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 ٢٠١٧الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك٢٠١٧حزيران/يونيه  ٩أيار/مايو إىل  ٣٠
 من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 

   التقرير السنوي للمدير التنفيذي -صندوق األمم املتحدة للسكان 
 األمم املتحدة للسكانصندوق 

 
 

 ٢٠١٧-٢٠١٤التقدم املــُحرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للصندوق للفترة 
 

 تقرير املدير التنفيذي
 

  موجز

التقريـر التقـدم املــُحرز يف تنفيــذ اخلطـة االسـتراتيجية لصـندوق األمـم املتحــدة         ييحلِّـل   
. ويتناول التقرير أيضاً التقدم املــُحرز يف تنفيـذ قـرار اجلمعيـة     ٢٠١٧-٢٠١٤للسكان، للفترة 

الذي جيري كل أربع سـنوات لسياسـة األنشـطة     املتعلّق باالستعراض الشامل ٦٧/٢٢٦العامة 
التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، بنـاًء علـى مـا هـو مطلـوب يف      

 .٢٠١٣/٠٥قرار الس االقتصادي واالجتماعي 
وقد استعرض الصندوق التحديات القائمة والـدروس املسـتفادة يف تنفيـذ خطتـه االسـترتيجية.      

التقريــر أنّ الصــندوق قــد حقّـق النتــائج الــيت حــددها لإلجنـاز خــالل الســنوات الــثالث    ويظهـر 
). وحتتوي مرفقات هذا التقرير، املـُتاحة علـى  ٢٠١٦-٢٠١٤األوىل من اخلطة االستراتيجية (

املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان، على حتلـيالت ومعلومـات   
  الصندوق. تفصيلية عن أداء 
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يحلِّــل التقريــر التقــدم املـــُحرز يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية لصــندوق األمــم املتحــدة    
. ويتناول التقرير أيضاً التقدم املــُحرز يف تنفيـذ قـرار اجلمعيـة     ٢٠١٧-٢٠١٤للسكان، للفترة 

األنشـطة   املتعلّق باالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سـنوات لسياسـة   ٦٧/٢٢٦العامة 
التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، بنـاًء علـى مـا هـو مطلـوب يف      

 .٢٠١٣/٠٥قرار الس االقتصادي واالجتماعي 
وقد استعرض الصندوق التحديات القائمة والـدروس املسـتفادة يف تنفيـذ خطتـه االسـترتيجية.      

نتــائج الــيت حــددها لإلجنـاز خــالل الســنوات الــثالث  ويظهـر التقريــر أنّ الصــندوق قــد حقّـق ال  
). وحتتوي مرفقات هذا التقرير، املـُتاحة علـى  ٢٠١٦-٢٠١٤األوىل من اخلطة االستراتيجية (

املوقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان، على حتلـيالت ومعلومـات   
  تفصيلية عن أداء الصندوق.

  .التقرير هذا من اخلامس لفرعا يف مقرر عناصر وترد  
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 مقدمة  - أوال  
، أظهر صندوق األمـم املتحـدة للسـكان أداًء قويـاً يف عملـه جتـاه       ٢٠١٦يف عام  -١

: وهـو حتقيـق فـرص احلصـول     ٢٠١٧-٢٠١٤حتقيق اهلدف العام خلطتـه االسـتراتيجية،   
ــق      ــة، وحتقي ــة الصــحية يف جمــال الصــحة اجلنســية واإلجنابي الشــامل علــى خــدمات الرعاي

ســريع عجلــة التقــدم يف برنــامج عمــل احلقــوق اإلجنابيــة، واحلــد مــن وفيــات األمهــات لت
املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة، مــن أجــل حتســني حيــاة النســاء واملــراهقني والشــباب.  
وكــان الصــندوق يســري كــذلك علــى الطريــق الصــحيح يف حتقيــق معظــم أهــداف اخلطــة  

 االستراتيجية. 
نفيــذ يف ت ٢٠١٦ويحلِّــل هــذا التقريــر التقــدم التراكمــي للصــندوق خــالل عــام   -٢

. ويتنـاول كـذلك التقـدم املــُحرز يف     ٢٠١٧-٢٠١٤نتائج اخلطة االسـتراتيجية، للفتـرة   
املتعلّق باالستعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع      ٦٧/٢٢٦تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 
يها فيما بعد باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربـع سـنوات).   ار إلـُش(امل

ويلخص التقرير أيضاً مسامهات صندوق األمـم املتحـدة للسـكان والتـدخالت اإلقليميـة      
)، ويعــرض التحــديات والــدروس  ٣يف حتقيــق نتــائج اخلطــة االســتراتيجية (انظــر املرفــق   

 .٢٠١٦إىل  ٢٠١٤املستفادة بالتفصيل للفترة من 
يتــألّف التقريــر مــن األقســام التاليــة: (أ) مقدمــة (القســم أوالً)؛ (ب) التطــورات  -٣

األخرية واالجتاهات الناشئة اليت تميز السنة قبل األخرية من اخلطة االسـتراتيجية (القسـم   
ــدم املــ  ــاً)؛ (ج) التق ــة    ـُثاني ــائج اخلطــة االســتراتيجية والتحــديات القائم ــق نت حرز يف حتقي

ــرار      (القســم ــان (القســم رابعــاً)؛ (هـــ) عناصــر ق ــة والكفــاءة التنظيميت ــاً)؛ (د) الفعالي ثالث
 (القسم خامساً). 

 
 التطورات األخرية واالجتاهات الناشئة  - ثانيا  

ستدامة لعـام  ـُستدامة خلطـة التنميـة املـ   ـُ، دخلت أهداف التنمية املـ ٢٠١٦يف عام  -٤
جمـدداً   ٢٠٣٠لتنميـة املسـتدامة لعـام    حيز التنفيذ رمسيـاً. وتؤكـد خطـة أهـداف ا     ٢٠٣٠

على االعتراف بأمهية وضـع اإلنسـان يف حمـور التنميـة املسـتدامة يف برنـامج عمـل املـؤمتر         
الدويل للسكان والتنمية، وعلى وجه اخلصوص النساء والشباب والفئات الضعيفة. كما 

ور أي تؤكّد خطة العمل على ضرورة وضع حقوق اإلنسان والكرامة والشـمولية يف حمـ  
 ستدامة. ـُإطار عمل عاملي للتنمية امل



 

DP/FPA/2017/4 (Part II)

 

 
 

 5/35 
 

 -مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      ٢٠٣٠ستدامة لعـام  ـُوتستفيد خطة التنمية املـ  -٥
. وحقّـق  ٢٠١٥وهي إطار العمل العاملي الـذي استرشـد بـه العمـل اإلمنـائي خـالل عـام        

يزال هنـاك عمـل   وجب إطار العمل املذكور، بينما ال مباتمع الدويل إجنازات ملحوظة 
.متبق هام 

يف  ١٠دقع مبقـدار النصـف واخنفضـت معدالتـه بنسـبة      ـُوقد متّ احلد من الفقر امل -٦
مليـون شـخص تقريبـاً ال يزالـون يعيشـون يف فقـرٍ مـدقع.         ٨٠٠املائة، ومع ذلك فهنـاك  

يف املائـة مـن هـذا     ٨٠ومتثّل جنوب آسيا وبلدان أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى حنـو      
امـرأة   ٨٣٠يف املائـة، ومـع ذلـك متـوت      ٤٤دل. واخنفضت وفيات األمهـات بنسـبة   املع

ميكــن تفــادي الوفـاة فيهــا. وتقــع مجيــع   والـيت  ،تقريبـاً كــل يــوم ألسـباب تتعلّــق بــالوالدة  
يف املائة) يف البلدان النامية. ويقع ما يزيـد عـن نصـف هـذه      ٩٩وفيات األمهات تقريباً (
ثلث هذه الوفيات تقريبـاً يف   يوجد، وىا جنوب الصحراء الكربالوفيات يف بلدان أفريقي

جنوب آسيا. ويقع ما يزيد عن نصف هذه الوفيـات يف أوضـاع إنسـانية صـعبة وهشـة.      
ــدل اإلصــابات   ــوز بفــريوسواخنفــض مع ــاعي الع ــن  البشــري املن ــون يف عــام   ٣,٥م ملي

مـا يزيـد    يب األفريق؛ ومثّل شرق أفريقيا واجلنو٢٠١٣مليون يف عام  ٢,١إىل  ٢٠٠٠
 عن نصف هذه اإلصابات.
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 :١الشكل 
 اجتاهات وفيات األمهات، لكل إقليم جغرايف لصندوق األمم املتحدة للسكان   

 
. تقــديرات صــادرة عــن منظمــة  ٢٠١٥إىل  ١٩٩٠املصــدر: اجتاهــات يف وفيــات األمهــات:   

ــم املتحــدة للســكان،        ــة (اليونيســيف)، وصــندوق األم ــم املتحــدة للطفول ــة، ومنظمــة األم الصــحة العاملي
  .٢٠١٥وجمموعة البنك الدويل، وشعبةالسكّان باألمم املتحدة، 

 
ء وليس يف كل مكان. واخنفضـت  وقد اخنفضت املمارسات املؤذية، ولكن ببط -٧

 ١٨عامـاً، الـاليت ذكـرن أـن قـد تـزوجن قبـل سـن          ٢٤إىل  ٢٠نسبة النسـاء البالغـات   
. غـري أنّ  ٢٠١٥يف املائة خـالل عـام    ٢٦إىل  ١٩٩٠يف املائة خالل عام  ٣٢عاماً، من 

مسـتويات زواج القاصــرات يف جنــوب آسـيا وبلــدان أفريقيــا جنـوب الصــحراء الكــربى    
يف املائـة علـى التـوايل. كمـا أن      ٣٧يف املائة و ٤٤مرتفعة إىل حد غري مقبول، عند تظلّ 

يف املائـة   ٣٥العنف القائم على نوع اجلنس ال يزال يشكّل مشكلة. وتعرضت ما نسبته 
مـن شـركائهن أو إىل    محـيم من النسـاء حـول العـامل إىل عنـف بـدين و/أو عنـف جنسـي        

يف املائــة مــن  ٣٨ض األقــاليم، تتعــرض حنــو عنــف جنســي مــن غــري شــركائهن. ويف بعــ 
من شركائهن. ويعد محل املراهقات مشكلة رئيسية. ففـي عـام    احلميمعنف الالنساء إىل 

مليـون فتـاة؛ وـذا املعـدل فمـن       ١٥,٣قُدر عدد املراهقات الاليت قد يـنجنب بــ    ٢٠١٥
 . ٢٠٣٥مليون فتاة حبلول عام  ١٩,٢املتوقع أن يبلغ هذا العدد 
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يف سـن   رتبطات ممن هنـُ، بلغت نسبة النساء املتزوجات أو امل٢٠١٥ويف عام  -٨
أنّ  غـري يف املائـة.   ٦٤وسـائل منـع احلمـل     أشـكال  أحـد اإلجناب حول العامل ويستعملن 

