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 من جدول األعمال املؤقت 7البند 
 2021-2018الخطة االستراتيجية  -صندوق األمم المتحدة للسكان 

  
 للسكانصندوق األمم المتحدة   

  

 2021-2018الخطة االستراتيجية  -صندوق األمم المتحدة للسكان   
 

 ملخص

-2018تقدِّم هذه الوثيقة اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان 
تؤكد اخلطة االسرتاتيجية أمهية االجتاه االسرتاتيجي احلايل لصندوق األمم املتحدة . 2021

للسكان، والذي يتمثل هدفه يف اإلتاحة الشاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق 
اإلجنابية، والرتكيز على النساء واملراهقني والشباب. وطبًقا لالجتاه االسرتاتيجي لصندوق األمم 

بشأن جدول أعمال التنمية  70/1سكان واتساقًا مع قرار اجلمعية العامة رقم املتحدة لل
، سوف تسعى اخلطة االسرتاتيجية إىل ضمان أال يتخلف أحد عن 2030املستدامة لعام 

 الركب وضمان الوصول إىل األكثر ختلفاً عن الركب أوالً. 
لصندوق األمم  تعد هذه اخلطة االسرتاتيجية األوىل ضمن ثالث خطط اسرتاتيجية

. وهي تصف النتائج التحويلية اليت سوف ُتسِهم يف 2030املتحدة للسكان وصواًل إىل عام 
حتقق أهداف التنمية املستدامة، وباألخص الصحة اجليدة والرفاه، والنهوض باملساواة بني 

تيجيات اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، مع الرتكيز على القضاء على الفقر. وتستند االسرتا
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ستفادة من دورات 
ُ
قدَّمة ضمن اخلطة االسرتاتيجية إىل األدلة وتأخذ يف االعتبار الدروس امل

ُ
امل

اخلطة السابقة. وهي مصممة لزيادة حتسني الفعالية والكفاءة التنظيمية واالتساق على 
صندوق مستوى منظومة األمم املتحدة، باإلضافة إىل تقوية إطار النتائج املتكاملة واملوارد ل

 األمم املتحدة للسكان ومنوذج أعمال صندوق األمم املتحدة للسكان. 
، يسبق التقرير فصٌل يوضح 2017/7وبناًء على طلب اجمللس التنفيذي يف القرار 

النهج املشرتك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 
 ‘.2030جدول أعمال عام  العمل مًعا لدعم تنفيذ‘بعنوان 

 .العناصر الالزمة الختاذ قرارحيتوي القسم التاسع من التقرير على 
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 المحتويات
 

 .املوقع اإللكرتوين للمجلس التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكاناملرفقات التالية بالتقرير متاحة على 
 إطار النتائج املتكاملة واملوارد - 1املرفق 
 نظرية التغيري - 2املرفق 
 من أجل التنمية مع االستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذيةاالتساق  - 3املرفق 

 اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
 منوذج األعمال املنقح ونظام ختصيص املوارد - 4املرفق 
ساءلة لربامج صندوق األمم املتحدة للسكان - 5املرفق 

ُ
 إطار امل

 التدخالت العاملية واإلقليمية - 6املرفق 
2030العمل مًعا لدعم تنفيذ جدول أعمال عام  - 7املرفق 

 الصفحة 
 iii ................................................2030. العمل مًعا لدعم تنفيذ جدول أعمال عام متهيد
 4 ........................................................................................مقدمة -أوالً 
 8 .............................االجتاه االسرتاتيجي للخطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان -ثانياً 
 10 .......................................................نتائج التنمية املتوقعة من اخلطة االسرتاتيجية - ثالثاً 

 19 ................كيفية حتقيق صندوق األمم املتحدة للسكان لنتائج التنمية اخلاصة باخلطة االسرتاتيجية -رابعا 
 27 ...................................................................الفعالية والكفاءة التشغيلية  -خامساً 
 31 ..........................................تنفيذ خطة صندوق األمم املتحدة للسكان االسرتاتيجية  -سادساً 
 33 ..................................................................................إدارة املخاطر -سابعاً 
 33 ................................................................االسرتاتيجية وتقييمهارصد اخلطة    -ثامناً 

 34 ...................................................................................عناصر قرار  -تاسعاً 

https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2017&sessionType=AS
https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2017&sessionType=AS
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 تمهيد 

 2030العمل مًعا لدعم تنفيذ جدول أعمال عام  

فصـل  مشـترب نــيخ الخطـت االسـتراتيجية لبرنــامج األمـم المتحـدة اإلنمــائي ومنتمـة األمـم المتحــدة   
 للطفولة )اليونيسيف( وصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة

 
 التزامنا

حنن برنامج األمم املتحدة  -االسرتاتيجية للسنوات األربع املقبلة، نلتزم وحنن حندِّد توجهاتنا  .1
اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وهيئة األمم 

مم املتحدة للمساواة بني اجلنسني، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األ
بالعمل معًا بشكل أفضل، عماًل يتسم برتابط وتعاون أقوى. ونالحظ مع التقدير  - -املتحدة للمرأة(

تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سبيل تنفيذ خطة 
نا املشرتكة، بشعور من اإلحلاح، . . وسنعمل معاً يف سبيل مضاعفة جهود2030التنمية املستدامة لعام 

من أجل تقدمي دعم أفضل للبلدان ابتغاء حتقيق التنمية املستدامة. ومتاشيًا مع االستعراض الذي ُيري  
كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 

منظومة إمنائية لألمم املتحدة تستجيب لعاملنا  ، سنساعد على تشكيل2016والذي ُأجري يف عام 
املتغريِّ وتعمل بطرق أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومتثِّل خططنا االسرتاتيجية التزاماً 

 واضحاً بإصالح األمم املتحدة وزيادة االتساق يف دعم النتائج. 

 مجاالت التعاون الرئيسية
 ‘الوصول أوال إىل من هم أشد ختلفاً عن الركب‘و‘لف الركبعدم ترك أي أحد خ‘إن مبدأي  .2

يعّمان خططنا االسرتاتيجية األربع برمتها. ويف إطار االستجابة املباشرة لالستعراض الشامل للسياسات 
الذي ُيري كل أربع سنوات، سنسخِّر ميزتنا التعاونية مبا يتفق مع والية كل منا يف هذه اجملاالت 

 الرئيسية:
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 على الفقر؛ القضاء (أ)

 التصدي لتغري املناخ؛ (ب)

 حتسني صحة املراهقات واألمهات؛ (ج)

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛ (د)

 كفالة زيادة ما هو متوافٌر من البيانات املصنفة ألغراض التنمية املستدامة وزيادة استخدامه؛ (ه)

البلدان اليت متر حباالت نزاع التشدد على أن التنمية هدف مركزي يف حد ذاته، وأنه يف  (و)
ومبرحلة ما بعد انتهاء النزاع، ميكن لألعمال اإلمنائية اليت تضطلع هبا كيانات منظومة األمم املتحدة 
اإلمنائية أن ُتسهم يف بناء السالم واحلفاظ على السالم، وفقًا للخطط واالحتياجات واألولويات 

 الوطنية ومع مراعاة مبدأ املسؤولية الوطنية.

وجملاالت امليزة التعاونية هذه آثاٌر إُيابية مضاعفة يف مجيع أهداف التنمية املستدامة وتتطلب  .3
األخذ بُنهج متعددة القطاعات يكون تنوع منظومة األمم املتحدة من أجلها أحد املكاسب. وهي هتيِّئ 

اء اآلخرين. وعلى أيضًا األساس للتعاون الوثيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى وكذلك مع الشرك
النحو املفصَّل يف مرفق الفصل املشرتك بني اخلطط االسرتاتيجية، سُتسهم نواجُتنا بصورة تكميلية يف 
حتقيق نتائج مشرتكة يف هذه اجملاالت الرئيسية، وفقًا لوالية كل منا ومزاياه النسبية. وسيتم تتبُّع النتائج 

املشرتكة اليت ُتعتمد على مستوى النتائج أو التأثري يف  من خالل مؤشرات األهداف اإلمنائية املستدامة
 خططنا االسرتاتيجية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

من أهداف التنمية املستدامة نسبة السكان الذين  1-1-1على الفقر: اهلدف  القضاء (أ)
 واملوقع اجلغرايف؛ يعيشون دون خط الفقر الدويل، حبسب اجلنس، والعمر، والوضع الوظيفي،

من أهداف التنمية املستدامة نسبة السكان الذين  1-3-1: اهلدف القضاء على الفقر (ب)
تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، حبسب اجلنس، وحبسب الفئات السكانية،  
 كاألطفال، والعاطلني عن العمل، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل، واألطفال حديثي

 الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء؛ 
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من أهداف التنمية املستدامة  1-3-3: اهلدف صحة املراهقني وفريوس نقص املناعة البشرية (ج)
شخص غري مصاب من  1 000عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية لكل 

 ان؛السكان حبسب اجلنس والعمر والفئات الرئيسية من السك

من أهداف التنمية املستدامة نسبة النساء املعاشرات  1-2-5: اهلدف املساواة بني اجلنسني (د)
والفتيات يف اخلامسة عشرة وما فوق، الاليت تعرضن لعنف بدين أو جنسي أو نفسي من عشري حايل 

 أو سابق، خالل االثين عشر شهراً السابقة، مصنَّفة حبسب شكل العنف والعمر؛

من أهداف التنمية املستدامة  1-18-17: اهلدف ات من أجل التنمية املستدامةتعزيز البيان (ه)
نسبة مؤشرات التنمية املستدامة املوضوعة على الصعيد الوطين، مع التصنيف الكامل هلا عندما تكون 

 ذات صلة بالغاية املستهدفة، وفقاً للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ 

و  1-5-11و  1-5-1: أهداف التنمية املستدامة د وتغري املناخالوقاية والقدرة على الصمو  (و)
عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بني كل  13-1-1

 شخص؛ 100 000

 تعزيز الكيفية التي نعمل نها معاً 
االسرتاتيجية سنعمل معاً على حنو أكثر فعالية على مجيع املستويات واألهم من ذلك أن خططنا  .4

صيغة واحدة ’تعكس تغيريًا يف الطريقة اليت نعمل هبا على الصعيد القطري، تسليمًا منا بأنه ال توجد 
، ومؤكِّدين متامًا مسؤولية احلكومات الوطنية األساسية عن تنمية بلداهنا وعن ‘مالئمة جلميع احلاالت

 جيات واألولويات الوطنية.تنسيق مجيع أمناط املساعدة اخلارجية، على أساس االسرتاتي

باعتبارنا جزءًا من أفرقة األمم املتحدة القطرية، سندعم احلكومات والشركاء  سنخطِّط معاً. .5
الوطنيني للعمل على حتقيق النتائج واملؤشرات املشرتكة، وتقدمي تقارير مجاعية عنها عن طريق إطار األمم 

الفعالية. ويف املتحدة للمساعدة اإلمنائية املنقح، كما وقعته احلكومات الوطنية، من أجل تعزيز الكفاءة و 
خطوة هامة إىل األمام، ستتعزَّز هذه النتائج املشرتكة اآلن بتقييم قطري مشرتك إلزامي ميِكن من خالله 
استخالص نظريات التغيري، وميكن التعاون على االستفادة من املعارف واخلربات. وهذا حتسُّن هام. 

منائية، على الصعيد القطري، بدعم ، ستقوم منظومة األمم املتحدة اإل2030وخالل فرتة خطة عام 
األولويات الوطنية املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة؛ وتبادل حتليل مشرتك للمشاكل؛ والتخطيط 
لتحقيق النتائج املشرتكة واإلبالغ عنها. وسيؤدي هذا التعاون الربناجمي املتزايد إىل تعزيز االتساق على 
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يث نستخلص البيانات من التحليالت املشرتكة على الصعيد نطاق املنظومة على مجيع املستويات، ح
القطري. وميكن تتبع هذا التغيري من خالل مؤشرات تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: )أ( 
النسبة املئوية للكيانات اليت تفي باملعايري الدنيا خلطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني 

رأة أو تتجاوزها؛ )ب( النسبة املئوية للمكاتب القطرية اليت تطبق إجراءات التشغيل اجلنسني ومتكني امل
 املوحدة وفقاً لظروف البلد.

