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المساهمون األساسيون في صندوق األمم 
المتحدة للسكان في عام 2021

نتوجه بشكر خاص إلى حكومات:

ن من تقديم البرامج بطريقة  ع صندوق األمم المتحدة للسكان المساهمات األساسية المتعددة السنوات، التي تُمّكِ يُشّجِ
مستدامة ويمكن التنبؤ بها.

يستعين صندوق األمم المتحدة للسكان بجميع المناسبات والمنصات الممكنة لالعتراف بالمساهمات األساسية من 
الحكومات. ويسلّط الضوء على المساهمات ويعترف بها في دورات المجلس التنفيذي، عند اعتماد وثائق البرامج 

القُطرية وفي االجتماعات اإلقليمية والفعاليات الخاصة التي قد تقترحها حكومتكم. وسيواصل صندوق األمم المتحدة 
للسكان أيضاً االعتراف بالمساهمين األساسيين من خالل الفعاليات العامة والمنشورات ووسائل التواصل االجتماعي2 

والموقع الشبكي لصندوق األمم المتحدة للسكان.

* بلدان ذات التزامات متعددة السنوات في عام 2021.
 )#PartnersAtCore( 2  يعترف صندوق األمم المتحدة للسكان بالمساهمين األساسيين باستخدام الوسَمين

.)#FundUNFPA(و
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 ضمان تمتُّع الجميع
بالحقوق والخيارات منذ 

عام 1969

من خالل المنح التي تقّدمونها إلى الموارد األساسية أنتم تساعدون في حماية 
أشّد النساء والفتيات ضعفاً في أوقات األزمات.

عندما تحدث أزمات عالمية غير متوقعة، يصبح التمويل األساسي والمتسم بالجودة والمتعدد 
السنوات أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل دعم االستجابات السريعة التي تُنقذ األرواح. 

وتتيح الموارد األساسية تخصيصات تتسم بالمرونة والخفّة، وامتداداً عالمياً، واالستفادة من 
الموارد اإلضافية. تدعم المساهمات األساسية المبكرة استمرارية برامج صندوق األمم المتحدة 
للسكان، وال سيما من أجل أشّد النساء والفتيات تعّرضاً للضرر مّمن يتأثرن سلباً والمعّرضات 

على نحٍو أكبر للعنف أو الممارسات الضارة في أثناء األزمات، مثل جائحة كوفيد-19 وما 
نجم عن تغيّر المناخ من أزمات.

أبرزت الظروف االستثنائية التي خلّفتها أزمة فيروس كورونا أّن التوافر األساسي والقدرة 
على التنبؤ أمران يحظيان بأهميٍة بالغة. ولوال توافر الموارد األساسية، لكان وقت استجابة 

الصندوق أطول، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على َمن ُهم في أمّس الحاجة 
إليها. ويُعرب صندوق األمم المتحدة للسكان عن امتنانه لكثيٍر من الجهات المانحة التي تمّكنت 

في سبيل االستجابة لجائحة كوفيد-19 من دفع الموارد األساسية األولية والمبكرة، وكذلك 
لكثيٍر من البلدان المستفيدة من البرامج التي كانت قادرة على استخدام الموارد المحلية لدعم 
االستجابة اإلنسانية لصندوق األمم المتحدة للسكان والعمل على التخفيف من حدة أثر أزمة 

جائحة كوفيد-19 المستمرة. 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لصندوق األمم المتحدة للسكان

باِدروا باالنضمام إلى تحالف صندوق األمم المتحدة 
للسكان من المساهمين األساسيين الذين يساندون 

ضمان تمتُّع الجميع بالحقوق والخيارات.



ما هي الموارد األساسية؟ 
تُعّد الموارد األساسية، التي تُسّمى أيضاً الموارد العادية، ضرورية لتحقيق الوالية التي 

يضطلع بها صندوق األمم المتحدة للسكان. فكل نجاح وكل نتيجة تحققت إنما يبدأ بالتمويل 
األساسي لبرامج صندوق األمم المتحدة للسكان.

 
وحتى النتائج المحققة باالستعانة بتمويل آخر ما كانت لتتحقق بدون الموارد األساسية. 