يف املائـة) وكـان    ٤٠استخدام وسائل منع احلمل كان أقل كثرياً يف البلـدان األقـل منـواً (   
 يف املائة). ٣٣يف أفريقيا (منخفضاً على وجه اخلصوص 

يف البلـدان   اًأكثـر تقـدم   هـي الشيخوخة  حالةوباإلضافة إىل هذه الشواغل، فإن  -٩
ذات الدخل املرتفع، بينما توجد شرائح كبرية من السـكان مـن فئـة الشـباب يف البلـدان      

تواجـه بعـض البلـدان    والنامية والناشئة، وخصوصاً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى.  
الشمال نقصاً يف األيدي العاملة، بينما تواجه بلدان أخرى يف اجلنـوب معـدالت مـن    يف 

بطالــة الشــباب والبطالــة املقنعــة. وقــد غــذّت هــذه الظــروف اهلجــرةَيف بعــض احلــاالت     
دت إمكانية تسخري العائد الدميغرايف. وهدتمع واألسرة، وقيدت استقرار ا 
تعصـــف بالعـــامل، مدفوعـــةً باألزمـــات وال تـــزال حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية  -١٠

السياسية والكوارث الطبيعيـة، وتتفـاقم بفعـل أوجـه التفـاوت االجتمـاعي واالقتصـادي.        
مليـون نسـمة،    ١٢٥,٣وحده أثّرت حاالت الطوارئ اإلنسـانية علـى    ٢٠١٦ففي عام 

إىل أنّ  . وتشري األمم املتحدة٢٠١٤يف املائة باملقارنة بعام  ٨١وهو ما ميثّل زيادة بنسبة 
قـد فـروا مـن جنـوب      -يف املائة منهم ٨٠تشكّل النساء واألطفال  -مليون نسمة  ١,٢

 السودان، حبيث يشكّلون أكرب عملية نزوح لالجئني يف أفريقيا.
زايـداً علــى  تل ضـغطاً م شــكِّياقتصـادية و  داًقيـو  يواجــه اإلمنـائي  املشـهد  يـزال  وال -١١

تعاف بطيء من الركود االقتصادي العاملي يف الفترة من عام ل إحرازهب اعقأ يفاملوارد، 
يف املائـة   ٢,٢بنسـبة   العـاملي توسـع االقتصـاد    ٢٠١٦يف عام و. ٢٠٠٩إىل عام  ٢٠٠٧

فقط، وهو أبطأ معدل منو منذ الركود. ووفقاً ملعهد القياسات الصحية والتقييم، تراجـع  
مليــار  ٣,٦إىل  ٢٠١٤الر يف عــام مليــار دو ٣,٨التمويــل العــاملي لصــحة األمومــة مــن  

 . ٢٠١٥يف عام  دوالر
 

 استجابة صندوق األمم املتحدة للسكان للسياق العاملي  

اسـتجابةً للســياق العـاملي، حــرص صــندوق األمـم املتحــدة للسـكان علــى التــزام      -١٢
مساره يف زيادة حصـول اجلميـع علـى حقـوقهم يف خـدمات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة         

 جنابية، وخصوصاً النساء والشباب. وعلى احلقوق اإل
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١٣- ا أن        وشدد الصندوق تركيزه علـى النتـائج وعلـى االسـتراتيجيات الـيت مـن شـأ
حتقق األثر األكرب. وتابع التوصيات اخلاصة باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري 

ط كل أربع سنوات، وتوصيات الصندوق املتصلة بنموذج األعمال، الـيت تتميـز بـني أمنـا    
االلتزامات وفقاً للسياق القُطري. ويف البلدان ذات االحتياجات األقل والقدرات األكرب 
علـى متويـل تـدخالا اخلاصـة، ركّـزت بـرامج الصـندوق علـى أغـراض الـدعوة واحلــوار           
حــول السياســات وتقــدمي املشــورة، ولــيس علــى تقــدمي اخلــدمات. ويف البلــدان ذات         

على متويل تدخالا اخلاصة، طـرح الصـندوق حزمـةً     االحتياجات األكثر والقدرة األقل
 كاملةً من التدخالت، واشتملت على تقدمي اخلدمات. 

، ٢٠١٥ووسع الصندوق إجراءاته التقشفية، وكان قـد بـدأ يف طرحهـا يف عـام      -١٤
منصـباً وظيفيـاً يف    ٧٦مجـد الصـندوق    ٢٠١٦يف عـام  وللتكيف مع الـنقص يف املـوارد.   

ق كذلك استخدام الشراكات للعمل على حنـو مشـترك مـن أجـل     مقره. وكثّف الصندو
 حتقيق أهداف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ونتائج اخلطة االستراتيجية. 

  
 التقدم والتحديات  - ثالثا  
 موجز النتائج والتحديات الرئيسية  -ألف  

ز يف حتقيق أهداف رلقد قيم صندوق األمم املتحدة للسكان تقدمه التراكمي احمل -١٥
ــائج اخلطــة       اخلطــة االســتراتيجية، اســتناداً إىل مقياســني: (أ) االجتاهــات يف مؤشــرات نت
االستراتيجية؛ (ب) وحتقيق النواتج يف اخلطة االستراتيجية، مبا يف ذلك نواتج التدخالت 

 العاملية واإلقليمية. 
ة االستراتيجية. وأظهرت وحقق الصندوق تقدماً ثابتاً يف إحراز النواتج يف اخلط -١٦

مــن األهــداف اجتهــت يف  ١٠أنّ  ٢٢االجتاهــات يف املؤشــرات علــى مســتوى النتــائج الـــ
االجتــاه الصــحيح، كمــا جــاء يف توقعــات اخلطــة االســتراتيجية. غــري أنّ ســبعة مؤشــرات  

 أظهرت توجهات متفاوتة، حيث ختلّفت ثالثة مؤشرات بينما ظلّ مؤشران بال تغيري. 
الصـــندوق يف اجتاهـــات النتـــائج مـــن خـــالل حتقيـــق نـــواتج اخلطـــة        وســـاهم  -١٧

بعض النتائج الرئيسية اليت ظهرت من خالل حتقيـق هـذه    ٢االستراتيجية. ويبين الشكل 
 النواتج.

 
 :٢الشكل 

   ٢٠١٦-٢٠١٤النتائج الرئيسية اليت أجنزها صندوق األمم املتحدة للسكان، 
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تفادي حدوث 
حالة من  ٩٣،٠٠٠
النفاسية* الوفيات 

 
 

مليون  ١١٣وقاية 
من األزواج ملدة 
سنة من احلمل 

غري املرغوب فيه* 

 
 

منع حدوث 
مليون حالة  ٣٥

محل غري 
 مقصود* 

 
 

منع حدوث 
مليون  ١١

حالة إجهاض 
 غري مأمون* 

 
 

مليون منتفع  ٥٤
من تنظيم 
 األسرة* 

 
 

 ٣٩،٢١٧دعم 
عملية جراحة 

 لعالج الناسور** 

 
 

مليون حالة  ٨,٢
محل ووالدة 
ساعدت فيها 

 قابلة ٢٣،٥٠٠
من قابالت 

صندوق األمم 
املتحدة 

 للسكان**** 

 
 

مليون  ٣٣,٤
مراهق قُدمت 
هلم خدمات 
متكاملة من 

الصحة اجلنسية 
واإلجنابية 
 املتكاملة** 

 
 

٢٧٢،٠٠٠ 
حالة إلنقاذ 
فتيات من 

تشويه األعضاء 
التناسلية 

 لإلناث*** 

 
 

تكاليف رعاية جتنب 
صحية مباشرة بقيمة 

مليون دوالر  ٨٨٤
من خالل توفري 
 وسائل منع احلمل*

 
 

خدمات  توصل
الصحة اجلنسية 

واإلجنابية 
وخدمات الوقاية 

من العنف 

 
 

 ٩٠٣تشغيل 
خيم أو بيوت 
والدة وسط 

 األوضاع
  اإلنسانية

 
 

 ١،٢٣٢توفري 
عيادة متنقلة 
يف األوضاع 
 اإلنسانية*** 

 
 

 ٩١٥دعم 
مساحة آمنة يف 

األوضاع 
 اإلنسانية*** 

 
 

منع حدوث 
١٨٨،٤٩٨ 

إصابة جديدة 
بفريوس العوز 
املناعي البشري 



DP/FPA/2017/4 (Part II) 
 

 
10/35 17-07364 

 

اجلنساين إىل أكثر 
مليون  ١٦من 

امرأة وفتاة يف 
حاالت األزمات 

 اإلنسانية** 

مليون  ٨,٣و **** 
إصابة باألمراض 
املنتقلة جنسياً من 

خالل توفري 
واقيات جنسية 

 ١٦,٥بعدد 
مليون لإلناث 

مليون  ١،٠٢٤و
 للذكور**** 

ملؤسسـة مـاري سـتوبس الدوليـة ومنـاذج الوكالـة األمريكيـة         ٢* التقديرات باسـتخدام األثـر    
 شتراة.ـُللتنمية الدولية. تستند النتائج احملتملة إىل سلع تنظيم األسرة امل

 .٢٠١٦-٢٠١٤** التقارير القُطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان،  

 .٢٠١٦-٢٠١٥*** التقارير القُطرية لصندوق األمم املتحدة للسكان،  

  **** تقديرات صندوق األمم املتحدة للسكان. 
  

يف اخلطــة االســتراتيجية احلاليــة لصــندوق األمــم املتحــدة   اًإمنائيــ ناجتــاً ١٥هنــاك  -١٨
للسـكان. حيتــوي كــل نــاتج علــى مؤشــر واحـد أو أكثــر، وبالتــايل علــى أهــداف ســنوية   

 ملؤشر واحد أو أكثر. يتحمل الصندوق املسؤولية عن حتقيق األهداف السنوية. 
يف أحـد النـواتج: يعـد    يقدر اإلجناز بقيـاس معـدالت اإلجنـاز يف أهـداف املؤشـر       -١٩

يف املائـة إجنـازاً جزئيـاً.     ٦٠ - ٩٩يف املائة فما فوق إجنازاً كامالً للنـاتج؛ و  ١٠٠معدل 
 يف املائة.  ٦٠ق إذا كان املعدل دون حقَّم غرييعد الناتج و

ناجتــاً، حقــق   ١٥، ومــن بــني النــواتج اإلمنائيــة البــالغ عــددها      ٢٠١٦يف عــام  -٢٠
، مل ٢٠١٥. وخالفاً لعام ةجزئي بصورةالكامل وسبعة أهداف الصندوق مثانية أهداف ب

الفعالية  جمال يف. و٣تكن هناك نواتج يف فئة النواتج غري املنجزة، كما يظهر يف الشكل 
. ةجزئيــ بصــورةوالكفــاءة التنظيميــتني، حقــق الصــندوق نــاجتني بالكامــل وناجتــاً واحــداً  

يف املائة من أهداف  ٧٠أن حيقق الصندوق ، من املتوقع ٢٠١٦استناداً إىل بيانات عام و
: سـجل األداء  ١كاملـة (انظـر املرفـق     بصـورة نواتج خط النهاية يف اخلطـة االسـتراتيجية   

 ). ٢٠١٦وحتديثات املؤشر، 
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ناجتــاً مــن التــدخالت العامليــة     ٤٠، تعهــد الصــندوق بتحقيــق   ٢٠١٦يف عــام  -٢١
 بصــورةنــواتج  ٩اً؛ وحقــق ناجتــ ٢٩ق الصــندوق بالكامــل واإلقليميــة. ومــن بينــها، حقّــ

: تنفيـذ  ٣يف املائة (انظـر املرفـق    ٦٠يف املائة؛ وحقق ناجتني دون  ٩٩-٦٠بنسبة  جزئية
 التدخالت العاملية واإلقليمية). 