سنواصل مساعدة املكاتب امليدانية على وضع برامج  سنقوم بتنفيذ الربامج معاً بشكل خمتلف . .6
رية. ويف ما خيص التمويل، مشرتكة وجمموعات نتائج مشرتكة وخطط عمل مشرتكة دعماً لألولويات القط

نلتزم خبطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. وسنعمل على االستفادة 
من األموال العامة، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية، ودعم اعتماد سياسات تروم زيادة تدفقات 

الشراكات املتكاملة، باستخدام جمموعة كاملة من أدوات املوارد لصاحل البلدان الشريكة. وسنعزِّز 
التمويل دعماً ألهداف التنمية املستدامة. واستناداً إىل اخلربات املستمدة من اإلطار املوحد للميزانية على 
الصعيد القطري، نسعى إىل تقدمي الدعم املشرتك السرتاتيجيات التمويل من أجل أهداف التنمية 

ذلك من خالل التمويل االبتكاري. وميكن تتبع هذه التغريات من خالل مؤشرات  املستدامة، مبا يف
تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: )أ( النسبة املئوية للمكاتب القطرية املنخرِطة يف برامج 
مشرتكة؛ )ب( والتمويل املواضيعي كنسبة مئوية من املوارد األخرى؛ )ج( والنسبة املئوية للمكاتب 

 لقطرية اليت تتابع املخصصات والنفقات اليت تستخدم املؤشرات اجلنسانية وتبلِّغ عنها.ا

 2030سعيًا لتجسيد طابع خطة عام  سنعزِّز الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين . .7
 الذي حموره اإلنسان، سنؤيد املنتديات املبتكرة اليت تعزِّز سبل التعاون مع احلكومات وكذلك مع اجملتمع

املدين والقطاع اخلاص. وسنستفيد من التقدم الذي أحرز مؤخرًا يف إشراك املواطنني من خالل العمل 
التطوعي والتمكني واملشاركة وغريها من الوسائل لتعزيز املسؤولية والقدرات الوطنية، وتنفيذ جدول 

بني أصحاب  أعمال التنمية املستدامة. وسنسعى أيضًا إىل تكثيف التعاون من خالل الشراكات
املصلحة املتعددين على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، واملساعدة يف حتسني املساءلة املتبادلة عن 
أهداف التنمية املستدامة يف هذه الشراكات. وميكن تتبع هذه التغريات من خالل مؤشرات تشمل، 

ملوارد من املسامهات املقدَّمة حبسب على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: )أ( النسبة املئوية جملموع ا
اجلهات املاحنة خبالف اجلهات اخلمس عشرة األوىل منها؛ )ب( والنسبة املئوية حلصة إمجايل التمويل 

 املقدَّم من الشركاء يف القطاع اخلاص.
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دعمًا للتوجُّه حنو حتقيق فعالية أكرب من أي وقت مضى واالستفادة من  سنعزِّز الكفاءة معاً. .8
م احملرز يف السنوات األخرية من خالل إجراءات التشغيل املوحدة، سنواصل تسريع اخلطى لتحقيق التقد

مكاسب الكفاءة من خالل اسرتاتيجيات تسيري األعمال واالعرتاف املتبادل واملواءمة التشغيلية األوسع 
صر، النسبة املئوية نطاقاً. وميكن تتبع هذه التغيريات من خالل مؤشرات تشمل، على سبيل املثال ال احل

 للمكاتب القطرية اليت تنفِّذ اسرتاتيجية تسيري األعمال.

إن مجيع أهداف التنمية املستدامة واملؤشرات املستندة إىل االستعراض الشامل للسياسات الذي  .9
ُيري كل أربع سنوات والواردة يف هذا الفصل املشرتك ويف مرفق الفصل املشرتك هي جمموعة فرعية من 

كرب بكثري من املؤشرات املشرتكة بني كيانني أو أكثر ميكن تبياهنا يف أطر نتائج اخلطط عدد أ
االسرتاتيجية ذات الصلة. وسنقدم تقريرًا عن مجيع املؤشرات املشرتكة من خالل التقارير السنوية املعدَّة 

 بشأن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية لكل منا.

 استشراف المستقبل
اً بأن النتائج والتوصيات اليت خلص إليها تقرير األمني العام بشأن إعادة تنظيم لئن كنا نسلِّم متام .10

ستناقشها الدول األعضاء، فإننا  2030منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سبيل إجناز خطة عام 
بناء  سنواصل تقدمي الدعم الكامل للعملية اليت يقودها األمني العام وحنتفظ باملرونة الالزمة لالستجابة

 على ذلك وفقاً ملا تقرِّره الدول األعضاء من خالل استعراضات منتصف املدة للخطط االسرتاتيجية. 

_______ 
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 مقدمة - أوالً  
مع قرار اجلمعية  2021-2018تتسق اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان  .1

)والذي سوف ُيشار إليه الحًقا  2030بشأن جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  70/1العامة رقم 
تستجيب اخلطة ( وأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر الواردة فيه. كما 2030جبدول أعمال عام 

، مبا يف ذلك إطار 2030االسرتاتيجية لألطر العاملية األخرى اليت يستند إليها جدول أعمال عام 
، الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة العاملي 2030-2015ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 

 املناخ وخطة عمل بشأن تغري 2015الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث، واتفاق باريس لعام 
 الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية. 2015أديس أبابا لعام 

يف "حتقيق اإلتاحة الشاملة للصحة  2021-2018ويتمثل هدف اخلطة االسرتاتيجية،  .2
اجلنسية واإلجنابية، وحتقيق احلقوق اإلجنابية، وخفض الوفيات النفاسية لإلسراع بالتقدم يف حتقيق 
جدول أعمال برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وحتسني حياة النساء واملراهقات والشباب، 
مبا مُتكِّنه ديناميات السكان، وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني". وهو نفس هدف اخلطة 

أن  . وقد أكدت األدلة التقييمية2017-2014االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان 
. كما مُيكِّن 2030اهلدف ال يزال ذا صلة وميثل نقطة دخول فّعالة لإلسهام يف جدول أعمال عام 

هذا اهلدف صندوق األمم املتحدة للسكان من التصدي للتحديات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية 
حّققة. داخل سياق غايات األهداف اإلمنائية

ُ
 لأللفية  غري امل

غري امللّباة  لفقر والوفيات النفاسية والوفيات املتعلقة باإليدز واحلاجةورغم اخنفاض نسب ا .3
لتخطيط األسرة بصفة عامة على املستوى العاملي، إال أن هناك عدم تساٍو وفجوات واضحة يف مجيع 
جوانب التنمية بني البلدان وداخلها. وتتضح هذه الثغرات وأوجه انعدام املساواة من خالل اخلصائص 

اجلنس والسن وحمل اإلقامة والِعرق واإلعاقة نوع االقتصادية والدميوغرافية، مبا يف ذلك -عيةاالجتما
، إال 2016يف املائة يف عام  10والدخل. يتجه الفقر املدقع حنو االخنفاض وقد وصل إىل ما دون 

وأفريقيا جنوب آسيا وُتشكِّل مليون شخص ال يزالون يعيشون يف فقٍر مدقع؛  800أن ما يقرب من 
، 2015و 1990 عاَمي يف املائة من هذا الرقم. بني 80جنوب الصحراء الكربى ما يقرب من 

سباب ألامرأة تقريًبا يتوفني كل يوم  830يف املائة، إال أن  44اخنفضت الوفيات النفاسية بنسبة 
يف املائة( يف  99متعلقة باألمومة وصحة الطفل ميكن منعها. وحتدث مجيع الوفيات النفاسية تقريًبا )
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البلدان النامية؛ وحيدث أكثر من نصف هذه الوفيات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وثلثها تقريًبا 
 يف جنوب آسيا. حيدث أكثر من نصف الوفيات النفاسية يف البيئات اهلشة واإلنسانية. 

نسبة النساء  وقد اخنفض زواج األطفال والزواج املبكر والقسري ومحل املراهقات، وتراجعت .4
يف املائة  32من وذلك عاًما  18الاليت أبلغن عن زواجهن قبل سن  24إىل  20يف الفئة العمرية 

. ولكّن مستويات زواج األطفال والزواج 2015يف املائة حوايل عام  26إىل  1990حوايل عام 
يف املائة  37ائة ويف امل 44املبكر والقسري يف جنوب آسيا ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وهي 

على التوايل، تظل مرتفعة بدرجة غري مقبولة. وباملثل، تراجع محل املراهقات، ولكنه يظل من أكثر 
مليون مراهقة، ومن  15.3، أشارت التقديرات إىل والدة 2015األسباب اليت تدعو للقلق. يف عام 

 . 2035مليون حبلول عام  19.2املنتظر أن يصل هذا الرقم إىل 

االنتقاالت الدميوغرافية يف خمتلف فئات السكان، مثل عملية ارتفاع متوسط األعمار  أدت .5
يف العديد من البلدان مرتفعة الدخل، وزيادة تعداد الشباب يف البلدان النامية والناشئة، وخباصة يف 

قّنعة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، إىل نقص العمالة يف الشمال وزيادة معدالت البطالة والبطال
ُ
ة امل

يف اجلنوب. كما تدعو الوترية غري املسبوقة حلاالت الطوارئ اإلنسانية، وشدهتا ونطاقها إىل القلق. يف 
مليون شخص للمساعدات اإلنسانية. وباإلضافة إىل ذلك،  125، احتاج أكثر من 2016عام 

 اً العامل منو  شِهدألخرية، تزداد القيود على املوارد املتاحة للعمل اإلنساين والتنموي. يف السنوات ا
يف أعقاب التعايف البطيء من الكساد االقتصادي العاملي  غري متساوية اقتصاديةً  اً وأمناط اً اقتصادي

يف املائة فقط، وهو  2.3، منا االقتصاد العاملي بنسبة 2016. يف عام 2009-2007خالل الفرتة 
 أبطأ معدل منو منذ الكساد. 

السعي لتحقيق هدف صندوق األمم  طيبًة ملواصلةفرصة  2030ويوفر جدول أعمال عام  .6
اخلطة االسرتاتيجية  مواءمةاملتحدة للسكان وتنفيذ برنامج عمل مؤمتر السكان والتنمية. من خالل 

)ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية  3وأهداف التنمية املستدامة، وبطريقة مباشرة للهدف رقم 
)حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني جلميع النساء  5واهلدف رقم وبالرفاهية يف مجيع األعمار(; 

داخل البلدان وفيما بينها(; واهلدف رقم أوجه عدم املساواة )احلد من  10والفتيات(; واهلدف رقم 
)التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة،  16

جلوء اجلميع إىل القضاء، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع وإتاحة إمكانية 
)تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها من أجل  17(; واهلدف رقم كافةً   على املستويات
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برنامج العمل ويسهم يف  أداءحتقيق التنمية املستدامة(, سوف ينهض صندوق األمم املتحدة للسكان ب
حتقيق هدف خطته االسرتاتيجية وُيسهم، يف هناية األمر، يف القضاء على الفقر. وقد أعطى صندوق 

من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة كجزء من هذا االتساق.  17األمم املتحدة للسكان األولوية لـ
األمم املتحدة للسكان وبني أهداف  االتساق بني اخلطة االسرتاتيجية لصندوق 1ويبني الشكل رقم 
 التنمية املستدامة. 

 1الشكل رقم 
"الهدف المحدد" وهو هدف الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان  مواءمة

 .2030مع األهداف والمؤشرات الخاصة جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 
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 نسبة الوفيات النفاسية 3.1.1
سبة الوالدات اليت يشرف عليها أخصائيون ن 3.1.2

 صحيون مهرة
عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة  3.3.1

شخص غري مصاب من السكان  1000البشرية لكل 
مصنفة حبسب الفئة العمرية ونوع اجلنس والفئات الرئيسية 

 من السكان
النسبة املئوية للنساء يف سن اإلجناب )الفئة العمرية  3.7.1

سنة( الاليت لُّبيت حاجتهن إىل تنظيم األسرة  15-49
 بطرق حديثة

-10معدل الوالدات لدى املراهقات )الفئة العمرية  3.7.2
امرأة يف تلك الفئة  1000سنة( لكل  19-15؛ و14

 العمرية
 تغطية اخلدمات الصحية األساسية 3.8.1

عاَشرات والفتيات يف  5.2.1
ُ
اخلامسة سّن نسبة النساء امل

الاليت تعرضن لعنف بدين أو جنسي أو نفسي  ،عشرة وما فوق
من عشري حايل أو سابق، خالل االثين عشر شهرا املاضية، 

 مصنفة حبسب شكل العنف والفئة العمرية
اخلامسة سن رات والفتيات يف نسبة النساء املعاشَ  5.2.2

عشرة وما فوق الاليت تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غري 
الثين عشر شهرا املاضية، حسب الفئة العمرية العشري، خالل ا

 ومكان حدوث العنف
 24و 20نسبة النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني  5.3.1

عاًما  15قبل أن يبلغن اقرتّن بشريك عاًما والاليت تزوجن أو 
 عاًما 18و

النسبة املئوية للفتيات والنساء الاليت ترتاوح أعمارهن  5.3.2
يت خضعن لعملية تشويه/برت األعضاء عاما الال 49و 15بني 

 التناسلية، حبسب الفئة العمرية.
عاما الاليت  49إىل  15سن  ن ُهّن يفنسبة النساء مّ  5.6.1

يتخذن بأنفسهن قراراٍت مستنرية بشأن العالقات اجلنسية 
 واستخدام وسائل منع احلمل والرعاية اخلاصة بالصحة اإلجنابية

يها قوانني ولوائح تكفل حصول عدد البلدان اليت لد 5.6.2
على خدمات الرعاية واملعلومات وما فوق  15النساء من سن 

والتثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية بالكامل وعلى 
 قدم املساواة

املاضية النسبة املئوية للسكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا ملمارسات متييزية أو حترش خالل االثين عشر شهرا  10.3.1
 بناء على خلفيات متييزية حمظورة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 يةتوقعات السكانالنسبة السكان املقيمني يف مدن تنفذ خطط التنمية احلضرية واإلقليمية وحتقق التكامل بني  11.أ.1
 .ةنيحجم املدحبسب واحتياجات املوارد، مصنفة 

 دون سن اخلامسة الذين ُسجلت والدهتم يف قيد السجل املدين، حبسب العمرالنسبة املئوية لألطفال  16.9.1
، باهلدفعلى الصعيد الوطين مع التصنيف الكامل هلا عندما تكون متعلقة الصادرة نسبة مؤشرات التنمية املستدامة  17.8.1

 وفقا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية
للسكان واملنازل يف السنوات العشر األخرية؛ )ب( حققت على األقل عداًدا واحًدا نسبة البلدان اليت: )أ( أجرت ت 17.19.2

 يف املائة من تسجيل الوفيات 80يف املائة من تسجيل املواليد و 100
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، صّمم صندوق األمم املتحدة للسكان 2030الفرتة الزمنية جلدول أعمال عام  هباستخدام .7
خطته االسرتاتيجية لتكون األوىل ضمن ثالث خطط اسرتاتيجية متعاقبة سوف تسهم بصورة تراكمية 
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. سوف يستخدم صندوق األمم املتحدة للسكان خطته 

، وعلى مدار فرتة 2030اسرتاتيجياته املؤسسية مع جدول أعمال عام مة ومواءاالسرتاتيجية حلشد 
اليت يوليها  17خططه االسرتاتيجية الثالث، سوف يرصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة الـ

 صندوق األمم املتحدة للسكان األولوية.