وتُستخَدم الموارد األساسية باعتبارها تمويالً أولياً لجهود حشد موارد صندوق األمم المتحدة 
للسكان بشكٍل عام، بما في ذلك دعم حشد موارد إضافية.

 
مقابل كل دوالر من الموارد األساسية ُجمع في عام 2021، حشد صندوق األمم المتحدة 

للسكان ما متوسطه 2.53 دوالر من الموارد األخرى. ويُعّد االستثمار في الموارد األساسية 
اختياراً يتسم بالحصافة والكفاءة.

ل الموارد األساسية اللبنة األساسية لجميع برامج صندوق األمم المتحدة للسكان من أجل  تُشّكِ
عدم تخلّف أحد عن الركب والوصول أوالً إلى من هم أشد تخلّفاً.

يتمثل هدف صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 2022 في حشد تحالف متنوع من 
المساهمين حول واليتنا المشتَركة الرامية إلى ضمان تمتُّع الجميع بالحقوق والخيارات.

لماذا ينبغي المساهمة في الموارد األساسية 
لصندوق األمم المتحدة للسكان؟

يتسم تمويل صندوق األمم المتحدة للسكان بطابعٍ طوعي: فكّل العمل الذي يضطلع به 
صندوق األمم المتحدة للسكان وشركاؤه يعتمد كلياً على سخاء المساهمين.

 
يجب على موظفي صندوق األمم المتحدة للسكان في كل سنة حشد الدعم من الحكومات 
التماساً لتحقيق رؤيتنا الجماعية لعام 2030: إنهاء احتياجات تنظيم األسرة غير الُملبَّاة، 
وإنهاء وفيات األمهات التي يُمكن الوقاية منها، وإنهاء الممارسات الضارة والعنف القائم 

على النوع االجتماعي.
 

من خالل المساهمة في الموارد األساسية، يدخل بلدكم في شراكة فريدة قائمة على الثقة 
مع صندوق األمم المتحدة للسكان، ويستثمر على نحٍو فعّال في تحقيق برنامج عمل مؤتمر 
القاهرة الدولي للسكان والتنمية 1994 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة 
الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية للنساء والفتيات والشباب. ومن خالل المساهمة في 
الموارد األساسية لصندوق األمم المتحدة للسكان فإنكم تُظهرون بوضوح دعمكم السياسي 

للصندوق، يسانده التزاٌم مالي.

كل المساهمات تصنُع فرقاً. فللمساهمات الصغيرة والمتوسطة الحجم أثٌر تراكمي هادف 
على الموارد األساسية اإلجمالية، بدون أن تتسبب في إضافة تكاليف تتعلق بالمعامالت. 

ويلتزم صندوق األمم المتحدة للسكان بتقدير سخاء المساهمين األساسيين والتزامهم 
السياسي من خالل المناصرة المشتَركة والمبادرات التي تعمل على إبراز دورهم.

يؤّدي تنويع قاعدة الجهات المانحة كذلك إلى تقليل المخاطر المالية بالنسبة إلى برامج 
صندوق األمم المتحدة للسكان. وفي سياق التمويل الحالي، يمكن أن يؤدي فقدان مساهم 

أساسي واحد من ضمن أهم عشرة مساهمين إلى حدوث نقص بماليين الدوالرات في 
التمويل، وهو ما يهدد قدرة صندوق األمم المتحدة للسكان على تنفيذ برامجه. ويساهم 

تحقيق تنوع أكبر في المساهمين األساسيين في توفير مجموعة أكبر من العمالت، وتقليل 
المخاطر المالية المرتبطة بأسعار الصرف.

يُرجى المسح ضوئياً هنا للدخول إلى 
استمارة المساهمة وتعليمات الدفع.

ما هي الجوانب التي تساعد الموارد األساسية 
في تحقيقها؟

تُساهم الموارد األساسية مباشرةً في عدم تخلّف أحد عن الركب، وتحقيق ثالث نتائج تحويلية 
لصندوق األمم المتحدة للسكان - إنهاء احتياجات تنظيم األسرة غير الُملبَّاة، وإنهاء وفيات 

األمهات التي يُمكن الوقاية منها، وإنهاء الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع 
االجتماعي – من خالل:

ضمان حضور صندوق األمم المتحدة للسكان في البُلدان حول أنحاء العالم
ل الموارد األساسية الحضوَر العالمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في أكثر من 150    تُمّوِ

بلداً ومنطقة حول أنحاء العالم، بما في ذلك ما يُواجه منها أزمات.

