليا

5,252,303 نيوزيلندا

4,231,942 أيرلندا

3,193,961 لكسمبيرغ

2,484,472 إيطاليا

1,600,000 الصين

674,847 فرنسا

582,751 إسبانيا

500,000 المملكة العربية السعودية

أكبر 20 جهة مانحة رئيسية لصندوق األمم المتحدة للسكان لعام 2018 1*
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الموارد واإلدارة

نفقات برامج صندوق األمم المتحدة للسكان والميزانية المؤسسية بحسب الهدف 
بالمليون دوالر

الموارد 
األساسية

الموارد غير 
األساسية

الميزانية 
المجموعالمؤسسية

اإلجمالي 
بالنسبة المئوية

%49.5 512.5  —400.4 112.1 الصحة االنجابية والجنسية والحقوق االنجابية

%73.27.1 —48.0 25.2 الشباب والمراهقون

%15.7 162.6 —132.8 29.8 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

%10.8 112.1 —71.8 40.3 بيانات من أجل التنمية

%16.9 174.5 162.5 7.0 5.0 الكفاءة والفعالية التنظيمية

100.0 1,034.9 162.5 660.0 212.4 اإلجمالي

ميزانية البرامج والميزانية المؤسسية حسب المنطقة 
بالمليون دوالر

الموارد 
األساسية

الموارد غير 
األساسية

الميزانية 
المجموعالمؤسسية

اإلجمالي 
بالنسبة المئوية

%19.8 204.9 20.1 137.4 47.4 أفريقيا، الشرق والجنوب 

%16.0 165.2 19.7 101.2 44.3 أفريقيا، الغرب والوسط

%17.7 183.1 11.7 149.2 22.2 الدول العربية

%13.9 143.5 19.7 75.0 48.8 آسيا والمحيط الهادئ

%9.2 95.8 12.9 60.7 22.2 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

%5.0 51.4 6.9 30.6 13.9 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

%1.3 13.6 ——13.6 التدخالت العالمية واإلقليمية – العالمية

%17.1 177.4 71.5 105.9 —األنشطة العالمية

100.0 1,034.9 162.5 660.0 212.4 اإلجمالي
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نفقات البرامج حسب الجهة المنفذة 
بالمليون دوالر