قرار ، طبًقا لتوصيات 2030اخلطة االسرتاتيجية مع جدول أعمال عام ُمواءمة ولبدء  .8
بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات  71/243اجلمعّية العاّمة رقم 

اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة )والذي سُيطلق عليه  من أجل التنمية لسياسة األنشطة التنفيذية
مدت اخلطة من اآلن فصاعًدا االستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات(، اعت

، واليت تشمل: )أ( محاية حقوق اإلنسان 2030االسرتاتيجية املبادئ الرئيسية جلدول أعمال عام 
وتعزيزها؛ )ب( إعطاء األولوية لعدم ترك أي أحد خلف الركب والوصول أواًل إىل َمن هم أشّد ختلًفا 

احلد من ستدامة السالم؛ )د( عن الركب؛ )ج( تقوية التعاون والتكامل بني التنمية والعمل اإلنساين وا
املستجيبة لالعتبارات قاربات املاحلرص على املخاطر وأوجه الضعف وبناء القدرة على الصمود؛ )هـ( 

  اجلنسانية على كافة مستويات وضع الربامج )و( االلتزام بتحسني املساءلة والشفافية والكفاءة.

 لصندوق األمم المتحدة للسكاناالتجاه االستراتيجي للخطة االستراتيجية  -ثانياً  
. 2030صندوق األمم املتحدة للسكان الرؤية اليت ينص عليها جدول أعمال عام يتبّّن  .9

وسوف يُنظِّم صندوق األمم املتحدة للسكان عمله حول ثالث نتائج حتويلية حِمورها اإلنسان يف الفرتة 
ية اليت مُيكن جتنبها؛ )ب( إهناء للوفيات النفاسحّد . وهي تتضمن: )أ( وضع 2030اليت تسبق عام 

االحتياجات غري امللّباة لتخطيط األسرة؛ )ج( إهناء العنف القائم على نوع اجلنس ومجيع املمارسات 
الضارة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال والزواج املبكر والقسري )انظر 

 (.2الشكل رقم 
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 2الشكل رقم 
 التحويلية الشاملة والتي محورها اإلنسانالنتائج 

 
 

 التنفيذ مخ خالل: 
 "اهلدف احملدد" لصندوق األمم املتحدة للسكان لثالث دورات متعاقبة من اخلطة االسرتاتيجية

 عخ طريق:يَُمكَُّخ 
 األدلة واخلربات يف جمال السكان

 يُركِّز على:
 ني النساء والشباب، وخباصة املراهقاتكمت

 يتحقق في:
 اإلنسانية والتنمويةالبيئات 

  
ُعزَّزة  .10

لتحقيق هذه النتائج التحويلية، تؤكِّد اخلطة االسرتاتيجية على احلاجة للشراكات امل
على االستعراض الشامل  243/ 71واالبتكار. وتؤكِّد أيًضا، طبًقا لقرار اجلمعية العامة رقم 

ملتحدة، للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات، وعلى التعاون والتنسيق األقوى داخل منظومة األمم ا

لى إهناء العنف القائم ع
نوع اجلنس ومجيع 
يف  املمارسات الضارة، مبا
 ذلك زواج األطفال

 اإلتاحة الشاملة للصحة
حلقوق اجلنسية واإلجنابية وا

 اإلجنابية

وضع حّد 
 اسيةللوفيات النف
انبهاليت مُيكن جت  

 

 إهناء احلاجات غري
 امللّباة لتخطيط

 األسرة
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يف دعم البلدان واجملتمعات احمللية لتحقيق تكاُماًل وفعالية لألمم املتحدة لضمان استجابة أكثر اتساقًا و 
 أهداف التنمية املستدامة.

 نتائج التنمية المتوقعة مخ الخطة االستراتيجية -ثالثاً  
حرز من ِقبل األهداف اإلمنائية لأللفية؛  .11

ُ
سوف تستند اخلطة االسرتاتيجية إىل التقدم امل

وتتناول التحديات املتبقية يف جماالت الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية؛ وتستفيد من األدلة 
ستفادة من دورة اخلطة االسرتاتيجية السابقة، 

ُ
ارباهتا مق، لتحسني 2017-2014والدروس امل

وهو حتقيق  -واسرتاتيجياهتا. وقد أظهرت األدلة التقييمية أن هدف اخلطة االسرتاتيجية السابقة 
اإلتاحة الشاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية، وحتقيق احلقوق اإلجنابية، وخفض الوفيات النفاسية 

ال يزال ذا  -التنمية لإلسراع بالتقدم يف حتقيق جدول أعمال برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان و 
 . 2030صلة، وصحيًحا وميثل هنًجا فّعاالً لتحقيق جدول أعمال عام 

ومن خالل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية السابقة، تعّلم صندوق األمم املتحدة للسكان أن إطار  .12
خّططة. كما تعّلم ص

ُ
ندوق األمم النتائج كان قويًا، وأنه وّجه عملية وضع الربامج بفعالية حنو النتائج امل

؛ )ب( أن زيادة إتاحة حُمَكمة)أ( أمهية أن ُتصاِحب اخلطة االسرتاتيجية نظرية تغيري  املتحدة للسكان:
الصحة اجلنسية واإلجنابية تتطلب تركيزًا قويًا على توليد الطلب، مبا يف ذلك زيادة الوعي؛ )ج( أنه 

ية من منظور تعزيز نظام الصحة ينبغي تناول جانب الَعرض من خدمات الصحة اجلنسية واإلجناب
الوطين؛ )د( ميكن لتحسني التكامل بني برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وبرامج فريوس نقص املناعة 
البشرية أن يؤدي إىل تلبية االحتياجات املتنوعة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية على حنٍو 

لشباب، وخباصة املراهقات، ترتيب األولويات افئة أفضل؛ )هـ( تتطلب التدخالت اليت تستهدف 
منوذج التغيري لتحقيق هدف اخلطة االسرتاتيجية لصندوق  3وزيادة التمويل. ويوضح الشكل رقم 

 األمم املتحدة للسكان.

 3الشكل رقم 
-2018نموذج التغيير لتحقيق هدف الخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان 

2021 
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متكني كل املراهقني والشباب، 
وخباصة املراهقات من الوصول إىل 
الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق 

 اإلجنابية، يف مجيع السياقات.

ني جبميع النساء واملراهق االستعانة
مكان وخباصة والشباب يف كل 
ل وذلك من أج املتخلفني عن الركب

ة واإلجنابيدمات الصحة اجلنسية خ
ابية، املتكاملة ومتتعهم باحلقوق اإلجن
 دون إكراه أو متييز أو عنف

سني، النهوض باملساواة بني اجلن
يات، ومتكني مجيع النساء والفت

ئات واحلقوق اإلجنابية يف البي
 التنموية واإلنسانية

املستدامةإحصاء اجلميع، يف كل مكان، ووضعهم يف االعتبار عند السعي لتحقيق التنمية   

 األساس
 ُمعاجلة عناصر العرض والطلب

 الرتكيز

 محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
لـ"عدم ترك أي أحد خلف الركب" و"الوصول أوالً إىل َمن هم أشّد ختلًفا عن الركب"إعطاء األولوية   

 ضمان مراعاة االعتبارات اجلنسانية 
 احلّد من املخاطر وأوجه الضعف وبناء القدرة على الصمود

 تقوية التعاون والتكامل بني التنمية والعمل اإلنساين واستدامة السالم 
والكفاءة حتسني املساءلة والشفافية  

 املبادئ

 

جنابية، وخفض اإلتاحة الشاملة لكل من الصحة اجلنسية واإلجنابية، وحتقيق احلقوق اإلحتقيق 
سكان والتنمية معدالت الوفيات النفاسية، لإلسراع بالتقدم حنو جدول أعمال املؤمتر الدويل لل

 ولتحسني حياة النساء واملراهقني والشباب
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النساء والمراهقيخ والشباب في كل مكان، ونخاصة المتخلفيخ عخ  االستعانة نجميع. 1ج اتالن
الركب، لخدمات الصحة الجنسية واإلنجانية المتكاملة وتمتعهم نالحقوق اإلنجانية، دون إكراه 

 أو تمييز أو عنف
على أهداف الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت مل تتحقق من خالل  1ج اتسوف رّكز الن .13

ستجيب يو  2030سهم يف حتقيق جدول أعمال عام يُ لفية. وسوف األهداف اإلمنائية لأل
أ 5 غايتانتحقق الت. مل 2030-2016لالسرتاتيجية العاملية لصحة النساء واألطفال واملراهقني 

ب من األهداف اإلمنائية لأللفية، وتُعّد الوفيات النفاسية املرتفعة واخنفاض استخدام وسائل ختطيط 5و
الوقاية فريقيا. ال تزال املعرفة بشأن أرئيسية اليت تدعو للقلق يف مناطق مثل غرب األسرة من األسباب ال

عاًما منخفضة  24إىل  15فريوس نقص املناعة البشرية بني األشخاص الذين تبلغ أعمارهم من من 
ة فريوس نقص املناعة البشريبإىل درجة غري مقبولة، وخباصة عند النظر إىل اجتاهات اإلصابات اجلديدة 

مباشرًة يف حتقيق هدف  تجالنا اسِهم هذيُ يف آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا. سوف 
الذي يُركِّز على الوفيات النفاسية، والوالدة بإشراف عناصر ُمدربة، واحلاجة  3التنمية املستدامة رقم 

لّباة للتخطيط لألسرة، ومعدالت والدة املراهقات واإلصابة بفريوس نق
ُ
 ص املناعة البشرية. امل

لتعزيز الصحة اجلنسية  2030من الفرص اليت يقدمها جدول أعمال عام  1استفاد الناتج  .14
واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية يف منصات متعددة، مبا يف ذلك من خالل التنسيق والشراكات يف قطاع 

تحدة للسكان على الصحة ويف قطاعات مثل نوع اجلنس والتعليم. ستكون قدرة صندوق األمم امل
 الدخول يف شراكات على مجيع املستويات من األمور الرئيسية الالزمة لنجاح هذا الناتج. 

ج دورة احلياة اليت تركِّز على واملسؤولية القطرية، وهنَ والرتابط طبًقا ملبادئ الشمول والتكامل  .15
اإلنسان، وعدم ترك أي أحد خلف الركب؛ سوف يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان إىل تعزيز 
األنظمة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، وسوف يستند إىل الزخم الذي أنشأه التحرك 

نصاف يف إتاحة خدمات الصحة عدم اإل اتجالن ااجل هذعيحنو التغطية الصحية الشاملة. سوف 
ساءلة االجتماعية عنها، يف مجيع السياقات مبا يف ذلك 

ُ
اجلنسية واإلجنابية واخنفاض جودهتا وانعدام امل

 السياقات اإلنسانية واهلّشة، ويف حاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة.
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سوف يركز صندوق األمم املتحدة للسكان أواًل على زيادة استخدام خدمات الصحة  .16
سوف حُيسِّن و اجلنسية واإلجنابية املتكاملة واحلقوق اإلجنابية لألشخاص األكثر ختلًفا عن الركب. 

ع السياسات وتنفيذها، مبا يف صندوق األمم املتحدة للسكان من القدرات الوطنية هبدف: )أ( وض
يات احلماية املالية، مثل طرق الدفع املسبق، واليت توفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت آل ذلك

ياهتا لو تضع يف مقدمة أو القطري على املستوى تُفيد املراهقني والشباب؛ )ب( تصميم وتنفيذ الربامج 
لًفا عن الركب، مبا نساء واملراهقني والشباب األكثر ختكّل من الإتاحة الوصول للمعلومات واخلدمات ل

يف ذلك يف البيئات اإلنسانية. سوف يُعاجل صندوق األمم املتحدة للسكان أيًضا احتياجات الصحة 
ن يُعتربون األكثر ضعًفا، مبا يف ذلك األمهات الشابات ألول 

َ
اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية مل

ة الفقرية، ونساء الشعوب األصلية، والنساء مرة، واملراهقات، وخباصة َمن يِعشن يف البيئات احلضري
 ذوات اإلعاقة، والسكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املعرضني خلطر اإلصابة به. 