  :٣الشكل 
 ٢٠١٦حتقيق نواتج اخلطة االستراتيجية، 

 
 

  
مـوارد  تشمل األسـباب الرئيسـية لعـدم إجنـاز النـواتج السـبعة كليـاً مـا يلـي: (أ)           -٢٢

مالية حمدودة؛ (ب) القـدرات احملـدودة لشـركاء التنفيـذ: (ج) التـأخريات والتغـيريات يف       
ــكل     ــر الشـ ــين (انظـ ــاين واألمـ ــع اإلنسـ ــة؛ (د) الوضـ ــات الوطنيـ ــد أدرك ٤األولويـ ). وقـ

  ـا عوامـل خطـر حتـت عمليـة إدارة خمـاطر املؤسسـات         الصندوق هـذه التحـديات علـى أ
 ابة والتخفيف املطلوبة.ويعمل على تنفيذ إجراءات الرق

 
 :٤الشكل 

ا املكاتب القُطرية لصندوق األمم املتحدة للسكاننواع التحديات اليت ذكر 
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   ٢٠١٦املصدر: التقارير السنوية للمكاتب القُطرية،  

 النتائج بالتفصيل  - بـاء  
: زيادة توافر واستخدام خدمات الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة املتكاملـة    ١النتيجة  -٢٣

(مبا يف ذلك تنظـيم األسـرة، وصـحة األم، وفـريوس العـوز املنـاعي البشـري) الـيت تراعـي          
االعتبـارات اجلنســانية وتلــيب معــايري حقــوق اإلنسـان اخلاصــة جبــودة الرعايــة والعدالــة يف   

 احلصول عليها.
أظهرت مؤشرات النتائج حول زيادة توافر واستخدام خدمات الصحة اجلنسـية   -٢٤

متفاوتــة. وانتقلــت مؤشــرات النتــائج حــول زيــادة تــوافر واســتخدام واإلجنابيــة اجتاهــات 
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية يف االجتاه الصحيح، ولكن املؤشرات حول اسـتخدام  

. وحـدث ذلـك بـرغم أنّ املؤشـرات     ٢٠١٤وسائل منع احلمل بالكاد تغيـرت منـذ عـام    
انتقلـت يف   -ل منـع احلمـل   مبا فيها غياب خمزون وسائ -حول توافر وسائل منع احلمل 
 االجتاه الصحيح، ولكن ببطء.

وتغطي األرقـام العامليـة السـتخدام وسـائل منـع احلمـل تفاوتـات واسـعة إقليميـة           -٢٥
يف  العــامليوقُطريــة ذات داللــة للصــندوق وعملــه. فباملقارنــة باحلــد األدىن مــن االرتفــاع  

ــا جنــوب  كــرب يف منــاطقأ ملحــوظاســتخدام وســائل منــع احلمــل، ظهــر ارتفــاع    أفريقي
الصحراء الكربى، وتشمل معظم البلـدان الـيت يركّـز عليهـا برنـامج إمـدادات الصـندوق        
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هـذه   ٥وبعض البلدان اليت ختلّفت أكثر يف اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل. يـربز الشـكل       
 وتات.االتف
 

 :٥الشكل 
  للمنطقةطرق، وفقاً عدل السنوي للزيادة يف مدى انتشار استخدام وسائل منع احلمل جبميع الامل

  .٢٠١٥ة السكان، باملصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، شع 
    .٢٠١٥تقديرات وتوقعات قائمة على النموذج ملؤشرات تنظيم األسرة لعام  

على مستوى النواتج، حقق الصندوق ثالثة نواتج بصورة كاملـة، وحقـق اثـنني     -٢٦
 .١بصورة جزئية، كما يظهر يف اجلدول من النواتج اخلمسة 

 : ١اجلدول 
 ١سجل األداء يف إطار النتيجة   

 الناتج
األداء يف عام 

٢٠١٥ 
األداء يف عام 

٢٠١٦ 

 :يفالوطنية  اتزيادة القدر
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ــة     -١ ــدمي خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابي تق
   املتكاملة.

تعزيـــز البيئـــات التمكينيـــة، وزيـــادة الطلـــب   -٢
والعرض فيما يتعلق بالوسائل احلديثة ملنع احلمل، 

 وحتسني نوعية خدمات تنظيم األسرة.
  

   تقدمي اخلدمات الصحية الشاملة لألمهات. -٣
تقدمي بـرامج ملكافحـة فـريوس العـوز املنـاعي       -٤

   البشري.

توفري خدمات الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة يف    -٥
   اإلنسانية. السياقات

 إمجايل النفقات على النتائج، مباليني الدوالرات 
١،٠٠١,٥ 

 دوالر
١،٤٧٢,٦ 

 دوالر

النفقات مع اعتبار املساواة بني اجلنسـني هـدفاً كـبرياً    
 أو رئيسياً، مباليني الدوالرات 

٥٥٩,١ 
 دوالر

٨٦٩,٧ 
 دوالر

 يف املائة ٦٠دون يف املائة  ٩٩-٦٠يف املائة فما فوق  ١٠٠ 
 

 ١١٨على مسـتوى املؤشـرات، تشـمل اإلجنـازات امللحوظـة مـا يلـي: (أ) لـدى          -٢٧
بلداً إرشادات وبروتوكوالت تتعلق بالطريقة القياسية يف تقدمي خدمات الصحة اجلنسية 

بلداً سياسـات تتعلـق بعمـل القـابالت مبـا       ٨١واإلجناية للمراهقني والشباب؛ (ب) لدى 
ات النفـاس؛  ة ومراقبـة لوفيـ  بيبلـداً نظـم اسـتجا    ٤١س الدولية؛ (ج) لدى يتفق مع املقايي

لوجسـتيات الستشـراف السـلع ومراقبتـها؛     البلـداً نظـام معلومـات إدارة     ١٠٢(د) لدى 
بلـداً القـدرة علـى تنفيـذ حزمـة اخلـدمات املبدئيـة الـدنيا للصـحة اجلنسـية            ٦٧(هـ) لدى 

: ســجل األداء  ١ســانية (انظــر املرفــق   واإلجنابيــة عنــد حــدوث حــاالت الطــوارئ اإلن    
املستجدات بشأن العمل اإلنسـاين وبنـاء القـدرة    ٤، واملرفق ٢٠١٦ر، وحتديثات املؤش :

٢٠١٦ف، على التكي.( 
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٢٨- ت إىل حتقيـق إجنـاز جزئـي للنـاجتَ     تشمل املؤشني مـا يلـي: (أ) هنـاك    رات الـيت أد
علـى   تقـوم واحدة على األقل  نظمةم بلداً مستهدفاً، لديها ٥١بلداً فقط، باملقارنة بـ ٤٧

بلداً فقط  ٨٧أساس اتمع احمللّي يديرها عامل يف خدمات الصحة اجلنسية؛ (ب) لدى 
خطة عمل متكاملة التكاليف للصحة اجلنسية واإلجنابية؛ (جـ)  اًمرتقب اًبلد ١٠١من بني 

ــغ  ــط  ٥٩بل ــداً فق ــني   ،بل ــن ب ــداً مســتهدفاً  ٨٦م ــةَ ،بل ــذ يف طري مرحل ــامج  التنفي ــة برن ق
 اخلطوات العشر لالستخدام الصحيح للواقي اجلنسي.

لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان يف زيـادة اسـتخدام        الرئيسـية سامهت الـربامج   -٢٩
إىل مـا   الرئيسـية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية. وأشـارت التقـارير السـنوية للـربامج     

 يلي: 
يف املائة يف  ١٤لصحة األم يف تراجع معدل وفيات النفاس بنسبة  ساهم الصندوق املواضيعي  (أ)
. وظهر ذلك يف اخنفاض وفيات األمهات ٢٠١٠بلداً ذا أولوية يدعمها الصندوق منذ عام  ٣٩

 .٢٠١٥يف عام  ٢٠٥،٠٠٠إىل  ٢٠١٠يف عام  ٢٢٣،٠٠٠السنوي من 
وافر واستخدام املواد يتناول برنامج اإلمدادات يف صندوق األمم املتحدة للسكان ت  (ب)

األساسية للصحة اإلجنابية، وخصوصاً بني النساء الفقريات واملهمشات، وقد ساهم يف زيادة 
بلداً موضع التركيز (انظر  ٤٦انتشار استخدام وسائل منع احلمل ومتّت تلبية الطلب اإلمجايل يف 

م وسائل منع احلمل ويف تلبية ). وتعد البلدان اليت حققت زيادة كبرية يف انتشار استخدا٦املرفق 
اليت يدعمها برنامج  إمجايل الطلب على تنظيم األسرة، هي يف معظمها من البلدان موضع التركيز

 إمدادات الصندوق. 
، ساهم الربنامج الرئيسي للوقاية من وفيات النفاس يف العام األول من تنفيذه ٢٠١٦يف عام   (جـ)

حالة وفاة نفاس، ويف منع  ٩٩٦ تفادي ما يقدر بـيف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف
 حالة محل غري مقصودة يف املنطقة. ٣٥٨،٠٠٠

 ٩٠دعمت احلملة اليت يقودها الصندوق إلاء ناسور الوالدة، وهي حتالف يضم أكثر من   (د)
شريكاً، رؤيةً جديدةً لألمم املتحدة إلاء ناسور الوالدة خالل جيل واحد من الزمن. ولعبت 
احلملة دوراً رئيسياً يف إنتاج تقرير األمني العام حول تكثيف اجلهود الرامية إلاء ناسور الوالدة 

)A/71/306 املعين بتكثيف اجلهود الرامية  ٧١/١٦٩) كما دعمت اعتماد قرار اجلمعية العامة
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ة عملية جراحي ٣٩،٢١٧، دعم الصندوق ٢٠١٦إىل إاء ناسور الوالدة. واعتباراً من عام 
 لعالج حاالت الناسور.