تمكين الدور المعياري لصندوق األمم المتحدة للسكان
  بفضل التمويل األساسي، يمكن لممثلي صندوق األمم المتحدة للسكان، نيابة عن البلدان، 
مناصرة مسائل التنمية في المحافل الدولية. وعلى األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية، 

يستطيع صندوق األمم المتحدة للسكان تعزيز القواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق 
بالمساواة بين الجنسين، والتدابير المناهضة للممارسات الضارة.

تعزيز االستدامة والمسؤولية واألثر على الصعيد القُطري
  نظراً ألن التمويل األساسي يُقدَّم بال قيود، فإنه يُمِكّن صندوق األمم المتحدة للسكان والبلدان 

الشريكة من تخطيط البرامج، ووضع السياسات وقيادة جهود المناصرة، وتقديم الخبرات 
ز التمويل األساسي الذي يمكن التنبؤ به استدامة البرامج  الفنّية بكفاءةٍ أكبر. وبناًء عليه، يُعّزِ

ويتيح بناء قدرات الحكومات الشريكة وغيرها من األطراف صاحبة المصلحة.

تمكين صندوق األمم المتحدة للسكان من أجل قيادة البيانات السكانية
  تدعم الموارد األساسية أسس الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان من خالل 
ترسيخ القيادة العالمية للصندوق بشأن البيانات السكانية، وهي وظيفة بالغة األهمية تحظى 

بالتمكين في المقام األول من خالل الموارد األساسية. ويشّكل تعداد السكان والتسجيل المدني 
واإلحصاءات الحيوية وكذلك الدراسات الديمغرافية عناصَر أساسية في توجيه البرامج حيثما 

تشتد الحاجة إليها وتقديم النتائج بأكثر الطرق إنصافاً وكفاءة.

السماح لصندوق األمم المتحدة للسكان بالتكيّف مع التغيير واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية
م صندوق األمم المتحدة للسكان الدعَم المستمر للناس في جميع أنحاء العالم، بْيد أنه ال    يُقّدِ
يمكننا دائماً التنبؤ بالزمن والمكان اللَذين تشتد فيهما الحاجة إلى مساعدتنا. وعندما تتغيّر 

البيئات أو تقع األزمات، يتيح لنا التمويل األساسي أن نكون على استعداد، وأن نتكيّف مع 
الصدمات، وأن نتصّرف بسرعة إلنقاذ األرواح.

دعم وظائف الرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان
ل الموارد األساسية وظائف الرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان¹، وتكفل إجراء    تُمّوِ

عمليات الصندوق باجتهاد وكفاءة وشفافية وعلى نحٍو خاضع للمساءلة. وتكتسب هذه 
الوظائف أهمية حاسمة إلثبات القيمة مقابل المال لدافعي الضرائب والمساهمين والحكومات 
والجهات المستهَدفة األخرى. وتُساهم وظائف الرقابة في تعزيز الثقة، وهو ما يُساهم بدوره 

في تشجيع مزيد من االستثمارات.

دعم التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة
  تدعم الموارد األساسية التنسيَق الذي تضطلع به األمم المتحدة، والذي يُعد جانباً أساسياً في 

زيادة تأثير وكفاءة عمليات األمم المتحدة على الصعيد القُطري من خالل تحسين تقسيم العمل 
بين كيانات األمم المتحدة. وتُمثِّل المساهمة في الموارد األساسية استثماراً في الكفاءة العامة 
ع من التقدم  ز بدورها التكامل وتُسّرِ لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في كل بلد، والتي تُعّزِ

الُمحرز نحو تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

1 تشمل وظائف الرقابة عمليات مراجعة الحسابات والتحقيقات والتقييمات واألخالقيات والمكتب القانوني.