لزيادة استخدام خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املتكاملة، سوف يُركِّز صندوق األمم  .17
 املتحدة للسكان على: 

قدمي اخلدمات واملعلومات املتكاملة للتخطيط لألسرة تقوية القدرات على ت  )أ( 
وصحة األم والعدوى املنقولة جنسًيا وفريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلك البيئات اإلنسانية 

 واهلّشة؛ 

تقوية قدرات القوى العاملة يف جمال الصحة، وخباصة القابالت، لتوفري  )ب( 
 املة عالية اجلودة، مبا يف ذلك البيئات اإلنسانية؛ خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املتك

باالحتياجات من سلع الصحة  على حنٍو فّعالتقوية القدرات على التنبؤ  )ج(  
 مرنة.، مبا يضمن سالسل إمداد تسليمها اجلنسية واإلجنابية، وشرائها وتوزيعها وتتبع

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. أمرًا أساسًيا  الوفّيات النفاسيةتُعّد معاجلة مجيع أسباب  .18
وفًقا للقوانني واألولويات الوطنية، سوف يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف دعم بناء القدرات 

سوف يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان و وتنفيذ خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة واألساسية. 
التمتع الكامل بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق  أيًضا توليد األدلة للقضاء على العوائق اليت متنع

 اإلجنابية. 
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املساءلة احمللية اليت تشمل مجيع املزيد من سوف يُركِّز صندوق األمم املتحدة للسكان على  .19
والطلب على اجملتمعات احمللية، لتقوية اخلدمات ذلك أصحاب املصلحة يف النظام الصحي، مبا يف 

)أ( احلوار بشأن السياسات  جنابية. سوف يتحقق هذا من خالل:اإل الصحة اإلجنابية واحلقوق
واملناصرة الذي يسعى إلزالة العوائق القانونية والسياسية اليت حتول دون الوصول إىل اخلدمات واحلقوق؛ 

املعلومات ومجع البيانات؛ )ج( تعزيز املسؤولية الوطنية القوية واالستثمارات احمللية اليت  عزيز)ب( ت
تصل إىل النساء واملراهقات والشباب، مع التأكيد على األكثر ختلًفا عن الركب، ويشمل ذلك مجيع 

دين وخباصة مجتمع املللمراحل األعمال اإلنسانية؛ )د( حشد ودعم اآلليات لتحقيق املشاركة الواسعة 
 ورصدها.  مراجعتهاالنساء والشباب يف تطوير خطط الصحة الوطنية و 

سوف يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع املؤسسات الوطنية، مثل وزارات الصحة  .20
سوف و معلومات الصحة اجلنسية واإلجنابية وخدماهتا وسلعها. توفري واجلمعيات املهنية الوطنية، لدعم 

املتحدة للسكان شراكات واسعة مع أصحاب املصلحة املتعددين لتقدمي خدمات  يقود صندوق األمم
عالية اجلودة تصل إىل اجلميع، ولتحسني معايري الرصد وضمان اجلودة، وتوسعة برامج تطوير القدرات 

 للقابالت، وزيادة نطاق أثر الربامج من خالل إدارة املعرفة. 

، ونخاصة المراهقات، مخ الوصول إلى الصحة المراهقيخ والشبابجميع : تمكيخ 2 اتجالن
 الجنسية واإلنجانية والحقوق اإلنجانية، في جميع السياقات.

باالستثمار يف الشباب ويؤكِّد على حقوق املراهقني يف  2030يلتزم جدول أعمال عام  .21
ايب. يقر التنمية وعلى احلاجة الستغالل إمكانيات املراهقني والشباب لإلسهام يف حتول اجتماعي إُي

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بأن التحقيق الفعال للصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق 
اإلجنابية يتطلب متكني مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك املراهقني والشباب، وتعزيز مشاركتهم يف 

 تصميم السياسات. 

ملبكرة أمًرا بالغ األمهية: إذ مُيكن أن تؤدي ويعد الرتكيز على الفتيات يف مرحلة املراهقة ا .22
القرارات الصحيحة اليت تتخذ أثناء هذه الفرتة إىل جتنب النتائج العكسية يف جمايل الصحة والتنمية 

املمارسات  هتددهذه االستثمارات، فلن  ُضِمَنتبالنسبة للفتيات واجملتمع احمللي واجملتمع بأسره. إذا َ 
ل والزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث بصورة مباشرة الضارة مثل زواج األطفا

التعليم  متام. سوف تتمكن ماليني الفتيات من إبعد اآلن حقوق اإلنسان للفتيات وصحتهن ورفاههن
األساسي وجتنب احلمل املبكر واإلسهام يف املزيد من النمو االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلك، سوف 
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واحلد من هذه االستثمارات إىل اخنفاض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال تؤدي مثل 
 انتشار فريوس نقص املناعة البشرية. 

سوف ُيكثِّف صندوق األمم املتحدة للسكان من جهوده القائمة على األدلة يف جمال  .23
عطاء األولوية للمراهقني الدعوة واملشاركة يف السياسات والربامج لتعزيز االلتزام الدويل والوطين بإ

والشباب، وخباصة املراهقات، واالستثمار فيهم ومتكينهم. وسوف ميكنهم هذا من التحلي باالستقالل 
 وحرية االختيار فيما يتعلق بصحتهم اجلنسية واإلجنابية وحقوقهم اإلجنابية ورفاههم. 

ة الوطنية لتحسني سوف يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان تقوية سياسات وبرامج التنمي .24
فرص املراهقني والشباب يف إمتام الدراسة والوصول إىل التعليم اجليد، مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي 
الشامل. وسوف ميكنهم هذا من الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املتكاملة، مبا يف 

مبا يف نس، يف مجيع السياقات، ذلك خدمات فريوس نقص املناعة البشرية والعنف القائم على نوع اجل
 السياقات اإلنسانية واهلشة. ذلك

سوف يُركز صندوق األمم املتحدة للسكان على تقوية السياسات والدعوة للتثقيف اجلنسي  .25
سوف و الذي يتسم بالشمول ويصل إىل الشباب داخل املدارس وخارجها.  والواسع النطاقاملستدام 

املعلمني، وتطوير املناهج، ومشاركة اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك  يتضمن هذا العمل التدريس، وتدريب
عرضات بشدة حلدوث احلمل غري املرغوب فيه ولالستغالل و  توعية املراهقات األكثر عرضة للخطر

ُ
امل

اجلنسي واإلساءة اجلنسية. كما سوف يضمن صندوق األمم املتحدة للسكان إتاحة الفرص للرجال 
لذكورة وتعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل حول افاهيم الضارة واملراهقني لتحّدي امل

 برامج التثقيف اجلنسي الشامل.

سوف يُعزز صندوق األمم املتحدة للسكان احلق األساسي للشباب يف املشاركة يف احلياة  .26
تنمية املدنية واالجتماعية ويدعمه. وسوف ميكنهم هذا من لعب دور حيوي يف تنميتهم ويف 

جمتمعاهتم احمللية. سوف يتحقق هذا من خالل دعم املبادرات احمللية واملبادرات اليت يقودها الشباب 
واملنظمات اليت تعزز املشاركة املتساوية للشباب والشابات على تنوعهم، مبا يف ذلك املعاقني ومن 

ا يف ذلك األعمال الشباب يف جدول أعمال التنمية، مب سامهةملتشارُكية خالل إنشاء منصات 
 اإلنسانية ويف استدامة السالم واألمن. 



 

DP/FPA/2017/9  

 

 

  

16/36  

 

سوف يعزِّز صندوق األمم املتحدة للسكان من السياسات والربامج متعددة القطاعات  .27
املوجهة إىل الشباب ملعاجلة القضايا احملورية اليت تؤثر على الشباب. من املعروف أن التدخالت متعددة 

ل طريقة فّعالة ملعاجلة العوامل املؤثرة على حمددات صحة الشباب القطاعات ومتعددة املكونات مُتثِّ 
الرتكيز على القوانني والسياسات الداعمة واحلامية؛ والتعليم والتدريب، واحلق  ورفاههم. وسوف ينصبّ 

للشباب واملراهقني، مبا يف ذلك املالئمة يف اإلنصات هلم، وإتاحة الوظائف، وإتاحة اخلدمات الصحية 
الصحة اجلنسية واإلجنابية املتكاملة، وتعليم الفتيات، سواء داخل املدرسة أو خارجها، خدمات 

والقضاء على املمارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية 
ني مجيع يمي. وهذه االستثمارات الزمة لتمكلَ لإلناث، ومحل املراهقات ومكافحة فريوس الورم احلُ 

املراهقني والشباب، وخباصة املراهقات، من حتقيق صحتهم اجلنسية واإلجنابية، واحلقوق اإلجنابية ومن 
 املشاركة يف التنمية املستدامة. 

سوف يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف التعاون مع شركائه داخل منظومة األمم  .28
على مدار احلياة واإلحاطة  اً واسع اً اليت تعتمد هنجاملتحدة وخارجها من أجل تنفيذ الربامج املشرتكة 

بالسياق الذي يعيش فيه الشباب والعوائق اليت يواجهوهنا يف مارسة حقوقهم. وسوف يستند هذا 
النهج إىل االستثمارات اليت متت يف السنوات األخرية من أجل: )أ( احلصول على اعرتاف بأن الشباب 

نية واستدامة السالم وقضايا القدرة على من عوامل التغيري اإلُيابية، مبا يف ذلك األعمال اإلنسا
 الصمود؛ )ب( احلصول على اعرتاف بالعائد الدميغرايف الفريد الذي ميثله الشباب. 

: النهوض باملساواة بني اجلنسني، ومتكني مجيع النساء والفتيات، واحلقوق اإلجنابية يف البيئات 3الناتج 
 التنموية واإلنسانية

ومتكني النساء والفتيات من األمور احلامسة من أجل حتقيق الصحة إن املساواة بني اجلنسني  .29
اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. وتتمتع املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، مبا يف ذلك 

. يتناول هدف التنمية املستدامة رقم 2030داخل جدول أعمال عام  ةحموري نزلةٍ حقوقهن اإلجنابية، مب
غاياته التسع أولويات املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك الغايات اليت تؤدي إىل القضاء على كافة و  5

صور العنف ضد النساء والفتيات، والقضاء على املمارسات الضارة، وحتقيق احلقوق اإلجنابية جلميع 
لوصول إىل األكثر ختلًفا النساء والفتيات. إن املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة من األمور األساسية ل

بشأن األدلة الناشئة والدروس واملمارسات يف جمال  2015عن الركب. يبنّي االستعراض العاملي لعام 
إمكانية حتقيق  التثقيف اجلنسي الشامل الذي أجرته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، أنّ 
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ما تتضمن املناهج املدرسية معلومات عن نوع اجلنس عندالنتائج املتعلقة باحلقوق اإلجنابية تتحّسن 
 وعن ديناميات السلطة. 

ؤسس صندوق األمم املتحدة للسكان هنجه االسرتاتيجي لتحقيق املساواة بني اجلنسني يُ  .30
من خالل التكامل مع عملها بشأن  ومتكني املرأة على املزايا التعاونية ملنظمات منظومة األمم املتحدة

 يتَ ة. ويرّكز صندوق األمم املتحدة للسكان على تقوية القدرات واالستجابة متعددأطرها التشريعي
القطاعات للقضاء على املمارسات الضارة ومنع العنف القائم على نوع اجلنس واالستجابة له، مبا يف 

ويشمل ذلك البيئات اإلنسانية. وتتطلب  -ذلك العنف اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني 
املتعّلقة بالتمييز  عايرياملت املشاركة هذه إنشاء بيئة متكينية للتشريع والسياسات والقضاء على جماال

 االجتماعية الثقافية التمييزية اليت تؤثر على النساء والفتيات.  عرافاألو نوع اجلنس حبسب 

تحدة للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، سوف يعزِز صندوق األمم امل .31
للسكان أُطُر السياسات واألطر القانونية وأُطُر املساءلة. ويتضمن هذا دعم آليات حقوق اإلنسان 
الدولية والوطنية. وسوف ترصد هذه األليات تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان اليت مُتكِّن النساء 

ض النظر عن احلالة غَ والفتيات واليت تضمن اإلتاحة املتساوية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية بِ 
االجتماعية أو السن أو السماح هبا من ِقبل طرف ثالث. سوف تتطلب هذه اجلهود إتاحة البيانات 

جلنس واليت تتناول احتياجات الفئات الضعيفة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة نوع ااملصنفة طبًقا ل
هّمشة، 

ُ
ت الصحة اجلنسية خدما احلصول على لدىوالشعوب األصلية وغريها من الفئات امل

واإلجنابية. وسوف يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان أيًضا البلدان إلشراك الرجال والفتيان 
للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. سوف ينفِّذ صندوق األمم املتحدة للسكان برامج شاملة 

ارسات التمييزية طبًقا لنوع اجلنس، مبا يف لتغيري املعايري االجتماعية الكامنة اليت تعيق القضاء على املم
ذلك العنف القائم على نوع اجلنس وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وزواج األطفال والزواج املبكر 

 والقسري. 

تُعّد معاجلة العنف القائم على نوع اجلنس حامسة للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني  .32
صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن العنف القائم على نوع اجلنس  النساء والفتيات. تركِّز تدخالت

على الدعوة والبيانات والصحة واألنظمة الصحية والدعم النفسي االجتماعي والتنسيق. وسوف 
يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان ملنع العنف القائم على نوع اجلنس من خالل زيادة القدرات 

 يستلزميف بيئات التنمية والبيئات اإلنسانية. و مقاربًة استمرارية تخدام متعددة القطاعات ومن خالل اس
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العمل مًعا لوضع وتنفيذ خطط إطار عمل األمم املتحدة لبناء السالم واملساعدة اإلمنائية ذلك 
يلعب صندوق األمم و واالستجابة اإلنسانية لتعميم منع العنف القائم على نوع اجلنس واالستجابة له. 

للسكان دورًا بارزًا بني الوكاالت يف قيادة جمال مسؤولية العنف القائم على نوع اجلنس حتت املتحدة 
 لواء اجملموعة العاملية للحماية.

