
حشد الموارد األساسية 
لصندوق األمم المتحدة

2021

انضّموا إلى تحالف صندوق األمم المتحدة 
للسكان من الُمساهمين الذين يساندون ضمان 

تمتُّع الجميع بالحقوق والخيارات



 ما هي الموارد األساسية؟
ُتعّد الموارد األساسية، التي ُتسّمى أيضاً الموارد العادية، بالغة األهمية في تحقيق المهام 

المنوطة بصندوق األمم المتحدة للسكان ضمن واليته. فُكلّ نجاٍح وُكلّ نتيجة قد ُغرست 
بذورها من التمويل األساسي لبرامج صندوق األمم المتحدة للسكان.

 
وحتى النتائج التي أُحرزت من خالل تمويل آخر لم تُكن لتتحقق من دون الموارد األساسية. 

فالموارد األساسية تعمل بمثابة تمويٍل أّولي من أجل الجهود التي يبذلها صندوق األمم 
المتحدة للسكان في حشد الموارد، بما يشمل الدعم لحشد موارد إضافية.

 
مقابل كل دوالر جمعه الصندوق من الموارد األساسية في عام 2019، تمّكن من حشد 

2.70 دوالراً في المعّدل من موارد أخرى. وبذلك، فإّن االستثمار في الموارد األساسية هو 
استثماٌر ذكي وناجع.

ُتشّكل الموارد األساسية األساَس لجميع برامج صندوق األمم المتحدة للسكان الرامية إلى 
عدم تخّلف أحد عن الّركب والوصول إلى أكثرهم تخّلفاً عنه أّوالً.

يهدف صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 2021 إلى حشد تحالف متنّوع من 
الُمساهمين حول واليتنا المشتَركة لضمان تمتُّع الجميع بالحقوق والخيارات.

ما الدافع للمساهمة في الموارد األساسية 
لصندوق األمم المتحدة للسكان؟   

إّن تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان هو عمٌل طوعّي: فكل األنشطة التي يتوالّها 
الصندوق وشركاؤه تعتمد بأكملها على سخاء الُمساهمين.

 
في كل سنة، يتعّين على موظفي الصندوق أن يحشدوا دعماً من الحكومات في سعينا لتحقيق 

رؤيتنا المشتركة لعام 2030: ال حاجات غير ُملّباة من خدمات تنظيم األُسرة؛ وال وفّيات 
نفاسية ُيمكن اّتقاؤها؛ وال وجود للممارسات الضارة والعنف القائم على النوع االجتماعي.

 
 

إّن بلدكم ببذله تبرعات في فئة الموارد األساسية إنما ُيشارك في شراكٍة فريدة قائمة على الثقة 
مع صندوق األمم المتحدة للسكان، ويستثمر على نحو فّعال في الوفاء ببرنامج عمل المؤتمر 
الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 وفي تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة 

بما يتصل بالصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق اإلنجاب الخاصة بالنساء والفتيات وفئة 
الشباب. وبمساهمة بلدكم في الموارد األساسية لصندوق األمم المتحدة للسكان، فأنتم ُتظهرون 

بوضوح دعمكم السياسي للصندوق، مسنوداً بالتزاٍم مالي.

إّن جميع المساهمات تصنُع فرقاً. فالمساهمات صغيرة الحجم والمتوسطة لها أثٌر تراكمي ذو 
جدوى على مجمل الموارد األساسية، دون إضافة تكاليف المعامالت. ويلتزم صندوق األمم 

المتحدة للسكان بتقدير التبرعات السخّية وااللتزامات السياسية التي يقّدمها المساهمون في 
الموارد األساسية من خالل مبادراته الخاصة بالمناصرة والظهور اإلعالمي.

يعمل تنويع قاعدة المانحين كذلك على خفض المخاطر المالية التي قد تتعرض لها برامج 
الصندوق.  ففي السياق التمويلي الحالي، قد ُيفضي فقُد ُمساهم واحد من بين أهّم عشرة 

مساهمين في الموارد األساسية إلى عجٍز ُيقّدر بماليين الدوالرات األمريكية في التمويل، 
د قدرة الصندوق على تنفيذ برامجه. وكلّما اّتسَع التنّوع بين المساهمين في الموارد  مما ُيهدِّ

األساسية توّسعت تشكيلة الُعمالت، وقلّت المخاطر المالية المصاحبة ألسعار صرف العمالت.