 :٦الشكل 
الزيادة يف انتشار استخدام وسائل منع احلمل ويف تلبية إمجايل الطلب علـى تنظـيم األسـرة يف الفتـرة       
 التركيز موضع خارجيف برنامج إمدادات الصندوق مقابل البلدان  التركيز موضع، وفقاً للبلدان ٢٠١٦-٢٠١٣

 يف برنامج إمدادات الصندوق

يف انتشـار وسـائل منـع احلمـل،     الفرق 
٢٠١٦-٢٠١٣ 

 

الفرق يف تلبية الطلب اإلمجايل علـى تنظـيم   
 ٢٠١٦-٢٠١٣األسرة، 

 

gالتركيز بلد خارج موضع  
 يف برنامج إمدادات الصندوق 

gالتركيز بلد موضع  
 يف برنامج إمداداتالصندوق

 

   ٢٠١٥للسكان، املصدر: التقديرات، شعبة األمم املتحدة  
شكّلت الشراكات اليت منت مبوجب الربامج العامليـة واإلقليميـة أمهيـة حامسـة يف      -٣٠

 حتقيق النتائج يف هذا اجلانب من النواتج. وعلى سبيل املثال: 
ومنتصـف   ٢٠١٢، بـني عـام   ٢٠٢٠ساهم برنامج تنظيم األسـرة لعـام     (أ)  

مليـون امـرأة وفتـاة     ٣٠,٢يبلـغ   ، يف متكني عدد إضايف مـن النسـاء  ٢٠١٥الفترة يف عام 
مراهقة من استخدام وسائل منع احلمل احلديثة، ويهدف الربنـامج إىل إـاء احلاجـة غـري     

 وهو برنامج يؤدي الصندوق فيه دوراً هاماً.  ،املستوفاة لتنظيم األسرة
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خلُص تقييم الربنامج املشترك للوكاالت الست يف جمال الصـحة إىل أنّ    ب)( 
د ساهم يف توطيد النظم الصحية الوطنيـة مـن خـالل تـوفري خـدمات متكاملـة       الربنامج ق

للصحة اإلجنابية وصـحة األم واملواليـد اجلـدد وصـحة الطفـل واملـراهقني علـى املسـتويني         
الوطين وشـبه الـوطين. والربنـامج هـو شـراكةٌ بـني برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين            

زمة نقص املناعة املكتسبة (اإليـدز)، وصـندوق األمـم    تالمبوةالبشري ةاملناع نقصبفريوس 
املتحدة للسـكان وصـندوق األمـم املتحـدة لألطفـال (اليونيسـيف) وهيئـة األمـم املتحـدة          
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ( هيئة األمم املتحدة للمرأة) ومنظمة الصحة العاملية 

 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. بلدان  ١٠وجمموعة البنك الدويل؛ ويدعم الربنامج 
تدعم مبادرة ماسكوكا (لصحة األمهات واملواليد واألطفـال دون سـن     (جـ) 

اخلامسة) جهود حتسني الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة مبـا يشـمل صـحة األمهـات يف مثانيـة         
بلــدان ناطقــة باللغــة الفرنســية يف جنــوب الصــحراء الكــربى. واملبــادرة هــي شــراكة بــني  

األمم املتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة الصـحة  صندوق 
العاملية. وبتعزيز شـبكة رعايـة التوليـد واملواليـد اجلـدد الطارئـة يف تشـاد، اخنفـض معـدل          

يف املائة يف املناطق اليت جيـري فيهـا تنفيـذ الربنـامج.      ٢,٨٥يف املائة إىل  ١٠الوفيات من 
 ٨٢ي أحد البلدان اليت تغطيها املبادرة، بلّغت مجيـع املقاطعـات الــ   ويف ساحل العاج، وه
 عن وقوع وفيات نفاس.  ١٩يف املناطق الصحية الـ

بالشـراكة مــع منظمــة الصـحة العامليــة واالحتــاد الـدويل لتنظــيم األســرة،      (د) 
فـريوس   وابـط وضع صندوق األمم املتحدة للسكان مؤشراً للصحة اجلنسية واإلجنابية ور

حالـة البلـد    بلـداً تصـوير   ٦٠. ويتيح املؤشر الذي جـرى تطبيقـه يف   ةالبشري ةاملناع نقص
وحتديد الفجوات من أجل إرشاد عمليات اختاذ القرار والتدخالت. ويف كينيـا، ونتيجـةً   

مـن   ٥٠،٠٠٠أنثى عاملة يف اخلـدمات اجلنسـية و   ٤،٥٠٠استفادت  ،رالستخدام املؤش
 ةاملناعـ  نقـص الزبائن من اخلدمات املتكاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية ومكافحة فـريوس  

 . ٢٠١٦يف عام  ةالبشري
وكانت الزيادات يف استخدام خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية قـد اسـتفادت    -٣١

ــا     ــيت دعمه ــن االبتكــارات ال ــم املتحــدة للســكان.   كــذلك م ــا  فصــندوق األم ــي إثيوبي ف
قابلـة علـى مهـارات إنقـاذ      ٢٥٠٠ومجهورية ترتانيا املتحدة جرى تـدريب مـا يزيـد عـن     

ــاة يف  ــة الشمســية.      ٢٢احلي ــة تشــحن بالطاق ــاً باســتخدام أجهــزة تعلّــم حممول موقعــاً نائي
يت يـدعمها  من الشباب من عيـادات الصـحة املتنقلـة الـ     ١٥٠،٠٠٠واستفاد ما يزيد عن 
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ــدا. ويف توغــو، دعمــت أجهــزة      ــا وأوغن ــا وجنــوب أفريقي الصــندوق يف ميامنــار ونيجريي
املعلومــات اجلغرافيــة منــو شــبكة املرافــق الوطنيــة لرعايــة حــاالت الــوالدة واملواليــد اجلــدد  
الطارئة. ويف منغوليـا، أدى اسـتخدام نظـام تطبيـب عـن بعـد يف عمـوم الـبالد إىل زيـادة          

 أمام النساء الريفيات إىل اخلدمات االستشارية يف صحة األمومة. إتاحة املنفذ 
٣٢-   ــدخ ــة ت ــادة اســتخدام خــدمات   وأكــدت التقييمــات فعالي الت الصــندوق يف زي

وجــد تقيــيم لــدعم الصــندوق لــربامج تنظــيم األســرة،   كمــاالصــحة اجلنســية واإلجنابيــة. 
ل التنظـيم األسـري   ، أنّ الصـندوق قـد لعـب دوراً رائـداً يف تكامـ     ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

مع خدمات أخرى؛ وكان شريكاً أساسياً يف رفع التوعية بأمهية تنظـيم األسـرة وتنسـيق    
ــائم علــى حقــوق اإلنســان يف تنظــيم       ــدعوة الختــاذ ــجٍ ق جهودهــا؛ وكــان يف طليعــة ال

يف توطيد بيئة متكينية لتنظيم األسرة. وعلى حنو مماثل، وجـد   حامساًاألسرة؛ ولعب دوراً 
أنّ الصـندوق قـد   ٢٠١٥-٢٠٠٨لدعم الصـندوق للمـراهقني والشـباب، للفتـرة      تقييم ،

 ساهم يف زيادة إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني والشباب.
وتشــمل التحــديات يف هــذا اجلانــب مــن النــواتج مــا يلــي: (أ) تعــوق احلــواجز     -٣٣

الصحة اجلنسـية واإلجنابيـة    االجتماعية الثقافية النساء والشباب من الوصول إىل خدمات
قدمة للرعايـة الصـحية تفتقـر إىل التـدريب الـالزم؛      ـُومعلوماا التثقيفية؛ (ب) اجلهات امل

(د)  عائقـاً؛ (جـ) ال يـزال تـوفري خـدمات صـحية جنسـية وإجنابيـة رفيعـة اجلـودة يشـكّل          
ابة هلــا ال الكـثري مـن بــرامج العمـل الوطنيـة ذات الصــلة مبراقبـة وفيـات النفــاس واالسـتج       

تشتمل علـى ميزانيـة؛ (هــ) يشـكّل تتبـع اإلجـراءات املعنيـة بتوظيـف وانتشـار القـابالت           
ج حتدياً، وخصوصـاً حيثمـا ال تتـوفر اآلليـات القياسـية جلمـع مثـل تلـك         احلديثات التخر

 البيانات. 
تعزيـز الـنظم الصـحية     يشـكّل وقد استفاد الصندوق من عدد مـن الـدروس: (أ)    -٣٤

 تتسميف تيسري االستخدام املتزايد خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ (ب)  عالةًف طريقةً
أمهيـة كـبرية يف توليـد الطلـب علـى خـدمات الصـحة        بالطُرق القائمة على اتمع احمللـي  

اجلنسية واإلجنابية؛ (جـ) التـوازن بـني عوامـل العـرض والطلـب ضـروري عنـد التخطـيط         
سياسـات  ،لالة يف املـوارد البشـرية الوطنية  بالق إدماجيشكّل لتكامل تقدمي اخلدمات؛ (د) 

 كمـا ؛ (هــ)  والنشـر فـاظ  تحتدريب واالالعنصراً هاماً يف  ،العاملة يف جمال الصحة قوىال
   ق الطبيـة املتنقلـة وسـائل فععد املساحات اآلمنة للنساء والفتيات والفرالـة للوصـول إىل   ت

 ات باألزمات.الفتيات النازحات واملشردات واملتأثر
هـذه الـدروس يف وضـع خطتـه      إدراجيعمل صندوق األمماملتحدة للسكان علـى   -٣٥

 .٢٠٢١-٢٠١٨االستراتيجية للفترة 
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األولويــة يف التوجــه حنــو املــراهقني، وخاصــة املراهقــات صــغريات     تنــامي:٢النتيجــة 
السن، يف إطار السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية، وال سيما زيادة تـوافر خـدمات   

 التثقيف اجلنسي الشاملة وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
 

األولويـات  ، حتقق تقدم يف عـدد مـن اجلوانـب املتصـلة بتكامـل      ٢٠١٤منذ عام  -٣٦
. وباتت قضايا الشـباب واملـراهقني تؤخـذ    التنميةاملوجهة حنو املراهقني والشباب يف أطر 

 يف االعتبار على حنو متزايد عند وضع أطر العمل اإلمنائية الوطنية واإلقليمية والعاملية. 
وكانــت األولويــة املمنوحــة لقضــايا الشــباب واملــراهقني واضــحة علــى الصــعيد    -٣٧

ــاملي. وت ــرة        الع ــل، للفت ــق والطف ــرأة واملراه ــة بشــأن صــحة امل ــتراتيجية العاملي ــاول االس تن
 واعتمـد ، التقدم غري املتكافئ يف إدراك حقوق املـراهقني واحتياجـام.   ٢٠٣٠-٢٠١٦

شريكاً يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين اتفاقاً جديـداً للشـباب يف    ٤٠ما يزيد عن 
 للسكان.  املتحدةندوق األمم العمل اإلنساين، حتت قيادة ص

وبدعمٍ من الصـندوق علـى الصـعيد اإلقليمـي، وضـعت خطـة االحتـاد األفريقـي          -٣٨
ملــراهقني والشــباب وتبنــت خريطــة طريــق علــى   ا يفلالســتثمارات  أولويــةً ٢٠٦٣لعــام 

 املناصـرة ، وعقب جهود ٢٠١٦الدميغرايف. ويف بداية عام  العائدمستوى القارة لتسخري 
أكّـد رؤسـاء دول وحكومـات     ،الصندوق واجلهات األخرى صاحبة املصـلحة اليت بذهلا 

االحتاد األفريقي التـزامهم بوضـع فئـة الشـباب يف صـلب التنميـة املسـتدامة. ويتخـذ هـذا          
االلتزام أمهية على وجه اخلصوص يف غرب ووسـط أفريقيـا، حيـث تشـكّل فئـة الشـباب       

 سنة ثلثي السكان تقريباً.  ٢٤دون 
مــن بــرامج الصــندوق إىل أن  املســتمدةالقُطــري، تشــري البيانــات وعلــى الصــعيد  -٣٩

عدد البلدان اليت وضعت قوانني وسياسات تتيح للمـراهقني ممارسـة حقـوقهم قـد ارتفـع      
. واستجابةً لالستراتيجية العاملية بشـأن  ٢٠١٦يف عام  ١٠٠إىل  ٢٠١٣يف عام  ٧٤من 

ــرة     ــرأة واملراهــق والطفــل، للفت ــ٢٠٣٠-٢٠١٦صــحة امل ــم  ، وب دعمٍ مــن صــندوق األم
إليـالء صـحة    ٢٠١٦حكومـةً تعهـداا السياسـية يف عـام      ٣٢املتحدة للسكان، قـدمت  

ــد اجلــدد         ــة وصــحة األم واملوالي ــا يشــمل حتســني الصــحة اإلجنابي ــة، مب ــراهقني األولوي امل
 والطفل. 