ب البيئات اإلنسانية مستوًى مرتفًعا من املساءلة، وإعطاء األولوية للصحة اجلنسية طلّ تت .33
اجلنس واالستجابة له. وعلى الرغم من  واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، ومنع العنف القائم على نوع

فجوات يف إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة، مبا يف ذلك منع هناك اجلهود املبذولة، ال تزال 
احلمل يف حاالت الطوارئ والرعاية السريرية والنفسية االجتماعية الشاملة للناجيات من االغتصاب، 

جنابية للمراهقني. يلعب صندوق األمم املتحدة للسكان وختطيط األسرة وخدمات الصحة اجلنسية واإل
 خلدمات. التخصيص ي من خالل التنسيق والدعم لّ كُ   لنهجٍ  هدورًا هاًما عن طريق دعم

وسوف يسعى صندوق األمم املتحدة للسكان أيًضا إىل القضاء على املمارسات الضارة، مبا  .34
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتفضيل األبناء  ذلك زواج األطفال والزواج املبكر والقسري يف

الذكور. إن صندوق األمم املتحدة للسكان هو اهليئة الوحيدة يف األمم املتحدة اليت تعمل ملكافحة 
اليت تؤثر على النساء والفتيات يف شىت أحناء العامل. وسوف يستمر العمل  مثل هذه املمارسات الضارة
إىل الربامج املشرتكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ملعاجلة  يف هذا اجملال يف االستناد

بلًدا ذا أولوية. وسوف  12بلًدا ذا أولوية وزواج األطفال يف  17تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف 
اء الذكور يوسِّع الربنامج العاملي لصندوق األمم املتحدة للسكان الذي أُطِلَق حديثًا بشأن تفضيل األبن

وإساءة تقييم البنات من عمله للقضاء على هذه املمارسة الضارة، وهو يعمل حالًيا يف ستة بلدان يف 
 مناطق آسيا واحمليط اهلادئ وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

: إحصاء الجميع، في كل مكان، ووضعهم في االعتبار، عند السعي لتحقيق التنمية 4الناتج 
 المستدامة

ء العقود العديدة املاضية، شهد العامل حتوالت كربى يف ديناميات السكان وتفاوتات يف أثنا .35
هائلة بني البلدان وداخلها. ويشري حتليٌل أجراه صندوق األمم املتحدة للسكان مؤخرًا إىل أن السنوات 

ٍت ي وقأفيها اختالف البلدان يف اهليكل العمري عن  دادالقادمة سوف متثل فرتة يز  ةاخلمس عشر 
سيكون هلا تداعيات هامة بالنسبة للتنمية  2030ات الدميوغرافية املتوقعة حىت عام مضى. فالتغريّ 

الرصد  2030والتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. يتطلب تنفيذ جدول أعمال عام 
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 الفعال من منظور السكان. ومن الضروري بالنسبة للبلدان رسم خرائط خلصائص السكان
تعد إتاحة البيانات والقدرة و على التنمية.  ةكل العمريا واحتياجاهتم، وفهم كيفية تأثري التغريات يف اهلي

التحليلية على التنبؤ بديناميات السكان وتقييم روابط التنمية الدميوغرافية من األمور احلامسة بالنسبة 
 لتصميم سياسات وبرامج سكانية فًعالة وقائمة على األدلة. 

المح السكانية العديد من البلدان، تتسم أنظمة بيانات السكان الالزمة إلحصاء امل يف  .36
تركز أكثر على توليد النتائج بداًل من استخدامها. يتسم أهّنا أو  ،والتنبؤ هبا، بالضعفها وتشخيص

الدميوغرايف لصنع القرار الذكاء استخدام تعدادات السكان وغريها من مصادر البيانات لتوليد 
طبًقا ملا ذكره التقييم اخلارجي الذي أجراه مؤخرًا صندوق األمم وذلك بالضعف يف العامل النامي، 

. ومل تستخدم سوى أقلية من البلدان األقل منًوا بيانات 2010املتحدة للسكان لدورة التعداد لعام 
هناك لتخطيط لالستثمارات العامة. أجل ا منتعدادها لتوليد التوقعات السكانية وهو مطلب أساسي 

 ستطيع توليد إحصاءات حيوية من أنظمة التسجيل املدين اخلاصة هبا.تمن البلدان النامية القليل 

، سوف حُيسِّن صندوق األمم املتحدة للسكان من أنظمة بيانات 4رقم  اتجولتحقيق الن .37
. وسوف يدعم هذا حتقيق اإلتاحة الشاملة أوجه انعدام املساواة ومعاجلتها لتحديدالسكان الوطنية 

للصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك أثناء األزمات اإلنسانية، باإلضافة إىل أهداف التنمية 
املستدامة، من خالل حتديد فئات السكان األكثر ختلًفا عن الركب. ومن الناحية التارخيية، رّكز عمل 

ال على إنتاج البيانات، مؤكًدا على التعدادات والدراسات صندوق األمم املتحدة للسكان يف هذا اجمل
االستقصائية، وإىل حٍد ما على إحصاءات السجل املدين واإلحصاءات احليوية. ويعد التنسيق 
والتكامل بني مصادر البيانات هذه حمدوًدا، وُيب أن ُتستكمل من خالل البيانات غري التقليدية لسد 

 قوتة وإنتاج معلومات ذات صلة يف أوقات األزمات والتغريات السريعة. الفجوات وتوليد تقديرات مو 

)أ( إنتاج بيانات السكان،  سوف حُيسِّن تعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية من القدرة على: .38
مبا يف ذلك يف البيئات اإلنسانية؛ )ب( حتديد فجوات البيانات املتعلقة مبؤشرات برنامج عمل املؤمتر 

والتنمية وُمعاجلتها، وذلك من خالل التكامل والتحقق من البيانات؛ )ج( تطوير ونشر  الدويل للسكان
 ". الضخمةجلمع البيانات وتكاملها وحتليلها، مبا يف ذلك من خالل استخدام "البيانات مبتَكرة أدوات 

ن تتناول اسرتاتيجية البيانات اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان اجلوانب األساسية م .39
من خالل: )أ( تعزيز الشراكات  2030-2015إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 

التقنيات اجلديدة واستخدام امليزة املقارنة يف أنظمة بيانات السكان؛ االسرتاتيجية؛ )ب( االستفادة من 
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)ج( تقوية شبكات التنسيق وإشراكها. سوف يقدِّم صندوق األمم املتحدة للسكان دعمه إىل 
دون الوطين  ىعلى املستو  يةالسكان وضع التوقعاتالسلطات الوطنية لتقوية القدرات الوطنية على 

 واستخدام األدوات اجلغرافية املكانية لرسم اخلرائط دعًما جلهود احلد من أخطار الكوارث. 

ن خالل تعميم مف يركِّز صندوق األمم املتحدة للسكان أيًضا على استخدام البيانات سو  .40
استخدام الذكاء الدميوغرايف يف صياغة اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج التنمية وتنفيذها. يوفر الذكاء 

والصحة،  الدميوغرايف رؤى بشأن كيفية تشكيل التغريات الدميوغرافية، مثل حالة منو السكان واجتاهاته،
والتقدم يف العمر، والتوزيع والتنقل واحلياة األسرية وهياكل األسر املعيشية، على التنمية االجتماعية 

من الشركاء ويكون مبثابة طيٍف واالقتصادية والبيئية. سوف يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع 
ستخدمي البيانات. وسوف جسر بني منتجي البيانات واملبتكرين يف املنهجيات واملوضوعات وم

توليد معلومات قابلة لالستخدام للتخطيط للتنمية الوطنية لينصب الرتكيز على تقوية القدرات الوطنية 
نسَّق واالستجابة اإلنسانية. سوف تتضمن النُـُهج األساسية وضع اخلرائط على 

ُ
وخفض املخاطر امل

 والقيادة املنهجية للمؤشرات.  املستوى دون الوطين، وتقدير املناطق الصغرية والتنبؤات

كيفية تحقيق صندوق األمم المتحدة للسكان لنتائج التنمية الخاصة   -رانعًا  
 نالخطة االستراتيجية

، استحدث صندوق األمم املتحدة للسكان منوذج أعمال متنوع لدعم 2014يف عام  .41
للسكان تطبيق منوذج األعمال أولويات التنمية الوطنية على حنٍو أفضل. قيَّم صندوق األمم املتحدة 

)أ( تقييم تكويين للهيكل الداعم لتشغيل من تنفيذه. وقد مت ذلك من خالل: هذا بعد ثالثة أعوام 
؛ )ب( املشاورات مع املكاتب 2017-2014اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان 

ستفادة، سوف يقّوي 
ُ
القطرية والشركاء؛ )ج( عملية استعراض منتصف املدة. وبناًء على الدروس امل

منوذج أعماله األربعة: "ماذا" و"أين" و"َمن"  أبعادوضوح صندوق األمم املتحدة للسكان ويزيد من 
 أدناه(.  4و"كيف" )انظر الشكل 

  



 

  

 

 

 

 21/36 

 

 4الشكل رقم 
 نموذج أعمال صندوق األمم المتحدة للسكان رناعي األنعاد

 
 
مع تعديالت  -وهو هدف اخلطة االسرتاتيجية -سوف تشمل "ماذا" "اهلدف احملدد"  .42

 . 2030لتحقيق االتساق مع جدول أعمال عام 

ا يتعلق بـ"أين"، سوف حيافظ صندوق األمم املتحدة للسكان على وجوده العاملي يف مفي .43
البلدان األقل منًوا ويف البلدان منخفضة إىل متوسطة الدخل، ويف الدول اجُلُزرية الصغرية النامية ويزيد 

عرضة خلطر النزاع
ُ
والكوارث الطبيعية.  منه، مع إعطاء األولوية للبلدان األقل منًوا املتخلفة عن الركب وامل

 سوف يقّوي صندوق األمم املتحدة للسكان أعماله التنموية واإلنسانية يف مجيع البلدان املستفيدة. 

وعلى الرغم من أن أعداد البلدان متوسطة الدخل يف تزايد، إال أن اجلوانب متعددة األبعاد  .44
يف املائة من  70اع. يعيش أكثر من املتعلقة بالفقر وانعدام املساواة داخل البلدان آخذة يف االرتف

يف البلدان ذات الدخل املتوسط، ولكن املكاسب االقتصادية غالًبا ما تكون غري مستقرة.  فقراء العامل
أسهمت البلدان متوسطة الدخل إسهامات هامة يف حتقيق التزامات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 

أمناط املشاركة•
نظام ختصيص املوارد للربامج القطرية•

تمع احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجمل•
ن غريها ممراكز األحباث و املدين والقطاع اخلاص و 

املؤسسات الوطنية
يميةالربامج القطرية والتدخالت العاملية واإلقل•

تصنيف البلدان•
لصغرية البلدان ذات الدخل املتوسط، والدول اجلُُزرية ا•

ةالنامية والربامج متعددة األقطار والسياقات اهلش

وهو هدف اخلطة̶" اهلدف احملدد"الرتكيز على •
االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان

ماذا أين

َمنكيف



 

DP/FPA/2017/9  

 

 

  

22/36  

 

خصَّصة مطلوبة لتحقيق ولكن العديد من االلتزامات مل تتحقق. لذل
ُ
ك فإن اسرتاتيجيات التدّخل امل

 اإلتاحة الشاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية. 

وبالنظر إىل تنوع املشهد التنموي، والتحديات اليت تواجهها البلدان، فسوف حيافظ صندوق  .45
ربعة أرباع طري متنوع ونظام تصنيف يضع البلدان يف واحٍد من أاألمم املتحدة للسكان على وجوٍد قُ 

 ذات رموز لونية. 

: )أ( اليت جتمع ما بنيَ توزيع البلدان طبًقا للمربع اللوين. البلدان  1يلّخص اجلدول  .46
املتوسط على متويل براجمها؛ )ب( االحتياجات دون االحتياجات األعلى ومستوى القدرة املنخفض أو 

ر. البلدان ذات املزيج من: )أ( توضع يف الربع األمح -املرتفعة، واخنفاض القدرة على التمويل 
االحتياجات املتوسطة والقدرة  املتوسطة على التمويل؛ )ب(-االحتياجات املنخفضة والقدرة املنخفضة

املتوسطة والعالية على ما فوق املتوسطة على التمويل؛ )ج( االحتياجات املنخفضة والقدرة ما فوق 
لبلدان يف الربعني الربتقايل واألصفر. سوف يتواجد توضع يف الربع الوردي. وبينهما تقع ا -التمويل 

 (. 4صندوق األمم املتحدة للسكان يف بلدان خمتارة مرتفعة الدخل )مرفق 

 . عدد البلدان طبًقا للرنع1الجدول 

القدرة على التمويل 
عامل عدم وفقاً ل)ُمعّدلة 
 املساواة(

 االحتياجات
 ةمنخفض ةمتوسط ةمرتفع األعلى

 0 3 14 26 ةمنخفض
 10 14 13 5 متوسطة دون 
 15 15 3 0 متوسطةفوق 
 3  ةمرتفع

 
يتحدد تصنيف البلدان من خالل مزيج من احتياجات البلد والقدرة على متويل تنميتها  .47

لعدم ختلف أحد عن الركب وملعاجلة أوجه انعدام  2030بذاهتا وهو يتسق مع دعوة جدول أعمال 
املساواة متعددة األبعاد بني البلدان وداخلها. استخدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدخل القومي 

مجايل للفرد يف اخلطة االسرتاتيجية السابقة لقياس القدرة على متويل االحتياجات، ولكن الدخل اإل
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القومي اإلمجايل للفرد خُيفي أوجه انعدام املساواة. لذلك سوف يستخدم منوذج األعمال نتائج مبادرة 
 لتنقيح وحتسني معايري التقييم اليت تقيس قدرة البلدان على متويل برامج التنمية فيها.  1اإلتاحة املتساوية

يها تتحدد االحتياجات من خالل مؤشرات تقيس مباشرًة جماالت التنمية اليت يرّكز عل .48
)أ( نسبة الوفيات النفاسية؛ )ب( الوالدة بإشراف عناصر مدربة  صندوق األمم املتحدة للسكان:

لُخمس األفقر من السكان؛ )ج( معدل خصوبة املراهقات؛ )د( احلاجة امللباة للتخطيط بالنسبة ل
لألسرة؛ )هـ( معدل إصابة الشباب بفريوس نقص املناعة البشرية؛ )و( مؤشر انعدام املساواة بني 

)ح( إتاحة البيانات الوطنية للوالدة بإشراف وإلدارة املخاطر؛  INFORMاجلنسني؛ )ز( مؤشر 
 املدربة، ومعدل والدة املراهقات، والعنف القائم على نوع اجلنس.  العناصر

االسرتاتيجية اجلامعة لنهج برامج صندوق األمم املتحدة هي تنمية القدرات الوطنية  إنّ  .49
للسكان. وينص االستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات على أن الصناديق 

ألمم املتحدة ينبغي أن حُتسِّن من دعمها لبناء القدرات الوطنية والربامج والوكاالت املتخصصة يف ا
 وتنميتها وتقويتها دعًما لنتائج التنمية وتعزيزًا للمسؤولية والقيادة الوطنيتني. 