الموارد 
األساسية

الموارد غير 
المجموعاألساسية

اإلجمالي 
بالنسبة المئوية

%12.3 106.9 87.3 19.6 الحكومات

%23.2 202.6 185.2 17.4 المنظمات غير الحكومية

%0.6 5.6 4.4 1.2 منظمات األمم المتحدة

%63.9 557.3 383.1 174.2 صندوق األمم المتحدة للسكان

100.0 872.4 660.0 212.4 اإلجمالي

النفقات حسب النوع االجتماعي
بالمليون دوالر

الموارد 
األساسية

الموارد غير 
المجموعاألساسية

اإلجمالي 
بالنسبة المئوية

%14.1 123.3 103.4 19.9 الهدف األساسي من النشاط هو المساهمة

إلى المساواة بين الجنسين و/ أو تمكين المرأة
)قائمة بذاتها الجنسانية(

 92.5 370.6 463.1 53.1%

مساهمة كبيرة في المساواة بين الجنسين
)تعميم مراعاة المنظور الجنساني(

 83.8 165.2 249.0 28.6%

بعض المساهمة في المساواة بين الجنسين
و/ أو تمكين المرأة

 16.2 20.8 37.0 4.2%

100.0 872.4 660.0 212.4 اإلجمالي

45



الموارد واإلدارة

التزامات المانحين 2018*
المساهمات في الموارد األساسية

بالدوالر الجهة المانحة

500 ألبانيا

11,823 أندورا

20,000 أنجوال

7,362,550 أستراليا

231,481 النمسا

1,000 الباهاما

35,000 بنغالديش

15,000 بربادوس

10,752,688 بلجيكا

3,204 بنين

5,950 بوتان

6,000 بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

5,072 بوتسوانا

13,259 بوركينا فاسو

541 بوروندي

5,000 كمبوديا

11,755,840 كندا

5,000 تشيلي

1,600,000 الصين

500 جزر القمر

1,045 جزر كوك

5,037 كوستا ريكا

28,618 كوت ديفوار

11,400 قبرص

37,061,440 الدنمارك

14,734 جمهورية الدومنيكان

2,000 السلفادور

5,000 إريتريا

بالدوالر الجهة المانحة

71,090 استونيا

20,000,000 فنلندا

674,847 فرنسا

8,389 غامبيا )جمهورية(

20,000 جورجيا

25,190,281 ألمانيا

2,002 غواتيماال

2,970 غينيا بيساو

998 غيانا

2,664 هندوراس

317,694 أيسلندا

495,868 الهند

13,200 أندونيسيا

4,231,942 أيرلندا

2,484,472 إيطاليا

18,960,910 اليابان

49,930 األردن

50,000 كازاخستان

10,000 كينيا

10,000 الكويت

3,000 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

6,915 ليسوتو

25,075 ليختنشتاين

3,193,961 لكسمبيرغ

14,694 مدغشقر

10,000 جزر المالديف

2,000 جزر مارشال

3,449 موريتانيا
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بالدوالر الجهة المانحة

3,021 موريشيوس

60,619 المكسيك

3,000 واليات ميكرونيزيا  الموحدة

3,982 منغوليا

12,008 المغرب

3,000 ميانمار

4,458 نيبال

37,500,000 هولندا

5,252,303 نيوزيلندا

5,000 نيكاراغوا

3,000 شمال مقدونيا

63,767,377 النرويج

10,000 سلطنة عمان

249,378 باكستان

5,000 باالو

10,000 بنما

36,359 الفلبين

108,077 البرتغال

59,950 دولة قطر

102,459 جمهورية كوريا

10,000 رومانيا

300,000 االتحاد الروسي

1,000 رواندا

3,000 ساموا

9,104 ساو تومي وبرينسيب

500,000 المملكة العربية السعودية

5,000 صربيا

5,000 سنغافورة

بالدوالر الجهة المانحة

6,066 سلوفاكيا

5,682 سلوفينيا

45,580 جنوب أفريقيا

582,751 إسبانيا

18,000 سيريالنكا

30,000 سودان

83,038,766 السويد

15,952,144 سويسرا

743 طاجيكستان

153,292 تايالند

5,120 ليذهب

995 تونغا

5,000 ترينداد وتوباغو

150,000 تركيا

3,000 تركمانستان

15,000 أوغندا

10,000 اإلمارات العربية المتحدة

25,510,204 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

5,000 أوروغواي

864 فانواتو

20,000 فيتنام

10,000 زامبيا

30,000 زيمبابوي

56,890 مساهمات خاصة

378,503,225 المجموع الفرعي

297,151 مساهمة الحكومة في تكاليف المكاتب المحلية

378,800,376 المجموع

جميع أرقام 2018 مؤقتة اعتبارا من 12 أبريل 2019. وقد التزمت  أرمينيا لعام 2018 
بمبلغ 3000 دوالر أمريكي
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الشراكات

نادي شاختار لكرة القدم
في عام 2018، عززت الشراكة بين صندوق 

األمم المتحدة للسكان ونادي شاختار لكرة 
القدم األبوة المسؤولة، ورفعت مستوى 
الوعي بعدم المساواة بين الجنسين في 

أوكرانيا.

 Four" من خالل حملة للتوعية تحت عنوان
Hands Happiness"، وصل العبو كرة 
القدم إلى أكثر من 1.5 مليون شخص 

برسائل حول أهمية تقاسم الرجال والنساء 
مسؤولية أعمال األسرة والرعاية. ونتيجة 
لهذه الشراكة في عام 2018، أنشأ نادي 

شاختار لكرة القدم فريقًا لكرة القدم 
النسائية يتحدى القوالب النمطية المتعلقة 

بالنوع االجتماعي في الرياضة.