. ٢وحقـق الصــندوق تقــدماً ثابتــاً يف نــواتج خطتــه االســتراتيجية بشــأن النتيجــة   -٤٠
ــع أ ــة    وم ــواتج الثالث ــن الن ــه مل ينجــز أي م ــة بصــورةن ــام  كامل  ٢٠١٦، وجــاء األداء لع
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يف املائـة   ٩٠، فقد أُجنز كل ناتج من النـواتج بنسـبة   ٢٠١٥منخفضاً قليالً باملقارنة بعام 
 ). ٢على األقل (انظر اجلدول 

السبب يف عـدم حتقيـق النـواتج بالكامـل إىل ثالثـة مـن أهـداف املؤشـر،          ىويعز -٤١
، فـإنّ عـدد البلـدان    ٦رت عن حتقيق اهلدف املطلوب بنسبة ضئيلة. ففي الناتج قصواليت 

ــات املهمشــة مــن      ــادة االســتثمارات يف الفئ ــدعو إىل زي ــيت ت ذات املنصــات التشــاركية ال
يف عـام   ٥٣قـد ارتفـع مـن     ،املراهقني والشباب ضمن برامج التنمية والصحة وسياسـاا 

. ويف النـاتج  ١٠٥يف حتقيق العدد املطلوب وهـو   ، خمفقا٢٠١٦ًيف عام  ٩٤إىل  ٢٠١٣
ق مـع املعـايري الدوليـة مـن     ، فقد ارتفع عدد البلدان ذات التثقيف اجلنسي الشامل املتفـ ٧

. ٨٥، خمفقاً يف حتقيـق العـدد املطلـوب وهـو     ٢٠١٦يف عام  ٨١إل  ٢٠١٣يف عام  ٣٩
كانـــات الصـــحية ، ارتفـــع عـــدد البلـــدان الـــيت وضـــعت بـــرامج لبنـــاء اإلم ٨ويف النـــاتج 

واالجتماعية واالقتصادية اليت تصـل إىل الفتيـات املعرضـات خلطـر زواج القاصـرات مـن       
 . ٦٠، خمفقاً يف حتقيق العدد املطلوب وهو ٢٠١٦يف عام  ٥٥إىل  ٢٠١٣يف عام  ٢٩
ــز -٤٢ ــواتج      ىويعـ ــذه النـ ــق هـ ــة حتقيـ ــدم إمكانيـ ــي يف عـ ــبب الرئيسـ ــلالسـ  بالكامـ

املاليـــة. كمـــا أشـــري إىل أن الصـــعوبات الكامنـــة يف  ) إىل القيـــود ٨(وخصوصـــاً النـــاتج 
ــاتج      ــق الن ــت أحــد األســباب وراء عــدم حتقي ــدرات كان ــالتثقيف اجلنســي   ٧الق املعــين ب

 الشامل.
 

 :٢اجلدول 
 ٢سجل األداء يف إطار النتيجة   

 الناتج
األداء يف عام 

٢٠١٥ 
األداء يف عام 

٢٠١٦ 

 :يفالوطنية  اتزيادة القدر

دماج بغرضـإ القائمة على األدلـة   بأعماالملناصرة القيام -٦
 قضايا املراهقني والشباب

  

   تصميم وتنفيذ برامج التثقيف اجلنسي الشامل -٧
تصــميم وتنفيــذ بــرامج شــاملة للوصــول إىل الفتيــات    -٨

 املهمشات 
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 دوالر ١٩٠ دوالر ١٢١ إمجايل نفقات النتائج، مباليني الدوالرات

النفقات مـع اعتبـار املسـاواة بـني اجلنسـني هـدفاً كـبرياً أو        
 رئيسياً، مباليني الدوالرات

 دوالر ١١٥,٧ دوالر ٦٩,٦

 يف املائة ٦٠دون يف املائة  ٩٩-٦٠يف املائة فما فوق  ١٠٠ 
 

 ات على الصـعد العامليـة واإلقليميـة والقُطريـة    قت شراكات الصندوق واملنصحقّ -٤٣
الربنــامج  إطــار يففعاليــة يف إيــالء قضــايا املــراهقني والشــباب األولويــة يف أطــر التنميــة. و

ــترك بـــني     ــال املشـ ــاء زواج األطفـ ــة إىل إـ ــراءات الراميـ ــل اإلجـ ــامل لتعجيـ ــاملي الشـ العـ
أولويــة،  ابلــداً ذ ١٥اليونيسـيف وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، الــذي متّ تنفيــذه يف  

ــو   ــا فاسـ ــعت بوركينـ ــل   وضـ ــط عمـ ــتراتيجيات وخطـ ــا اسـ ــدا وزامبيـ ــق وأوغنـ وموزمبيـ
فتـاة مـن    ٦٥،٠٠٠، اسـتفادت أكثـر مـن    ٢٠١٦. ويف عـام  األطفـال وطنيـةإلاء زواج  

 املعلومات التثقيفية وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية مبوجب هذا الربنامج.
، أطلق الصندوق بالتعاون مع شبكة من الشباب ذوي اإلعاقات ٢٠١٦يف عام  -٤٤

 املهمشـة فئـات  اللصـون حقـوق    ،"حنن نقرر" للشباب واإلعاقـة  مبادرة املناطقن مجيع م
 . اتإعاق نم انونمن السكان، وخصوصاً األشخاص الذين يع

آسيا واحمليط اهلادئ، عملت مؤسسة يقودهـا الشـباب علـى تأسـيس      منطقةويف  -٤٥
قلة. وتركّـز هـذه    باتـت منظمـة مسـت   يتمنظمة "قيادة الشباب" بدعمٍ من الصـندوق، والـ  

 نقـص اب من السـكان الـذين يتعرضـون خلطـر اإلصـابة بفـريوس       باملنظمة على فئات الش
بلداً. ويعد ذلك شاهد إثبات على القـدرة   ١٩يف  نشطأو يتأثرون به، وت ةالبشري ةاملناع
لدعوة إىل وضع أولوية قضايا املراهقني والشـباب يف أطـر   لزة على الصعيد اإلقليمي املعز

شاباً من  ٨١١،٠٠٠استفاد ما يربو على  ،نمية. ويف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقيالت
املتسربني من املـدارس مـن التثقيـف اجلنسـي الـذي أتاحـه برنـامج وقايـة الشـباب ونفّـذه           

 الصندوق. 
ويف ليبرييا، لعب الشباب دوراً أساسياً يف القضاء على وبـاء إيبـوال. فقـد جـرى      -٤٦

اء قادرة على التعرف السريع علـى حـاالت اإلصـابة احملتملـة بوبـاء      تدريبهم كعناصر اقتف
 إيبوال وتنبيه السلطات املختصة. 
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واستخدم الصندوق وسائل مبتكرة لتعزيز دور الشباب يف بناء السالم والقـدرة   -٤٧
 التجاريـة عمال بـدءاأل في اجلمهوريـة العربيـة السـورية، ونتيجـة ملشـروع      فعلى التكيف. 

ــدعمٍ مــ  ــذين الصــندوق، للشــباب ب ــذ ال  ١٨٠صــندوق االبتكــار، حصــل   إطــار يف نفِّ
شخصاً من فئة الشـباب النـازحني داخليـاً علـى فـرص عمـل. وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد          

 ، وخصوصاً الفتيات املراهقات. الشباب من ١،٢٢٥استفاد من هذا املشروع 
تصـنع   وتربهن األدلة على أنّ تدخالت الصندوق مـن أجـل املـراهقني والشـباب     -٤٨

في البلدان ذات املنصات التشاركية اليت دعت إىل زيادة االستثمارات يف الفئـات  ففَرقاً. 
يف املائة من هذه البلدان على دمج مثـل هـذه    ٨٤املهمشة من املراهقني والشباب، عمل 

: النتــائج القطريــة ٢القضــايا يف السياســات الوطنيــة ذات الصــلة بالشــباب (انظــر املرفــق  
جـد التقيـيم املعـين بـدعم الصــندوق     و قـد الـة لتوضـيح نظريـات التغـيري). و    ودراسـات احل 

للمراهقني والشباب أنّ الصندوق رائد يف جمال صحة املراهقني اجلنسية واإلجنابيـة، وأنـه   
قد ساهم يف إجياد بيئة أفضل لوضع قضايا املراهقني والشباب على سلّم األولويات علـى  

 ة والقُطرية.الصعد العاملية واإلقليمي
٤٩- ة حتديات يف سعيه ملنح األولوية لقضـايا املـراهقني والشـباب    واجه الصندوق عد

يف خطط التنمية، وتشـمل: (أ) غيـاب مقـاييس األداء يف أطـر العمـل الوطنيـة، ممـا جيعـل         
تقيــيم التقــدم واألثــر صــعباً؛ (ب) تراجــع يف املــوارد؛ (جـــ) احلساســية يف بعــض البيئــات  

ــوق اإل    ــة وحقـ ــية واإلجنابيـ ــحة اجلنسـ ــاه الصـ ــة جتـ ــباب  الثقافيـ ــلة بالشـ ــاب ذات الصـ جنـ
 واملراهقني، مما جعل هذه القضايا صعبة التناول. 

ستركّز اخلطة االستراتيجية التالية للصـندوق علـى: (أ) تعزيـز القـدرات الوطنيـة       -٥٠
ــر الــربامج والسياســات؛ (جـــ) حشــد املــوارد      ــاول أث يف رصــد التقــدم وتقييمــه؛ (ب) تن

باب والــدعوة هلــا، وخصوصــاً الفتيــات  ووســائل الــدعم حلمايــة حقــوق املــراهقني والشــ  
 املراهقات. 

: تعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكـني النسـاء والفتيـات، وإعمـال احلقـوق      ٣النتيجة 
 اإلجنابية، مبا يشمل النساء واملراهقني والشباب األكثر ضعفا وميشا

قـت  أظهرت البيانات املتاحـة أنّ االجتاهـات يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني حق       -٥١
٢٠١٤يف عـام   ٠,٤٤٩ماً مطّرداً. واخنفض مؤشر عـدم املسـاواة بـني اجلنسـني مـن      تقد 
ــربن ضــرب     ٢٠١٥يف عــام  ٠,٤٤٣إىل  ــوايت يعت ــة للنســاء الل . واخنفضــت النســبة املئوي

يف املائـة يف   ٤٠إىل  ٢٠١٣يف املائـة يف عـام    ٤٧مـن   ،الزوج أو الشـريك زوجتـه مـربراً   
امج الصــندوق إىل أن عــدد البلــدان الــيت دجمــت احلقــوق . تشــري بيانــات برنــ٢٠١٦عــام 
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بلـداً يف عـام    ٤٥اإلجنابية يف خطط عملها الوطنية للمساواة بني اجلنسني قـد ارتفـع مـن    
 .٢٠١٦بلداً يف عام  ٧٤إىل  ٢٠١٣

 ٢٠١٥حتسناً عـن عـام    ل، مما يشك٣ّق الصندوق كلياً ثالثة نواتج للناتج وحقّ -٥٢
عيد العاملي، قاد الصندوق تصميم منهجيات مجع البيانـات  ). وعلى الص٣(انظر اجلدول 

، واللــذان ٢-٦-٥و ١-٦-٥حــول مؤشــرين مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة 
يركـزان علــى متكــني املــرأة واحلــواجز القانونيـة الــيت تعــوق الوصــول إىل خــدمات رعايــة   

انـب املسـاءلة   ، واصـل الصـندوق تعزيـز جو   ٢٠١٦يف عـام  والصحة اجلنسية واإلجنابيـة.  
     سـات حقـوق   ذات الصلة بالصحة اجلنسـية واإلجنابيـة وحقوقهـا. ودعـم الصـندوق مؤس

بلداً يف تنفيذ حتقيقـات حـول ممارسـة احلقـوق اإلجنابيـة واحلـق يف        ٣٠اإلنسان املعنية يف 
بلـداً   ٧١فقـد وضـع    ،ة علـى ذلـك  واحلصول على رعاية صحية جنسـية وإجنابيـة. وعـال   

صد تنفيذ التوصيات وااللتزامات يف إطار احلقوق اإلجنابية واإلبالغ روع بتلت فعاالًنظاماً 
 عنه.
ملحوظــة. فمــن بــني البلــدان املتــأثرة  ٢٠١٦حققة يف عــام ـُكانــت األهــداف املــ -٥٣

يف املائــة) لــديها جهــة   ٧٠يف املائــة منــها (اهلــدف:   ٨٣باألزمــات اإلنســانية، وجــد أن  
للعنف اجلنسـاين، نتيجـةً إلجـراءات التنسـيق الـيت      فاعلة للتنسيق بني الوكاالت للتصدي 

)، نفّـذت منظمـات اتمـع املـدين     ١٩بلداً (اهلـدف:   ٢٩تولّاها الصندوق وقيادته. ويف 
ــات، و      ــة للنســاء والفتي ــوق اإلجنابي ــع احلق ــل م ــات للمســاءلة للتعام ــات املهمالآلي شــة فئ

   ــن الســكان. وقــد و ــية م ــداً  ٩٠د أن جــواألساس ــراءات يــبل مكافحــة العنــف  دمج إج
اجلنساين واحلماية واالستجابة يف براجمـه الوطنيـة املعنيـة بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، مبـا        

 بلداً.  ٨٤يتجاوز العدد املستهدف وهو 
 

 :٣اجلدول 
 ٣سجل األداء يف إطار الناتج    

 الناتج
األداء يف 

 ٢٠١٥عام 
األداء يف 

 ٢٠١٦عام 

   للنهوض باحلقوق اإلجنابيةنظم احلماية الوطنية والدولية  -٩
   منع العنف اجلنساين واملمارسات املؤذية -١٠
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   مشاركة منظمات اتمع املدين  -١١

 إمجايل النفقات على النتائج، مباليني الدوالرات
٢٠٩,٢ 
 دوالر

٣١٨,١ 
 دوالر

أو رئيسـياً،   النفقات مع اعتبار املساواة بـني اجلنسـني هـدفاً كـبرياً    
 مباليني الدوالرات

١٨٩,٥ 
 دوالر

٢٨٠,٩ 
 دوالر

 يف املائة ٦٠دون يف املائة  ٩٩-٦٠يف املائة فما فوق  ١٠٠ 
 

ووجــد أنّ الشــراكات واألدوات كانــت مفيــدةً يف حتقيــق احملصــلة هلــذا النــاتج.   -٥٤
األعضـاء التناسـلية    ومن خالل الربنامج املشترك بني الصندوق واليونيسيف حول تشويه

بلـداً مـن بـني بلـدان الربنـامج       ١٣لإلناث، متّ جترمي تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث يف  
ـــ ــة. وأضــافت   ١٧ال ــد   ٧٦ذات األولوي ــدان بن ــة مــن هــذه البل ــذ  امل اًيفيف املائ ــة لتنفي يزاني

، ٢٠١٦و ٢٠١٤السياســـات ملنـــع تشـــويه األعضـــاء التناســـلية لإلنـــاث. وبـــني عـــامي  
امــرأة وفتــاة منخــدمات احلمايــة والعــالج الــيت قــدمها الربنــامج،    مليــون ١,٥دت اســتفا

 جمتمع حملي ختلّيه عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. ٥،٦٠٠وأعلن 
، بــادر الصــندوق وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، بالتعــاون مــع   ٢٠١٦ويف عــام  -٥٥

ــين باملخــ       ــب األمــم املتحــدة املع ــة الصــحة العامليــة ومكت ــة، بتجربــة  منظم درات واجلرمي
 املشروع املشترك لألمم املتحدة املعين باخلدمات األساسية لضحايا العنف والناجني منه. 

٥٦- م يف وواصل الصندوق دعمه جلهود إشراك الرجال والفتيان من أجل حتقيق تقد
العـدد املسـتهدف    بـذلك بلـداً (ويتجـاوز    ٤٧املساواة بني اجلنسني. وعمل الصندوق يف 

ســايت علــى الــربامج إلشــراك منظمــات اتمــع املــدين لــدعم إضــفاء إطــار مؤس  ) مــع٤٣
الرجال والفتيان يف قضايا تتعلق باملساواة بني اجلنسني، ولتعزيز احلصـول علـى خـدمات    

 الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية. 
إقليمـاً   ٢٥ ويف أفغانستان، دعم الصندوق احلوار القائم بني اتمعات احملليـة يف  -٥٧

إلشراك الرجال والفتيان بغرض حتقيق تقدم يف املساواة بني اجلنسني، وقـد تـولّى مسـاعٍ    
مشاة يف كمبوديا وجنـوب السـودان وأوغنـدا. ويف جورجيـا، دعـم الصـندوق برناجمـاً        
ــة داخــل       ــذي يتحــدى األدوار التقليدي ــاء" ال ــوان "آب ــاً شــعبياً حيمــل عن ــاً ابتكاري تلفزيوني

سـاهم الصـندوق يف اسـتدراك احلكومـة هلـذه       كمـا القائمـة علـى نـوع اجلـنس.     و، اُألسر
 القضايا يف براجمها التنموية الوطنية. 
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٥٨- واشتملت التحـديات  ٣تنفيذه للنتيجة  خالليات متعددة واجه الصندوق حتد .
ء الرئيسية على: (أ) احلواجز االجتماعية الثقافية اليت تعوق املساواة بني اجلنسـني والقضـا  

فئـات املهمشـة مـن السـكان؛     العلى املمارسات املؤذيـة؛ (ب) الصـعوبة يف الوصـول إىل    
(جـ) عـدم تنـاول األسـباب اهليكليـة الكامنـة وراء عـدم املسـاوة بـني اجلنسـني علـى حنـو            
ــؤدي إىل حــاالت العنــف اجلنســاين. وســوف يســعى        ــيت ت ــا األســباب ال ــا فيه ــم، مب مالئ

 يف خطته االستراتيجية القادمة.الصندوق إىل تناول هذه التحديات 
: تعزيــز السياســات الوطنيــة والــربامج اإلمنائيــة الدوليــة عــن طريــق األخــذ  ٤النتيجــة 

بالتحليــل القــائم علــى األدلــة للــديناميات الســكانية وصــالا بالتنميــة املســتدامة،         
والصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، واحلقــوق اإلجنابيــة، وفــريوس العــوز املنــاعي البشــري،  

 املساواة بني اجلنسنيو

يف زيـادة تــوافر   ،٢٠١٦يف عــام  ،حقـق الصـندوق تقــدماً متواضـعاً ولكــن ثابتـاً     -٥٩
ات السكان إلرشاد السياسات الدوليـة  دينامي بشأنذات اجلودة الرفيعة  واألدلّةبيانات ال

 والوطنية وأطر عمل التنمية. 
جيدة على األقل للسكان وارتفع عدد البلدان اليت أجرت إحصاًء واحداً بنوعية  -٦٠

يف األعوام العشرة املاضية ومتّت معاجلتها وحتليلـها وتوزيعهـا وفقـاً للمعـايري والتوصـيات      
. وارتفع عدد البلـدان  ٢٠١٦يف عام  ١١٢إىل  ٢٠١٤يف عام  انبلد ١٠٤الدولية، من 

ادرة قـ الواليت أجرت استقصاءات وطنية على األسر املعيشية يف األعوام اخلمسـة املاضـية   
بلـداً يف عـام    ٨٩مـن   ،على دعم تقـدير السـكان ومؤشـرات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة      

. وعالوة على ذلك فقـد ارتفـع عـدد البلـدان الـيت أمتّـت       ٢٠١٦يف عام  ٩٧إىل  ٢٠١٥
ــة واملــراهقني      تقييماــا حــول التــدخالت االســتراتيجية بشــأن الصــحة اجلنســية واإلجنابي

 .٢٠١٦يف عام  ٩٢إىل  ٢٠١٤بلداً يف عام  ٦٦والشباب من 
إلرشــاد السياســات وأطــر عمــل التنميــة، فقــد       األدلّــةومبــا يتعلّــق باســتخدام    -٦١

ت يف عـام        تناولتتقريباً مجيعـ  ٢٠١٦خطـط التنميـة الوطنيـة الـيت أُقـرات السـكان.  دينامي
مؤشـراً مـن توافـق آراء مونتيفيـديو      ٣٨ نوعلى سبيل املثال، مجعت مجهورية الدومنيكا

السكان والتنمية يف خطة عملـها الوطنيـة املتعـددة السـنوات للقطـاع العـام للفتـرة        بشأن 
. وتشــــمل األمثلــــة األخــــرى: (أ) اســــتراتيجية التنميــــة الوطنيــــة يف      ٢٠٢٠-٢٠١٧

الـيت   ٢٠٣٠؛ (ب) رؤية منغوليـا للتنميـة املسـتدامة لعـام     ٢٠٣٠-٢٠١٦طاجيكستان، 
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-٢٠١٧يف بوتسـوانا،   ١١مية الوطنيـة  ؛ (جـ) خطة التن٢٠١٦اعتمدها الربملان يف عام 
 ، واليت تشمل فصالً خمصصاً للسكان والتنمية.٢٠٢٣

ق الصــندوق حتقيقــاً ، حقّــ٤وعلــى مســتوى النــواتج، وكمــا يظهــر يف اجلــدول    -٦٢
مبا يتصل باثنني مـن نـواتج اخلطـة االسـتراتيجية األربعـة. ومت       ٢٠١٦عام  كامالً أهداف

إنتاج ونشر بيانات مصنفة ذات  يفعزيز القدرات الوطنية : (أ) تيفالتحقيق التام للنواتج 
 نوعية جيدة؛ (ب) زيادة إتاحة األدلّة من خالل إجراء التحليالت املتطورة واملتعمقة. 