يتم تفعيل وجود صندوق األمم املتحدة للسكان على املستوى القطري من خالل مخسة  .50
 أمناط للمشاركة: 

الدعوة وحوار السياسات الذي يركز على التنمية، والتحسني واإلصالح )مبا يف   )أ(  
 ذلك رصد األداء( للتشريع والسياسات واالسرتاتيجيات؛ 

تقدِّم اخلربات واألنظمة واملوارد و تنمية القدرات اليت تقّوي مهارات األشخاص  )ب(  
خصَّصة؛ 

ُ
 الفنية امل

لربامج من خالل حتليل البيانات وتوفري منتجات إدارة املعرفة اليت حُتسِّن ا )ج(  
 املعرفة عالية اجلودة يف الوقت املناسب وتقدمي احللول املبتكرة؛ 

                                                           
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة وبرنامج تتضمن اجلهات الداعية إىل مبادرة اإلتاحة املتساوية: منظمة الصحة العاملية؛ والبنك الدويل، والتحالف العاملي للقاحات والتحصني؛   1

الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، بدعٍم من يل لشراء األدوية )اليونيتيد(؛ و واليونيسيف؛ واملرفق الدو  البشرية/اإليدز؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وصندوق األمم املتحدة للسكان؛
 ولكوم االستئماين.صندوق مؤسسة بيل وميليندا غيتس و 
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اجلنوب والتعاون الثالثي بلدان الشراكات والتنسيق، مبا يف ذلك التعاون بني    )د( 
ق اإلنساين بني الوكاالت، )من خالل التبادل املنهجي حللول املعرفة واالبتكار(، باإلضافة إىل التنسي

 بناًء على املزايا التعاونية اليت تقّوي املساءلة اجلماعية عن حتقيق النتائج؛ 

تقدمي اخلدمات األساسية للصحة اإلجنابية وخدمات منع العنف القائم على  )هـ(  
 نوع اجلنس واالستجابة له.

عديدة لتوفري حلول خمصصة  بتوليفاتٍ ترتبط أمناط املشاركة ببعضها البعض وميكن تطبيقها  .51
من أمناط مزُيًا لتلبية االحتياجات الوطنية. تشري التقييمات التكوينية اليت أجريت مؤخرًا إىل أن 

صندوق األمم املتحدة للسكان ينشر املشاركة ُيشكِّل استجابة مناسبة لألولويات الوطنية. سوف 
اليت تُعاين من أزمات إنسانية والبلدان بع األمحر مناط املشاركة اخلمسة كلها للبلدان املوجودة يف الر أ

ينشر واليت لديها احتياجات مجّة. بالنسبة للبلدان يف األرباع الربتقايل واألصفر والوردي، سوف 
خصصة لتلبية  صندوق األمم املتحدة للسكان أمناط املشاركة املختارة، باستثناء تقدمي اخلدمات

ُ
امل

خّصص مع االستعراض الشامل االحتياجات واألولويات 
ُ
احملددة لتلك البلدان. يتفق النهج امل

للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات. كما يستجيب النهج أيًضا لطلبات الدول األعضاء بتوفري 
استخدام أمناط املشاركة  2املزيد من الدعم يف صورة التعاون الفين والسياسي والدعوة. يُلخِّص اجلدول 

 .لكل مربع لوين

 . السياق القطري وأنماط المشاركة2الجدول 

 أمناط املشاركة
البلدان يف الربع األمحر 
والبلدان ذات األزمات 

 اإلنسانية

البلدان يف الربع  البلدان يف الربع األصفر البلدان يف الربع الربتقايل
 الوردي

 غري ُمنّفذة  تقدمي اخلدمة

 * ** *** *** تطوير القدرات

والتنسيق مبا الشراكات 
يف ذلك شراكات 

اجلنوب مع اجلنوب 
 والشراكات الثالثية

    

 إدارة املعرفة
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ع .52

ن
د
 
ا
ستجابة حلاالت الطوارئ واألزمات املطّولة، سوف يستخدم صندوق األمم املتحدة للسكان مجيع الل

أمناط املشاركة مبا يف ذلك: )أ( تقدمي خدمات إنقاذ األرواح ملنع العنف القائم على نوع اجلنس 
احلد )ب( تلبية احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات من خالل حزمة  ؛واالستجابة له

)ج( قيادة جهود التنسيق ملنع العنف القائم على نوع اجلنس والتصدي  ؛اخلدمات األوليةاألدىن من 
ارث له، أو املشاركة يف قيادهتا. سوف تنتقل اسرتاتيجيات التدخل اإلنساين من رد الفعل جتاه الكو 

والنزاعات إىل تطبيق هنج القدرة على الصمود من خالل ربط املنع واالستعداد واالستجابة ببناء 
القدرات الوطنية. لذلك، فإن مؤشرات جتنب املخاطر واالستجابة اإلنسانية تعد جزًءا من إطار النتائج 

 املتكاملة واملوارد.

نّقح جيًدا مع احتياجات البل .53
ُ
دان متوسطة الدخل. وسوف يسعى يتسق منوذج األعمال امل

املراحل املختلفة اليت متر هبا إدراك صندوق األمم املتحدة للسكان إىل بناء القدرات الوطنية من خالل 
وسوف يكون ترتيب توفري اخلربات رفيعة املستوى أمرًا . تنمية البلدان والرتكيز على األولويات الوطنية

حامسًا لتوفري حلول السياسات املبتكرة واملتكاملة حتقيًقا لألثر. ختلق اسرتاتيجية صندوق األمم املتحدة 
اجلنوب والتعاون الثالثي منصة لتبادل املعرفة والدعم بني البلدان بلدان للسكان اجلديدة للتعاون بني 

حتاجة و 
ُ
 بني البلدان ذات اخلربات اليت مُيكن نشرها. امل

سوف حيقق صندوق األمم املتحدة للسكان االتساق بني املوارد البشرية واملالية وبني منوذج  .54
سوف حتتاج املكاتب القطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان يف الربع الوردي إىل مهارات و األعمال. 

قوية للدعوة وسوف تتطلب الدعم الفيّن من املقر الرئيسي، و/أو املكاتب اإلقليمية و/أو املنظمات 
سوف و اجلنوب والتعاون الثالثي. بلدان تشارك هذه البلدان يف زيادة التعاون بني كما سالشريكة.  

تتطلب املكاتب القطرية يف الربع األمحر عدًدا أكرب من املوظفني، مبا يف ذلك املوظفني ذوي اخلربة يف 
 إدارة الربامج املعّقدة. 

الدعوة وحوار 
السياسات وتقدمي 

 املشورة

 الرتكيز على بيئة متكينية *   ينصبّ 
 الرتكيز على بيئة متكينية وعلى املستويات املؤسسية **  ينصبّ 

 وعلى املستويات املؤسسية والفردية *** ينصب الرتكيز على بيئة متكينية
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كما سوف يتضمن منوذج األعمال املنّقح توزيع املوارد املالية على الربامج القطرية، طبًقا ملا  .55
وارد املنتظمة على املستوى القطري من خطوتني. . يتألف ختصيص امل4 رقم يف املرفق حهو موضّ 
اخلطوة األوىل ختصيص حد أدىن من مسامهات صندوق األمم املتحدة للسكان من املوارد تضمن 

املنتظمة حلزمة متثل احلد األدىن من الربامج يف كل بلد، مبا يف ذلك الدعوة وحوار السياسات وتقدمي 
ألف دوالر أمريكي سنويًا لكل برنامج قطري للبلدان منخفضة  500احلد األدىن مببلغ وُحدِّد املشورة. 

متوسطة الدخل، بناًء على الدخل القومي اإلمجايل للفرد ُمعّداًل بعامل عدم  ما دونالدخل والبلدان 
دوالر أمريكي على الربامج متعددة  500,000املساواة. وينطبق نفس احلد األدىن الذي يبلغ 

ما فوق ألف دوالر أمريكي سنويًا لكل برنامج قطري للبلدان  300دىن األقطار. يبلغ احلد األ
متوسطة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل، بناًء على الدخل القومي اإلمجايل للفرد معداًل بعامل عدم 

 املساواة. 

فيما يتعلق باخلطوة الثانية، يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان حبساب األرقام اإلرشادية  .56
ة باالحتياجات على املستوى القطري باستخدام: )أ( مؤشرات تصنيف البلد؛ )ب( السكان املدفوع

)ج( الدخل القومي اإلمجايل للفرد. سوف تتلقى وعاًما؛  24-10من اإلناث البالغات من العمر 
السكان الكبري، حصة أكرب نسبًيا من عدد البلدان األكثر حاجة، واألقل قدرة على التمويل وذات 

رد األساسية اإلرشادية. أما البلدان منخفضة االحتياجات، ولكنها مرتفعة القدرة على التمويل املوا
 وأقل سكانًا، فسوف تتلقى حصة أقل من املوارد األساسية اإلرشادية.

يف  60(، فإن ما يقرب من 3بالنظر إىل توقعات املسامهات األساسية احلالية )انظر اجلدول  .57
يف املائة إىل الربع الوردي؛  17إىل  15سية سوف خُتصَّص للربع األمحر؛ واملائة من املوارد األسا

يف املائة إىل الربع األصفر. وسوف  10يف املائة إىل الربع الربتقايل؛ وحوايل  18إىل  14وحوايل 
األكثر ضعًفا يف أفريقيا،  يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف الرتكيز على احتياجات البلدان

كرب من البلدان يف الربع النسبة األ، ومجيعها متثل الساحليةوالبلدان األقل منًوا والبلدان النامية غري 
األمحر. وسوف يصمِّم صندوق األمم املتحدة للسكان برناجمني متعددي األقطار لتلبية االحتياجات 

حّددة للبلدان واألقاليم اجلزرية يف احمل
ُ
يط اهلادئ والبلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية واللغة اهلولندية يف امل

قاربة بني الربامج متعددة األقطار داخل منظومة األمم 
ُ
الكارييب، وسوف يسعى إىل حتقيق التناغم يف امل

 املتحدة.
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  للرنع الذي يقع فيه البلد. تخصيص الموارد طبًقا 3الجدول 
 البلدان يف الربع األصفر البلدان يف الربع الربتقايل ان يف الربع الورديالبلد األمحرالبلدان يف الربع 

 يف املائة 11-7 يف املائة 18-14 يف املائة 17-15 يف املائة 56-60

 
كافئ يف اخلطة  .58

ُ
سوف يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف تقدمي التمويل امل

متوسط أو مرتفع ما فوق دخل  ومصّنٌف على أنه ذاالسرتاتيجية. يف الوقت احلايل، إذا أسهم بلٌد 
)ُمعداًل بعامل عدم املساواة( يف براجمه القطرية اخلاصة، فإن صندوق األمم املتحدة للسكان يُطاِبق 

ألف دوالر أمريكي فوق احلد األدىن. سوف  100واحد إىل واحد حىت على أساس هذه املسامهات 
وملكية  الوطنية استخدام هذا الرتتيب لدعم مجع األموال يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف

الربامج. باإلضافة إىل ذلك، فإن منوذج أعمال اخلطة االسرتاتيجية ميكِّن مكاتب صندوق األمم 
 املتحدة للسكان القطرية من حشد املوارد واالستجابة لألولويات احملددة للبلدان.

يل األساسي وإعطاء األولوية يف التمويل للبلدان ُيشجِّع منوذج األعمال على اإلسهام بالتمو  .59
ستفادة إىل احلاجة ألخذ عدم استقرار املسامهات األساسية يف 

ُ
األشد احتياًجا. تشري الدروس امل

ظرًا ألن املوارد األساسية اليت ميكن التنبؤ هبا تعد حامسة بالنسبة للبلدان األكثر احتياًجا. ناالعتبار، 
ساسي، والذي مُيثِّل حالًيا ما يقرب من ثلثي املبالغ املتاحة، بصفة أساسية خيصص التمويل غري األ

للبلدان يف الربع األمحر وللبلدان ذات البيئات اإلنسانية. توفر املوازنة املتكاملة لصندوق األمم املتحدة 
 ( مزيًدا من1( وإطار النتائج املتكاملة واملوارد للصندوق )مرفق DP/FPA/2017/10للسكان )

 التفاصيل بشأن توزيع املوارد بني جماالت النتائج. 