امسحوا هنا رمز 
االستجابة للدخول 

إلى نموذج المساهمة 
والتعليمات الخاصة 

بالدفع.



الموارد األساسية  التي ُتساعد  ما هي الجوانب 
على تحقيقها؟

التحّولية  النتائج  وتحقيق  الّركب،  عن  أحد  تخلّف  عدم  في  مباشرًة  األساسية  الموارد  ُتساهم 
الثالث للصندوق من خالل-

ضمان حضور صندوق األمم المتحدة للسكان في بلدكم وعلى الصعيد العالمي  
ل الموارد األساسية حضور الصندوق على الصعيد العالمي في أكثر من 150 بلداً ومنطقة  ُتموِّ

حول أنحاء العالم، بما يشمل حضوره في حاالت اندالع أزمات.

تمكين صندوق األمم المتحدة للسكان من أداء دوره المعياري 
بوجود التمويل األساسي يتمكن ممثلو صندوق األمم المتحدة للسكان، نيابًة عن الُبلدان، من مناصرة 
قضايا إنمائية في منابر دولية وللمساهمين. وعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، يتمكن 
الصندوق من تعزيز المعايير والمقاييس الدولية، بما فيها ما يتصل بالمساواة بين الجنسين، وبشأن 

اإلجراءات المتخذة لمكافحة الممارسات الضاّرة.

تعزيز االستدامة والِملكّية واألثر على الصعيد القُطري -   
والُبلدان  للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  ُيتيح  قيود،  دون  ُيمنح  إذ  األساسية،  الموارد  تمويل  إّن 
الشريكة تخطيط البرامج بكفاءٍة أكبر، ووضع السياسات وأنشطة المناصرة، وتوفير خبرات فّنية. 
وبناًء عليه، ُيعزز تمويل الموارد األساسية القابل للتقدير استدامة البرامج، ويمّكن من بناء قدرات 

الحكومات الشريكة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.
 

تمكين صندوق األمم المتحدة للسكان من التوجيه بشأن البيانات السكانية   
تدعم الموارد األساسية األُسس التي تقوم عليها الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان، 
وذلك من خالل تمكين الصندوق من التوجيه بشأن البيانات السكانية على الصعيد العالمي، وهي 
وظيفة بالغة األهمية ُتتيحها الموارد األساسية في المقام األول. وُتعّد التعدادات السكانية والتسجيل 
المدني وإحصاءات األحوال المدنية فضالً عن الدراسات الديمغرافية جميُعها عناصر أساسية في 
إليها، وتحقيق نتائج باألسلوب األكثر إنصافاً  توجيه البرامج نحو أماكن تكون في أمّس الحاجة 

وكفاءة.

السماح لصندوق األمم المتحدة للسكان بالتكّيف مع التغيير واالستجابة لحاالت الطوارئ  
يوّفر الصندوق دعماً متواصالً لألفراد من جميع أنحاء العالم، لكننا ال نستطيع دوماً التنبؤ باألماكن 
واألوقات التي تكون في حاجٍة إلى مساعدٍة مّنا. عندما تتعرض البيئات إلى تغييٍر أو تندلع أزمات 
يسمح لنا تمويل الموارد األساسية بأن نكون على أهبة االستعداد للتكّيف مع الصدمات والتصّرف 

بسرعٍة إلنقاذ األرواح.

دعم الوظائف الرقابية لصندوق األمم المتحدة للسكان   
ل الموارد األساسية الوظائف الرقابية لصندوق األمم المتحدة للسكان ، والتي تضمن إجراء  ُتموِّ
عمليات الصندوق باجتهاد وكفاءة وشفافية وخضوع للمساءلة. وهذه الوظائف الرقابية ضروريٌة 
من أجل إظهار القيمة مقابل المال لكل من دافعي الضرائب والمساهمين والحكومات وغير ذلك 
الثقة، وُتشّجع بدورها على بذل  الرقابية في تعزيز  من األوساط والدوائر. كما ُتساهم الوظائف 

استثمارات أخرى.