، ارتفعــت نســبة البلــدان الــيت تلقّــت واســتخدمت      ٢٠١٦واعتبــاراً مــن عــام    -٦٣
رض دعــم احتياجاــا املسـاعدة الفنيــة مـن الصــندوق لالســتفادة مـن بيانــات الســكان بغـ    

بلـــداً يف عـــام  ٧٧إىل  ٢٠١٣بلـــداً يف عـــام  ٦٩التقييميـــة يف األوضـــاع اإلنســـانية مـــن 
يف املائـــة. وارتفـــع عـــدد اهليئـــات   ٧٥، مبـــا يتجـــاوز النســـبة املســـتهدفة، وهـــي  ٢٠١٦

اإلحصائية الوطنيـة ذات القـدرات املؤسسـية يف حتليـل البيانـات املصـنفة حـول املـراهقني         
ــدعمٍ مــن الصــندوق،  ٢٠١٦يف عــام  ١٠٣إىل  ٢٠١٣يف عــام  ٦٩والشــباب مــن  . وب

 األقل منواً بيانات وطنية تشمل مؤشرات مكاسبها الوطنية.  ٤٨وضعت مجيع البلدان الـ
وقد متّ حتقيق اثنني من النـواتج جزئيـاً، وأساسـاً بسـبب أنّ تنفيـذ حتليـل الوضـع         -٦٤

 موارد كبرية.  تتطلّب السكاين وتطبيق إجراءات الرصد والتقييم هي ممارسات
 :٤اجلدول 

 ٤سجل األداء يف إطار الناتج    

 الناتج
األداء يف 

 ٢٠١٥عام 
األداء يف 

 ٢٠١٦عام 

تعزيـز القــدرة الوطنيـة علــى إنتــاج وتوزيـع بيانــات مصــنفة     -١٢
   عالية اجلودة 

١٣- قةزيادة توافر األدلة من أحدث التحليالت املعم   
تعزيـز القــدرة علــى صــياغة السياســات القائمــة علــى   -١٤

   احلقوق وتنفيذها

  تعزيز القدرة الوطنية على استخدام البيانات واألدلـة   -١٥
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 لرصد السياسات الوطنية وتقييمها

 إمجايل النفقات على النتائج، مباليني الدوالرات
٢٤٥,٣ 
 دوالر

٣٣٥,٣ 
 دوالر

املساواة بـني اجلنسـني هـدفاً كـبرياً أو رئيسـياً،      النفقات مع اعتبار 
 مباليني الدوالرات

٨٧,٥ 
 دوالر

١٢٠,٠ 
 دوالر

 يف املائة ٦٠دون يف املائة  ٩٩-٦٠يف املائة فما فوق  ١٠٠ 
  

أحرزالصـــندوق تقـــدماً يف تعزيـــز قـــدرة الـــدول األعضـــاء علـــى حتديـــد فئـــات    -٦٥
، ٢٠١٦فـي عـام   فختلّفت يف حتقيق أهداف التنميـة املستدامةضـمن بلـدام.     السكاناليت

جــرى تــدريب تســعة فــرق قُطريــة علــى تــولّي التقييمــات يف جمــاالت صــغرية. ويف عــام    
صور عدم املسـاواة علـى املسـتوى    بلداً على األقل متريناً لرسم خريطة ت ٢٩، أمتّ ٢٠١٦

 لسياسات. شبه الوطين. وأتيحت اخلرائط لصناع ا
٦٦- م احملـرز     عزـع التقـدز الصندوق القدرات اإلقليمية ملساعدة البلدان يف قيـاس وتتب

بلداً إنتاج خطة  ٧٣، تعين على ٢٠١٦يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وحبلول عام 
مؤشراً من مؤشرات أهداف التنميـة املسـتدامة    ١٦ا حول شأوتوزيعها ورفع التقارير ب

ــات     ٦٣بالصــندوق. ومشلــت نســبة  ذات الصــلة  ــدان معــدل وفي ــة مــن هــذه البل يف املائ
يف املائة من هذه البلـدان عمليـات والدة مـاهرة؛     ٦٥األمهات يف خطتها؛ ومشلت نسبة 

 يف املائة من هذه البلدان معدل الوالدات بني املراهقات. ٤٧ومشلت نسبة 
دعـم إجنـاز احملصـلة     واستخدم الصندوق الشراكات واالستراتيجيات املبتكرة يف -٦٧

 . ٤للناتج 
وبتشكيل فرقة العمل اإلقليميـة حـول مؤشـرات التنميـة املسـتدامة القائمـة علـى         -٦٨

 الصـندوق مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        السكان يف منطقة الدول العربية، تشـارك
 واليونيســيف وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، إىل جانــب عــدة جلــان إحصــائية إقليميــة، يف 

ز الصـندوق  عـز  ،ورش عمل لتعزيز القدرات. وبالعمل على توسيع املكاسب الدميغرافيـة 
الشراكات مع البنك األفريقـي للتنميـة، واالحتـاد األفريقـي، ومكتـب املَراجـع السـكانية.        
وقد هدفت هذه الشراكات إىل إتاحة مزيد من العمل يف ااالت التالية: (أ) املؤشـرات  
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ة حــول الــتمكني والتعلــيم والتوظيــف؛ (ب) التــدريب علــى نقــل   الوطنيــة وشــبه الوطنيــ 
 احلسابات الوطنية؛ (جـ) نوعيات املكاسب الدميغرافية الوطنية. 

واستخدم الصندوق الشراكات يف دعـم أعمـال التعـداد السـكاين. ودعـم تنفيـذ        -٦٩
من خـالل وضـع اسـتراتيجية تعـداد سـكاين جديـدة        ٢٠٢٠التعداد السكاين لدورة عام 

دوق، وتأســيس جلنــة دوليــة معنيــة بتنســيق التعــداد الســكاين، بالشــراكة مــع شــعبة  للصــن
اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة ومكتـب الواليــات املتحـدة للتعـداد. ويف بعـض البلــدان،        
وخصوصــاً تلــك الــيت تضــم تضــاريس وعــرة، فقــد جعلــت الشــراكات عمليــات التعــداد 

ى. وعلى سبيل املثال، أتاحت الشـراكات  السكاين الكبرية واملعقّدة لوجستياً ذات جدو
للصندوق تسديد األجور ملوظفي التعداد السـكاين يف ميامنـار يف األمـاكن اجلغرافيـة الـيت      

 ال تعمل فيها املصارف. 
ودعم الصـندوق تعـداداً سـكانياً مبتكـراً يف ليسـوتو، وكـان أول تعـداد سـكاين          -٧٠

للتعــدادات الســكانية. وقــاد  ٢٠٢٠لــدورة عــام  يــةاإلقليم املنطقــةدونرقمــي يجــرى يف 
ــام     حيصــلالصــندوق مشــروعاً يف أفغانســتان،حيث مل    ــذ ع ــداد ســكاين من ــاك أي تع هن

 نتجة باألقمار االصطناعية لتقدير الكثافة السكانية. ـُ، واستخدمت فيه الصور امل١٩٧٩
٧١- تقيــيم دالصــندوق لبيانــات تعــداد الســكان واملســاكن   دعــمِ وجــدـــُسترش  ــا امل

الصـندوق هـو اجلهـة     ، أن٢٠١٦ّوصياغة السياسات، الصـادر يف عـام    اتالقرار فيصنع
الداعية والضامنة الرئيسية يف عمليات التعداد السكاين، وأن الدعم املقدم لـدورة التعـداد   

 ساهم بشكل كبري يف توطيد قدرات مكاتب اإلحصاءات الوطنية.  ٢٠١٠لعام 
صـندوق، وهـي: (أ) تـوفري مسـاعدة فنيـة      وقد أبـرز التقيـيم ثالثـة مـواطن قـوة لل      -٧٢

رفيعة اجلودة؛ (ب) ختم املصداقية الـذي مينحـه الصـندوق للتعـداد السـكاين؛ (جــ) دور       
اجلهة الداعية. وباملقارنة مع التركيز القوي على إنتاج البيانـات وفعاليتـها ووفرـا، فقـد     

كـون هـذا اجلانـب    سـوف ي  ،كان التركيز على استخدام البيانات ضعيفاً نسبياً. ولـذلك 
ــدة للصــندوق يف دورة التعــداد لعــام      ــز يف اســتراتيجية التعــداد الســكاين اجلدي حمــل تركي

بالطلــب فقــد  اً. أمــا طــابع الــدعم املقــدم إىل اهليئــات اإلحصــائية الوطنيــة مــدفوع٢٠٢٠
أضعف التنسيق العاملي؛ ومتّ تناول هذا اجلانب من خالل تأسيس اللجنة الدولية لتنسـيق  

ــ ــات التعــدادات       التع ــتخدامها يف بيان ــرض اس ــوارد بغ ــن امل ــد م ــذاب املزي دادات. والجت
وبيانات سكانية أخـرى فقـد وضـع الصـندوق اسـتراتيجية جديـدة لتعبئـة املـوارد لتعزيـز          

 النظم البيئية املعنية ببيانات السكان. 
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 الفعالية والكفاءة التنظيميتان  - رابعا 
لتقدم يف الفعاليـة والكفـاءة التنظيميـتني.    ، تابع الصندوق إحراز ا٢٠١٦يف عام  -٧٣

وقد حقق الصندوق ناجتني بشكل كامل: (أ) حتسني ضمان اجلودة ورصدها وتقييمهـا؛  
(ب) زيادة القـدرة علـى التكيـف عـن طريـق االبتكـار والشـراكة واالتصـاالت. وقـد متّ          

ويعــود الســبب جزئيــاً حتقيــق النــاتج املتصــل بتحســني تعبئــة املــوارد وإدارــا وتنســيقها،  
 أساساً إىل أن األهداف ذات الصلة بتعبئة املوارد مل يتم استيفاؤها. 