 الفعالية والكفاءة التشغيلية -خامساً 

سوف يستند صندوق األمم املتحدة للسكان إىل التقدم احملرز يف وضع الربامج وإدارة املوارد  .60
والنتائج على مستوى املنظومة بأكملها، والتنسيق واالتساق، واالتصاالت وحشد املوارد والشراكات 

تحدة ، سوف يضمن صندوق األمم امل2021لزيادة تعزيز فعاليته وكفاءته التشغيلية. وحبلول عام 
للسكان: )أ( أن يكون مجيع موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان يف املناصب اإلدارية من 

مجيع العمليات اليدوية اليت يتم حتديدها؛ )ج( التوسع يف أمتتة يف اإلدارة؛ )ب( مؤّهٍل احلاصلني على 
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يف املائة على  10ىل التمويل واملسامهات العينية من القطاع اخلاص واجلهات املاحنة غري التقليدية إ
 األقل بالنسبة ملوارد الصندوق األساسية. 

سوف يضمن صندوق األمم املتحدة للسكان املساءلة من خالل الرقابة الصارمة واملوقوتة  .61
ومتابعة تنفيذ توصيات التدقيق اخلارجي والداخلي. طبًقا لالستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى  

وق األمم املتحدة للسكان إىل حتقيق املزيد من التكامل والتنسيق كل أربع سنوات، سوف يسعى صند
واملساءلة والشفافية مع هيئات األمم املتحدة األخرى. سوف ُيسهم صندوق األمم املتحدة للسكان 
يف استخدام منوذج "خطوط الدفاع الثالثة" إلدارة املخاطر والتحكم فيها. سوف يستخدم صندوق 

يًضا منظومة إدارة املخاطر املؤّسسية لتقييم مجيع املكاتب سنويًا وإعداد خطط األمم املتحدة للسكان أ
 املخاطر وتنفيذها. فيفخت

حدد صندوق األمم املتحدة للسكان أربعة نواتج لتتبع التغريات الالزمة يف الفعالية والكفاءة  .62
 التشغيلية:

 حتسني وضع الربامج من أجل النتائج؛   )أ( 

ح  )ب( 
ُ
 ّسنة للموارد؛اإلدارة امل

زيادة اإلسهامات يف النتائج والتنسيق واالتساق على مستوى منظومة األمم  )ج(  
 املتحدة بأسرها؛

 حتسني االتصال وحشد املوارد والشراكات حتقيًقا لألثر.    )د( 

سوف يزيد صندوق األمم املتحدة للسكان من جهوده لتحسني اإلدارة القائمة على النتائج  .63
من خالل االستفادة من تقنيات املعلومات واالتصاالت وعن طريق تطبيق حتليالت أفضل لألعمال. 

وأنظمته. وسوف يستمر يف تعميم اإلدارة القائمة على النتائج يف سياساته وإجراءاته وكتيِّباته اإلرشادية 
ساسية لدى مجيع موظفي الربامج والعمليات. ووفًقا أسوف تصبح اإلدارة القائمة على النتائج مهارة 

صندوق األمم املتحدة  ائملالستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات، سوف يو 
تحدة لبناء للسكان سياسات براجمه وإجراءاته مع اإلرشادات اجلديدة بشأن إطار عمل األمم امل

السالم واملساعدة اإلمنائية، مع التأكيد على الدور احملوري للحكومات الوطنية يف اإلسهام يف عمل 
 منظومة التنمية األمم املتحدة اإلمنائية. 
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سوف يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع منظمات منظومة األمم املتحدة لضمان  .64
ودة اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة وتنفيذها لتوصيات امتثال مجيع الربامج القطرية ملعايري اجل

التدقيق. وباإلضافة إىل ذلك، سوف يَرُصد صندوق األمم املتحدة للسكان تنفيذ توصيات وحدة 
التفتيش املشرتكة. ولتحسني جودة براجمه، سوف يقدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدعم لكٍل 

ستفادة واستخدامها؛ )ج( من: )أ( وضع نظريات التغيري؛ )ب( 
ُ
توثيق املمارسات اجليدة والدروس امل

 ختطيط وتنفيذ رصد الربامج وتقييمها.

يستخدم صندوق األمم املتحدة للسكان اإلدارة القائمة على النتائج إلدارة دورة الربامج  .65
يف كل مرحلة التعّلم مدمج سيكون الكاملة، بدًءا من التخطيط، والرصد واإلبالغ وانتهاًء بالتقييم. 

سوف يستمر و من الدورة، مبا يف ذلك التعلم من األدلة التقييمية لتحسني تصميم الربنامج وتنفيذه. 
مكتب التقييم يف رعاية التعلم القائم على األدلة وتطوير الربامج، وسوف ُُيري تقييمات عالية اجلودة 

 إلمداد إجراءات اإلدارة باملعلومات. 

املتحدة للسكان من جهود استعداده اإلنساين للتصدي سوف ُيسرع صندوق األمم  .66
للمخاطر وبناء القدرة على الصمود. وسوف يضمن هذا أن تكون األنظمة واجملتمعات احمللية 
واجملتمعات األعم أفضل جتهيزًا لالستجابة حلاالت الطوارئ والتعايف منها. وسوف تتضمن هذه اجلهود 

 االستعداد.  أيًضا تنفيذ احلد األدىن من إجراءات

من الطراز األول لتحسني الفعالية  ةسوف يستخدم صندوق األمم املتحدة للسكان املعرف .67
سوف تُركِّز إدارة املعرفة يف صندوق األمم املتحدة للسكان على: )أ( و والكفاءة يف حتقيق النتائج. 

زيادة إتاحة منتجات املعرفة عالية اجلودة والوصول إليها يف الوقت املناسب؛ )ب( تعميم إدارة املعرفة 
يف برامج صندوق األمم املتحدة للسكان وعملياته؛ )ج( حتسني قدرة املوظفني واملساءلة يف جمال إدارة 

 ملعرفة. ا

سوف يُعزِّز صندوق األمم املتحدة للسكان االبتكار لتحسني وضع الربامج من خالل: )أ(  .68
إنشاء حلول مبتكرة مع الشركاء لتناول نقاط االختناق يف التنمية؛ )ب( التوسع يف تطبيق االبتكارات 

التأسيس لثقافة  من اجلمهور والقطاع اخلاص؛ )د( اليت أثبتت جناحها؛ )ج( املشاركة مع املبتكرين
 صندوق األمم املتحدة للسكان.  االبتكار يف
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حتسني إدارة املوارد البشرية لضمان التوظيف املناسب؛ وحتقيق االتساق بني املوظفني وبني  .69
جمموعة املهارات الصحيحة؛ وتقوية األدوات اليت حتسِّن املهارات الالزمة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. 

. سوف قديرلتدريب الشخصي، والتوجيه والتعّلم وتطوير املسار الوظيفي والتسوف تطوير القدرات ا
قائمة يُعزِّز صندوق األمم املتحدة للسكان قيادته على كافة املستويات من خالل الرتكيز على 

ُعزِّ 
ناصب اإلدارية الرئيسية يف أسرع وقٍت املزة، وشغل املرشحني لتويل املناصب القيادية والقائمة امل

ن، والتعامل بشكٍل مناسب مع عمليات نشر املوظفني الطارئة و"واجب العناية". سوف يؤكِّد مك
صندوق األمم املتحدة للسكان على السلوك األخالقي، واالحرتام املتبادل، والعمل اجلماعي وتبادل 

جلنس املعرفة. سوف حيافظ صندوق األمم املتحدة للسكان على تشكيل موظفيه الشامل )طبًقا لنوع ا
، وسوف حيرص بشدة على التمثيل اجلغرايف املتساوي وتكافؤ اجلنسني يف املناصب (واإلقليم واإلعاقة

املهنية واإلدارية. سوف يقوِّي صندوق األمم املتحدة للسكان من رصد أداء املوظفني، وتوفري احلوافز 
 للحفاظ على مستويات أداء مرتفعة وللتصدي لسوء األداء. 

صندوق األمم املتحدة للسكان القدر املناسب من املوظفني يف املناصب اإلدارية سوف يُعنيِّ  .70
على النتائج، وإدارة املوارد املالية  الرئيسية، وسوف يبين قدرات املوظفني يف جمال إدارة الربامج القائمة

من األمور والبشرية، والدعوة، والشراكات وحشد املوارد. وتعد املهارات واملعرفة يف هذه اجملاالت 
 احلامسة لتحقيق النتائج التحويلية. 

سوف حُيسِّن صندوق األمم املتحدة للسكان من استخدام الشراكات االسرتاتيجية و"التطوّع  .71
من أجل التنمية" لتحقيق النتائج. سوف تستهدف اسرتاتيجية الشراكات القطاع اخلاص واجملتمع 

سات األكادميية، واألفراد من أجل: )أ( حشد املوارد املدين )مبا يف ذلك املنظمات الدينية(، واملؤس
والتوسع يف قاعدة اجلهات املاحنة غري التقليدية؛ )ب( حتديد احللول املبتكرة واحلديثة لتحديات 

 التنمية؛ )ج( حشد الدعم االجتماعي العام جلدول أعمال املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 

كان يف السعي لتحقيق التميز يف إدارة املوارد املالية سوف يستمر صندوق األمم املتحدة للس .72
من خالل حتسني أداء وحدات األعمال األكثر احتياًجا بناًء على منوذج تقييم املخاطر اخلاص به. 
وسوف يتضمن هذا رصد نفقات الشركاء املنفذين واالهتمام بصفة خاصة بتخطيط الربامج ووضع 

 . املوازنات الستخدام املوارد بكفاءة

سوف يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف الدعوة لالستدامة البيئية. يعد صندوق  .73
األمم املتحدة للسكان منظمة حمايدة مناخًيا سوف تسعى إىل حتقيق املزيد من خفض انبعاثات 
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غازات الدفيئة، وتوليد النفايات اخلطرية، واستهالك املياه، مبا يتفق مع نظامه املستقبلي إلدارة 
 النبعاثات. ا

سوف يستثمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم  .74
حسَّنة لعمليات 

ُ
فعالية الربامج والعمليات وكفاءهتا. وسوف يتضمن هذا استخدام التكنولوجيات امل

 األعمال التجارية لزيادة كفاءة الربامج واملكاتب والعمليات.

كبريًا على املستوى القطري ووالية عاملية تستند حضوراً  ملتحدة للسكان ميتلك صندوق األمم ا .75
إىل احلقوق. وسوف مُيكِّنه هذا من زيادة إسهامه يف النتائج والتنسيق واالتساق على مستوى منظومة 
األمم املتحدة بأسرها من خالل: )أ( زيادة نطاق "توحيد األداء" ووضع الربامج املشرتكة؛ )ب( حتسني 

سيق يف ُمعاجلة العنف القائم على نوع اجلنس والصحة اإلجنابية يف البيئات اإلنسانية؛ )ج( زيادة التن
 التعاون لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان بقوة استخدام اخلدمات واملقار املشرتكة مع منظمات  .76
والتكاليف اإلدارية يف امليدان ويف املقر العام.  األمم املتحدة األخرى هبدف خفض تكاليف اإلدارة

سوف يتعّرف صندوق األمم املتحدة للسكان على أفضل املمارسات يف منظمات األمم املتحدة 
األخرى ويسعى إىل زيادة عدد املكاتب القطرية ذات تسيري األعمال املشرتك. يدعم صندوق األمم 

صة باملوارد البشرية داخل منظومة األمم املتحدة على املتحدة للسكان دمج الوظائف واخلدمات اخلا
التكلفة. سوف يستكشف صندوق األمم املتحدة للسكان أيًضا الوظائف  من حيث فعاليةأكثر حنٍو 

 غري املتعلقة باملوارد البشرية واليت قد تكون مناسبة للدمج.

غيري يف صندوق األمم مؤسسية وقوة دافعة لعملية الت ويعد توصيل النتائج بفعالية أولويةً  .77
املتحدة للسكان. سوف متنح اسرتاتيجية "الصوت الواحد" لالتصاالت العاملية صندوق األمم املتحدة 

واملسموع الصوت، وسوف ُتشرِك أصحاب املصلحة من خالل االتصاالت املرئي وضع شريك التنمية 
رّكزة بشأن أثر صندوق األمم املتحدة  الوقتاملناسبة من حيث 

ُ
للسكان ونتائجه التحويلية. سوف وامل

يستمر صندوق األمم املتحدة للسكان يف استخدام معايري املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة ونشر 
 البيانات طبًقا هلذه املعايري. 

سوف حيافظ صندوق األمم املتحدة للسكان على عالقات قوية مع قاعدة اجلهات املاحنة  .78
التقليدية اخلاصة به. كما سوف يسعى أيًضا إىل زيادة املسامهات من البلدان املستفيدة، باإلضافة إىل 
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لك املنظمات حشد املوارد البشرية واملالية، واملسامهات العينية، والدعم من اجملتمع املدين )مبا يف ذ
الدينية(، والتحالفات العاملية بني القطاعني العام واخلاص، واملؤسسات املالية الدولية، واملنظمات 

 اخلريية، والقطاع اخلاص واجلمهور. 