© Shaktar Social© UNFPA

التغذية الدولية
اشترك صندوق األمم المتحدة للسكان 

والمنظمة الدولية للتغذية في إدماج 
التغذية في برامج الصحة الجنسية 

واإلنجابية التي يدعمها صندوق األمم 
المتحدة للسكان في السنغال ونيجيريا. 

وتشجع هذه المبادرة التغذية الصحية 
ومكمالت الحديد وحمض الفوليك أثناء 

الحمل للوقاية من فقر الدم. وهذه 
الشراكة، التي من المتوقع أن تفيد ما 

يصل إلى  500 ألف امرأة ومراهقة في 
سن اإلنجاب بحلول نهاية عام 2019، 
يدعمها برنامج كندا للنفوذ والتأثير من 

أجل التحول.

العطاء الفردي
في عام 2018، قام صندوق األمم 

المتحدة للسكان بتجربة برنامج تقديم 
التبرعات الفردية على اإلنترنت، الذي 
مّكن األفراد في 41 بلدا من تقديم 
تبرعات لخدمات صحة األمومة في 

حاالت الطوارئ التي يقدمها صندوق 
األمم المتحدة للسكان في اليمن 

ولالجئين الروهنجيا في بنغالديش.

© Tremeau, Mbour, 2018
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جامعة بريستول
تمّكن الشراكة مع جامعة بريستول 

صندوق األمم المتحدة للسكان من 
التعاون في مجال البحوث لدعم 
سياسات صندوق األمم المتحدة 

للسكان وبرامجه الرامية إلى إنهاء 
وفيات األمهات التي يمكن الوقاية 

منها، واالحتياجات غير الملباة لـتنظيم 
األسرة والعنف القائم على النوع 

االجتماعي.

جامعة بريستول هي عضو مؤسس 
في شبكة الجامعات العالمية  التابعة 

لصندوق األمم المتحدة للسكان، 
TransformU، واستضافت أول حوار 

للشباب في المملكة المتحدة في 
عام 2018 حول األعمال غير المكتملة 
لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية.

برلمانيون
ساعدت الشراكات مع البرلمانيين على 

بناء الدعم لبرنامج عمل المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية وأهداف التنمية 

المستدامة. وفي عام 2018، اعتمد 
أكثر من 100 برلماني من 70 بلدا بيان 
التزام أوتاوا، وتعهدوا بتعبئة دوائرهم 
وحكوماتهم لبذل جهود جريئة من أجل 

التنفيذ الكامل لجميع جوانب برنامج 
العمل بحلول عام 2030.

رويال فيليبس
تهدف الشراكة العالمية مع رويال 

فيليبس Royal Philips إلى توسيع فرص 
حصول النساء والفتيات في المجتمعات 

المهمشة على رعاية صحية جيدة 
وبأسعار معقولة ، بما في ذلك خدمات 

الصحة اإلنجابية. 

ومن خالل هذه الشراكة، ستساعد رويال 
فيليبس على إدخال التقنيات واالبتكارات 

التي يمكن أن توسع نطاق النظم 
الصحية، وتخفض التكاليف، وتمكن من 

تحويل خدمات صحة األمومة إلى 50 
مليون امرأة وفتاة بحلول عام 2025. 
ويجري إطالق الشراكة في جمهورية 

الكونغو مع وزارة الصحة والسكان.

© EPF© UNFPA© UNFPA

49



وصلت برامج صندوق األمم المتحدة 

للسكان إلى النساء والشباب في 155 

بلدا وإقليما ومناطق أخرى في عام 2018، 

من خالل شبكة تضم 136 مكتبا على 

مستوى البلدان، وستة مكاتب إقليمية 

ودون إقليمية ومكاتب اتصال في أديس 

أبابا وبروكسل وكوبنهاجن وجنيف ولندن 

وطوكيو وسيول وواشنطن العاصمة، وبلغ 

مجموع الموظفين المنتظمين في هذه 

المكاتب مجتمعة 2,784 موظفا في عام 

.2018

© UNFPA/Maxence Bradley
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