دعم التنسيق ما بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة   
ُتحدثه  الذي  األثر  لزيادة  أساسي  أمر  وهو  المتحدة،  األمم  لدى  التنسيق  األساسية  الموارد  تدعم 
عمليات األمم المتحدة وكفاءتها على مستوى الُبلدان من خالل تحسين تقسيم العمل بين كيانات األمم 
المتحدة. وُتمّثل المساهمة في الموارد األساسية استثماراً في الكفاءة الكلية لمنظومة األمم المتحدة 
اإلنمائية في كل بلد، والتي بدورها ُتعزز التكامل وتسّرع إحراز التقدم في تنفيذ خطة عام 2030 

وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

1 تشمل الوظائف الرقابية عمليات التدقيق والتحقيق والتقييم واألخالقيات والشؤون القانونية.

الحكومات الُمساِهمة األساسية في صندوق األمم 
المتحدة للسكان لسنة 2020

نتوّجه بجزيل الشكر إلى حكومات الدول التالية:

يشّجع صندوق األمم المتحدة للسكان تقديَم مساهمات أساسية متعددة السنوات، مما ُيتيح إنجاز البرامج بأسلوب 
ُمستدام يمكن التنبؤ به. 

التي  المناسبات والمنصات لإلعراب عن تقديره للمساهمات األساسية  المتحدة للسكان كل  ينتهز صندوق األمم 
تبذلها الحكومات. وُيسلّط الضوء على المساهمات التي تحظى بالتقدير في اجتماعات الدورات العامة للمجلس 
التنفيذي، واالجتماعات الخاصة باعتماد وثائق البرامج القُطرية، وفي االجتماعات اإلقليمية، وفي خالل الفعالّيات 
اإلعراب عن تقديره  المتحدة للسكان أيضاً  إقامتها. وسيواصل صندوق األمم  التي قد تقترح حكومتكم  الخاصة 
التواصل االجتماعي  والموقع  العامة، والمطبوعات، وشبكات  الفعالّيات  الُمساِهمة األساسية من خالل  للجهات 

اإللكتروني الخاص به.

*لُبلدان ذات االلتزامات المتعددة السنوات في عام 2020.
و  #PartnersAtCore الوسمين:  باستخدام  األساسية  الموارد  في  للمساهمين  تقديره  عن  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  يعرب   2  
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الحقوق والخيارات 
للجميع منذ 
عام1969  

بتقديم مساهمٍة في الموارد األساسية أنتم ُتساعدون على حماية أكثر النساء والفتيات 
ضعفاً في أثناء جائحة كوفيد-  19.

في فترات األزمات، مثل جائحة كوفيد-  19، ُيعد التمويل األساسي النوعي والمتعدد 
السنوات أكثر أهمية من أي وقٍت مضى لدعم االستجابات السريعة التي ُتنقذ األرواح. 
باتخاذ تخصيصات مرنة وسريعة وبتوسيع  األساسية تسمح  الموارد  في  فالمساهمات 
الموارد  في  المبّكرة  المساهمات  أّن  كما  اإلضافية.  الموارد  وبإسناد  العالمي  المدى 
الشديدات  النساء  نحو  الموّجهة  الصندوق، والسّيما  برامج  استمرارية  تدعم  األساسية 
الضعف والفتيات المتأثرات سلباً، ونحو الفتيات األصغر سناً المعرضات لخطر أكبر 

من التعّرض لعنٍف أو لممارسات ضاّرة في أوضاع األزمات.

تقديرها يشّكالن  الموارد األساسية وقابلية  أّن توافر  لقد أظهرت الظروف االستثنائية 
أهمية حرجة. فمن دون توافر الموارد األساسية لكانت المدة التي يستغرقها الصندوق 
في االستجابة أطَول، مع ما يحمله ذلك من عواقب وخيمة على َمن ُهم في أمّس الحاجة. 
إذ  كثيرة،  وهي  المانحة  للجهات  امتنانه  عن  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  وُيعرب 
تمّكنت في مواجهة جائحة كوفيد-  19 من تسديد مساهماتها في الموارد األساسية مبّكراً 
بالموارد  البرنامج أن تستعين  ُبلدان كثيرة ضمن  بذلك  الفترة، واستطاعت  بداية  وفي 

المحلية دعماً ألنشطة الصندوق في االستجابة لمجابهة جائحة كوفيد-  19.

© UNFPA 2020