يُناصر صندوق األمم املتحدة للسكان التمويل املرن الذي ميكن التنبؤ به من خالل  .79
لسنوات. سوف يعزِّز صندوق األمم املتحدة للسكان من التعهدات وااللتزامات واإلسهامات متعددة ا

قدراته يف حشد املوارد وبناء الشراكات لتحديد فرص حشد املوارد من اجلهات املاحنة غري التقليدية، 
واليت تشمل القطاع اخلاص. وسوف يعطي األولوية للشراكات مع منظمات األمم املتحدة األخرى 

اق واسع. يعّد حتسني العالمة التجارية وحتسني املعلومات والتوعية لبناء الكفاءات والتشغيل على نط
بشأن النتائج التحويلية اليت حيققها صندوق األمم املتحدة للسكان من خالل اإلعالم التقليدي 

 ووسائل التواصل االجتماعي من األمور احليوية لتوسعة دعمه السياسي واملايل. 

 صندوق األمم المتحدة للسكان ة لاالستراتيجيخطة التنفيذ  -سادساً  
ينفذ صندوق األمم املتحدة للسكان خطته االسرتاتيجية يف املقر الرئيسي وعلى املستويات  .80

برناجًما قطريًا،  121يوجد لدى صندوق األمم املتحدة للسكان و اإلقليمية ومتعددة األقطار والقطرية. 
اجُلُزرية يف احمليط اهلادئ والبلدان اليت تتحدث اللغة تشمل الربامج متعددة األقطار يف البلدان واألقاليم 

تشري األدلة التقييمية إىل أن برامج و اإلنكليزية والبلدان اليت تتحدث اللغة اهلولندية يف حبر الكارييب. 
صندوق األمم املتحدة للسكان اليت تستند إىل اخلربات املستمدة من الربامج السابقة، تستجيب بصورة 

 تياجات قطرية حمددة. جيدة إىل اح

الربامج القطرية يف طليعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. وهي تستجيب لالحتياجات  أيتوت .81
واألولويات القطرية ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وسوف تتسق الربامج القطرية مع نتائج اخلطة 

يجية االسرتاتيجية وخمرجاهتا. وسوف يتناول صندوق األمم املتحدة للسكان أربعة نواتج خلطته االسرتات
بأسلوب متكامل، وسوف يسرتشد باألولويات القطرية، وإطار عمل األمم املتحدة لبناء السالم 

نّقح وأمناط مشاركة الصندوق. 
ُ
 واملساعدة اإلمنائية، ومنوذج األعمال امل

مستوى  ومببادئ االتساق على‘توحيد األداء‘تحدة للسكان بنهج يلتزم صندوق األمم امل .82
 
ُ
تَضَمنة يف إجراءات التشغيل املوّحدة. تتسق برامج صندوق األمم املتحدة للسكان املنظومة بأسرها وامل

القطرية اتساقًا كاماًل مع إطار عمل األمم املتحدة لبناء السالم واملساعدة اإلمنائية وتُنّفذ لتحسني 
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واإلبالغ لتحقيق الرتابط بني السياسات القطرية واإلقليمية والعاملية، ولتحسني الربامج املشرتكة والرصد 
النتائج. يعد صندوق األمم املتحدة للسكان أحد ثالث منظمات تابعة لألمم املتحدة ترتأس أكرب 
عدد من جمموعات فرق األمم املتحدة القطرية املشرتكة بني الوكاالت ويشارك يف أكرب عدد من الربامج 

 الربامج.تنفيذ زيد من النهوض باالتساق يف وبالتايل، فهو حيتل موقًعا فريًدا يتيح له حتقيق امل املشرتكة.

( كيفية حتقيق صندوق األمم املتحدة للسكان هلدف اخلطة 2وتِصف نظرية التغيري )مرفق  .83
. وسوف تتضمن الربامج القطرية احلامسةاالسرتاتيجية من خالل النواتج واملخرجات واالفرتاضات 

، سوف يتمكن صندوق احلامسةل االفرتاضات نظريات تغيري قوية تُفصِّل هذه االفرتاضات. ومن خال
األمم املتحدة للسكان من حتديد خماطر الربامج، وجتنُّب هذه املخاطر من خالل الشراكات املوّسعة 

 والرصد. 

وسوف ينفذ صندوق األمم املتحدة للسكان تدخالت عاملية وإقليمية من خالل الربنامج  .84
مُيكِّن الربنامج العاملي والربامج اإلقليمية صندوق األمم  (. وسوف6العاملي وستة برامج إقليمية )مرفق 

املتحدة للسكان من إظهار إسهاماته على املستويني اإلقليمي والعاملي، اليت تدعم حتقيق نتائج اخلطة 
 االسرتاتيجية. 

وضمان اجلودة  التشغيليةسوف ُتوفر التدخالت اإلقليمية الدعم الفين، واإلرشادات  .85
ة. سوف توفِّر التدخالت العاملية اإلرشادات املعيارية )مبا يف ذلك أدوات التطوير للمكاتب القطري

أيًضا الدعوة العاملية واحلوار  واملبادئ التوجيهية واملعايري( والدعم الفين التكميلي للبلدان. وسوف تيسر
 احلكومي بشأن السياسات. 

عرضة للكوارث واألزمات اإلنسانية، سوف ت .86
ُ
وفِّر التدخالت اإلقليمية دعم اخلط يف املناطق امل

األمامي للبلدان، وسوف تُنسِّق وتعاجل احتياجات الفئات السكانية اليت تُعاين من نقص اخلدمات. 
سوف تتكامل التدخالت العاملية اليت توفِّر الدعم اإلنساين ودعم القدرة على الصمود، مع التدخالت 

 اإلقليمية. 

ة للسكان املوارد األساسية لدعم املبادرات العاملية وسوف خيصص صندوق األمم املتحد .87
 واإلقليمية كما سوف حيشد املوارد غري األساسية ملبادرات خمتارة على املستويني العاملي واإلقليمي. 
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 إدارة المخاطر -سانعاً  
عاجلة املخاطر اليت هتدد حتقيق نتائج اخلطة  .88

ُ
هناك حاجة إلطار فّعال إلدارة املخاطر مل

االسرتاتيجية. تتضمن عوامل اخلطر اخلارجية: )أ( تغري بيئة املساعدات اخلارجية، مع حمدودية املوارد 
لصحة اجلنسية فيه املعارضة جتاه اتتنامى األساسية وزيادة التنافس على التمويل؛ )ب( مشهٌد سياسي 

واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية؛ )ج( العديد من األوضاع اإلنسانية واألزمات اليت تقوِّض مكاسب التنمية 
 واليت تتسم بإمهال احتياجات صحة األم والصحة اإلجنابية والعنف القائم على نوع اجلنس.

ق .89
ُ
اربات املبتكرة سوف يُعاجل صندوق األمم املتحدة للسكان هذه التحديات من خالل امل

حلشد املوارد؛ وحتسني الشراكات؛ وحتسني استخدام االتصاالت، مبا يف ذلك وسائل التواصل 
االجتماعي؛ ومن خالل القيام بدوِر رائد يف مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس واالستجابة له، 

وِّي صندوق األمم ويف توفري خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف البيئات اإلنسانية. سوف يق
املتحدة للسكان منوذج "خطوط الدفاع الثالثة" اخلاص به لإلدارة الفعالة للمخاطر والسيطرة عليها من 

إلدارة التغيري؛ )ب( حتديث اإلرشادات الوطنية؛ مناسبة من حيث الوقت خالل: )أ( وضع خطط 
ئمة على النتائج، مبا يف ذلك الرصد )ج( االستخدام املستمر لضوابط قوية؛ )د( تعزيز نظام اإلدارة القا

والتقييم وحتليل األعمال؛ )هـ( احلفاظ على موارد بشرية قادرة وطموحة. سوف يستعرض صندوق 
األمم املتحدة للسكان باستمرار نظامه اخلاص بإدارة املخاطر املؤسسية إلدخال التغيريات واستغالل 

ستفادة.
ُ
 املوارد املتاحة ودمج الدروس امل

 رصد الخطة االستراتيجية وتقييمها - ثامناً  
برنامج  حِمور( 1متثل نتائج التنمية املنصوص عليها يف إطار النتائج املتكاملة واملوارد )مرفق  .90

( املكونات الرئيسية للمساءلة عن الربامج يف صندوق 5املساءلة. وتُفصِّل املساءلة عن النتائج )مرفق 
 األمم املتحدة للسكان.

وسوف يرصد صندوق األمم املتحدة للسكان نتائج التنمية للخطة االسرتاتيجية على  .91
خرج والناتج واألثر، ونتائج فعاليته وكفاءته التنظيمية على مستوى الناتج. وسوف يلزم 

ُ
مستويات امل

م إُياد نظرية تغيري وإطار نتائج متسَقنْي مع اخلطة االسرتاتيجية لكل برنامج يطّوره صندوق األم
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املتحدة للسكان مبوجب هذه اخلطة االسرتاتيجية. وُيب أن حيدد إطار النتائج االفرتاضات واملخاطر 
 احلامسة اليت قد يواجهها الربنامج. 

وسوف يرصد صندوق األمم املتحدة للسكان النتائج سنويًا على مستوى خُمرجات الربنامج  .92
تحدة للسكان الرصد يف الوقت احلقيقي حسب ويصدر التقارير بشأهنا. سوف يُطبِّق صندوق األمم امل

خرجات، واالفرتاضات احلامسة واملخاطر. 
ُ
 االقتضاء، لرصد التقدم احملرز جتاه حتقيق غايات امل

سوف يويل صندوق األمم املتحدة للسكان األولوية للتقييمات والتحليالت الكمية والنوعية  .93
 ملعلومات.للخطة االسرتاتيجية ويزوِّد عملية صنع القرار با

سوف يعزِّز صندوق األمم املتحدة للسكان التواصل بشأن النتائج على كافة املستويات  .94
التنظيمية حلشد الدعم من نطاق واسع من الشركاء، لكي يضمن استدامة املوارد وإمكانية التنبؤ هبا، 

 والشفافية ومكانة العالمة التجارية للصندوق.

كان استعراض منتصف املدة للخطة االسرتاتيجية، سوف ُُيري صندوق األمم املتحدة للس .95
 مبا يف ذلك منظومة ختصيص املوارد.

( DP/FPA/2013/5حتدد السياسة التقييمية املنقحة لصندوق األمم املتحدة للسكان ) .96
، 2019-2016وخطة التقييم املدرجة يف ميزانية فرتة السنوات األربع 

(DP/FPA/2015/12)، اختيارها وعملياهتا وهنجها التقييمات  مبادئ التقييمات ومعايري
 املؤسسية املقرتحة لصندوق األمم املتحدة للسكان. لذلك، فإن هذه الوثيقة ال تتضمن خطة تقييم.

 عناصر قرار -تاسعاً  
 قد يرغب اجمللس التنفيذي يف أن:  .97

، والذي حيتوي على DP/FPA/2017/9حييط علًما مع التقدير بالتقرير احلايل،   )أ( 
، ومرفقاهتا، باإلضافة إىل 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، 

 العملية الشفافة والتشاورية اليت قام هبا صندوق األمم املتحدة للسكان لوضع خطته االسرتاتيجية. 

حقيق اتساق حييط علًما مع التقدير جبهود صندوق األمم املتحدة للسكان لت  )ب( 
بشأن جدول أعمال التنمية املستدامة لعام  1/ 70خطته االسرتاتيجية مع قرار اجلمعية العامة رقم 
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بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى   71/243ومع قرار اجلمعية العامة رقم  2030
 مة األمم املتحدة؛ اليت تضطلع هبا منظو  من أجل التنمية كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية

حييط علًما أيًضا مع التقدير بتضمني اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم  )ج(  
(، والذي سوف 7، لفصل مشرتك ومرفق للفصل املشرتك )مرفق 2021-2018املتحدة للسكان 

لكٍل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف  2021-2018حتتويه اخلطط االسرتاتيجية 
يئة األمم املتحدة للمرأة والذي سوف يفصل كيفية عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق وه

األمم املتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة مًعا لتقدمي الدعم املتسق وحتقيق 
 أهداف التنمية املستدامة. 

 2021-2018للسكان يؤيد اخلطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة    )د( 
(DP/FPA/2017/9 ومرفقاهتا املصاحبة، ويطلب من صندوق األمم املتحدة للسكان تقدمي )

( يف جلسة اجمللس التنفيذي العادية 1خطوط األساس والغايات لإلطار املتكامل للنتائج واملوارد )مرفق 
 ؛2018األوىل لعام 

خطته االسرتاتيجية طبًقا  يطلب من صندوق األمم املتحدة للسكان تنفيذ   )هـ( 
ويف إطار إجراءات متابعة برنامج عمل املؤمتر  71/243ورقم  70/1لقراري اجلمعية العامة رقم 

واالستمرار يف تعزيز املساءلة  (،(E/CN.9/2014/4 2014الدويل للسكان والتنمية بعد عام 
 والفعالية واالتساق يف منظومة التنمية األمم املتحدة اإلمنائية.

يطلب من صندوق األمم املتحدة للسكان تقدمي استعراض منتصف املدة    )و( 
، ويف هذا 2020إىل اجمللس التنفيذي يف جلسته السنوية لعام  2021-2018خلطته االسرتاتيجية، 

 .2019الصدد، أن يأخذ يف االعتبار النتائج اليت حققتها اخلطة االسرتاتيجية حىت عام 
____________ 