ولتوطيـــد الفعاليـــة والكفـــاءة يف بيئـــة تشـــغيلية جديـــدة، جتـــري مراجعـــة ثابتـــة   -٧٤
ومستمرة يف املقر ويف امليـدان بشـأن ممارسـات األعمـال وهيكليـات دعـم الـربامج. وقـد         

التعـاون مـع القطـاع اخلـاص. وعـالوة علـى ذلـك،        اتخذت نظرة جديدة جتاه الشراكة و
 ٢٠١٦فقد أُطلقت مبادرة حتول شـاملة يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف عـام      

مــن  الســتفادةلتحســني جــودة الــربامج، وتنــاول جتزئــة الــنظم، وتقويــة إدارة املعرفــة، وا   
دقـة   علـى املتزايـد   طلـب الاختاذ القرارات، ولتلبية  عند االسترشادا يفحتليالت األعمال 

 النتائج. مواردوابط رلتقارير وا
 

 :٥اجلدول 
 سجل األداء بالنسبة للفعالية والكفاءة التنظيميتني   

 الناتج
األداء يف 

 ٢٠١٥عام 
األداء يف 

 ٢٠١٦عام 
   حتسني ضمان اجلودة ورصدها وتقييمها -١
   حتسني تعبئة املوارد وإدارا وتنسيقها -٢
ف عــن طريــق االبتكــار والشــراكة زيــادة القــدرة علــى التكيــ -٣

   واالتصاالت

 إمجايل النفقات على الفعالية والكفاءة، مباليني الدوالرات
٣٢١,٦ 
 دوالر

٤٨٢,٩ 
 دوالر

 يف املائة ٦٠دون يف املائة  ٩٩-٦٠يف املائة فما فوق  ١٠٠ 
  

 الربامج من خالل النهوض بضمان النوعية ورصدها وتقييمها: حتسني فعالية ١الناتج 
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لتعزيــز فعاليـة الـربامج. وتشــمل    ٢٠١٦حقـق الصـندوق معظــم األهـداف لعـام      -٧٥
األهــداف الــيت متّ حتقيقهــا: (أ) عــدد الــربامج القُطريــة الــيت حتظــى بتصــنيف جيــد؛ (ب)   

الـربامج القُطريـة الـيت    مستندات الربامج القُطرية اليت تسـتويف معـايري اجلـودة؛ (جــ) عـدد      
 يف املائة مـن مؤشـرات الربنـامج؛ (د) عـدد التقييمـات علـى        ٩٠رصدت على حنو واف

 مستوى املؤسسة والربامج اليت استكملت وفقاً للمخطط. 
بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين وضــمان       ةهــداف املتعلقــ  األوقــد متّ حتقيــق   -٧٦

 الربامج. استمرارية األنشطة اإلنسانية واإلمنائية يف
مل يتسن حتقيق اهلدف املتعلّق بـاإلجراءات املنفّـذة حـول التوصـيات      ،ومع ذلك -٧٧

التقييميــة، ويعــود ذلــك جزئيــاً إىل أن اهلــدف كــان طموحــاً للغايــة وكــذلك بســبب          
ع اجلديد لدى الصندوق. التحديات اللوجستية الناشئة عن نظام التتب 

خالل زيادة التنسيق واالتساق مـع  وواصل الصندوق تعزيز عملياته وبراجمه من  -٧٨
منظومة األمم املتحدة، من بني أمور أخرى، وزيادة التعاون بني دول اجلنـوب والتعـاون   
الثالثي، مبا يتفـق مـع االسـتعراض الشـامل للسياسـات الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات.           

التقـدم يف   واستوىف الصندوق هدفه املعين باملسامهة يف منظومة املنسق املقيم وتابع حتقيـق 
، اسـتخدم  ٢٠١٦استخدام النظم واألدوات الشائعة يف منظومة األمم املتحدة. ويف عام 

يف املائة من البلدان املستفيدة من برامج الصندوق أدوات ومبادئ اإلدارة املشـتركة   ٩٨
يف املائة من البلـدان املسـتفيدة مـن بـرامج الصـندوق       ٧٥القائمة على النتائج. واستخدم 

 يف املائة.  ٦٢ البالغةتجاوز النسبة املستهدفة ي ما هوالتعاون بني بلدان اجلنوب، و منطَ
لعب الصندوق دوراً نشطاً يف الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت الـذي   -٧٩

أُنشئ للمواءمة بني طُرق وضع اخلطـط االسـتراتيجية ملنظمـات منظومـة األمـم املتحـدة.       
فرعية املعنية باملواءمة بـني الطُـرق مـع اإلدارة القائمـة علـى      قاد الصندوق اموعة ال كما

النتائج. وساهم الصندوق أيضـاً بوضـع إرشـادات إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة         
 اإلمنائية، مبا يشمل املعلومات حول نظرية التغير والرصد اآلين. 

 الفعالية. وأكّدت التقييمات املستقلّة أنّ برامج الصندوق تتصف بالتركيز و -٨٠
، إىل جانـب  ٢٠١٧-٢٠١٤ووجـد تقيـيم هيكليـة تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية،        -٨١

استعراض منتصـف املـدة، أّن اهلـدف مـن اخلطـة االسـتراتيجية، الـذي يشـار إليـه عمومـاً           
الـربامج     بـ"عني اهلدف"، والنتائج األربع، قد عز عـدزت التركيز يف بـرامج الصـندوق. وت

برناجماً قطرياً جرى اعتماده خـالل   ٦٧اً أكثر تركيزاً: فمن بني القطرية املوضوعة مؤخر
٢٠١٦-٢٠١٤ يف املائة) نتائج أقل عن نواجتها السابقة.  ٨١برناجماً ( ٥٥، حقق 
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ا ورد يف نتــائج اخلطــة االســتراتيجية ذات الصــلة  ملــ ووفقــاًمــن حيــث الفعاليــة،   -٨٢
 ٢٠١٦-٢٠١٤يت أجريت يف الفتـرة  أعاله، فقد وجد وفقاً لتقييمات الربامج القُطرية ال

أن أغلبية الربامج القُطرية كانت فعالة. وباإلضافة إىل ذلك، فقد وجد أن مجيـع الـربامج   
    بالسياق القُطري وبالتركيز االسـتراتيجي للصـندوق. وأُجـري القُطرية كانت ذات صلة

ألمــم وصــنف صــندوق ا ٢٠١٦اســتعراض لوكــاالت التنميــة متعــددة األطــراف يف عــام 
 إطار فئة الفعالية التنظيمية.  يفاملتحدة للسكان على أنه ذو أداٍء "جيد" 

وتنسب هذه التحسينات يف جودة الربامج املـذكورة أعـاله إىل طـرح سياسـات      -٨٣
وإرشــادات أقــوى، وأدوات برجمــة متينــة، وقــدرات مــوظفني معــززة، ونظــم صــارمة         

مج الصــندوق حتســينها جلــودة لإلشــراف وضــمان اجلــودة. وتابعــت جلنــة اســتعراض بــرا 
مستندات الربامج القُطرية. وقد أصبح املوظفون أكثـر كفـاءة يف اسـتخدام نظـام الربجمـة      
العــاملي للصــندوق ونظــام املعلومــات االســتراتيجية مــن خــالل التــدريب والــدعم. كمــا    
ــة طــرق إدارة خطــط العمــل القائمــة يف املقــر ويف       يســعى نظــام الربجمــة العــاملي إىل تقوي

ملكاتب امليدانية بغرض ختطيط أنشطة تنفيذ الربامج وإدارـا. ويسـمح نظـام املعلومـات     ا
، ٢٠١٦االستراتيجية للصندوق بتخطيط نتائج الـربامج ورصـدها واإلفـادة ـا. يف عـام      

يف املائة من املكاتب القُطرية إىل تلقّيها الدعم الفعال من مكاتب الصندوق  ٩٧أشارت 
 اإلقليمية. 

قّق هذه التحسينات فإنّ الصندوق يعي احلاجة إىل االسـتثمار أكثـر يف   وبرغم حت -٨٤
اجلوانــب التاليــة: (أ) تعزيــز التخطــيط للحصــول علــى نتــائج قائمــة علــى املخــاطر؛ (ب) 
حتسني ضمان اجلودة؛ (جــ) اسـتخدام األدلـة يف اختـاذ القـرارات. ومـن أجـل دعـم هـذه          

ية التغيري ذات الصـلة بتخطـيط الـربامج    االستثمارات، يقدم الصندوق اإلرشاد حول نظر
 القُطرية، كجزء من خطته لتنمية القدرات. 

حتسني تعبئة املـوارد وإدارـا وتنسـيقها مـن خـالل زيـادة التركيـز علـى القيمـة            ٢الناتج 
 مقابل املال وإدارة املخاطر بصورة منهجية

د مــن ، تلقّــى الصــندوق إشــارات تفيــد بــأن بعــض املــوار  ٢٠١٦يف بدايــة عــام  -٨٥
جهات ماحنة رئيسية سـيعاد توجيههـا حنـو حتـديات ناشـئة، وهـو مـا يـؤثر مباشـرةً علـى           
املوارد املتاحة للصندوق. وعـالوةً علـى ذلـك، يـؤثّر اسـتمرار التقلّـب يف أسـعار صـرف         
ــوارد         ــى م ــأثرياً ســلبياً عل ــة ت ــوى قيم ــدوالر األمريكــي األق ــل ال العمــالت الرئيســية مقاب

 الصندوق. 
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بلغت اإليـرادات اإلمجاليـة مـن املسـامهات األساسـية والتمويـل        ،٢٠١٦يف عام  -٨٦
مليـون دوالر، وهـو مـا يقـلّ      ٨٤٢املشـترك لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مـا قيمتـه        

يف املائة) عن املبلغ املسـتهدف يف اخلطـة االسـتراتيجية     ٢٣-مليون دوالر ( ٢٥١مبقدار 
، اخنفضت إيـرادات  ٢٠١٥قارنة بعام مليون دوالر. وبامل ١،٠٩٣املقدر بـ  ٢٠١٦لعام 

 ٨٤٢مليـون دوالر إىل   ٩٧٢يف املائـة) مـن    ١٣مليـون دوالر (  ١٣٠املسامهات مبقدار 
مليون دوالر. وقد حافظ الصندوق علـى قاعـدة واسـعة مـن اجلهـات املاحنـة تتـألف مـن         

ــة عضــو.  ١٢٣ ــة   ودول ــرادات املســامهات يف املــوارد العادي ــون  ٣٥٣بلــغ جممــوع إي ملي
جهـة ماحنـة    ١٥يف املائة من اإليرادات من أعلى  ٩٧ر؛ ومن أصل هذا املبلغ، جاء دوال

بلــغ جممــوع املســامهات يف إيــرادات ويف املائــة مــن جهــات ماحنــة أخــرى.   ٣تقليديــة، و
 مليون دوالر.  ٤٨٩التمويل املشترك 

، تعرض الصندوق لنقص كبري يف الـدخل مقارنـة باألهـداف    ٢٠١٦خالل عام  -٨٧
كجـزء مـن مسـؤوليته     ،عليها مع الس التنفيذي. وقد تولّى الصـندوق باسـتمرار  املتفق 
ق مـن املـوارد العاديـة وتعـديل توزيـع املـوارد       قَّـُحرصد املستوى املتوقع للدخل املـ  ،املالية

ناقش الصندوق بانتظام الوضع املايل مع الـس التنفيـذي. وأظهـر    واملقررة وفقاً لذلك. 
)، DP/FPA/2016/3، (٢٠١٧-٢٠١٤دة للميزانيـــة املتكاملـــة، اســـتعراض منتصـــف املـــ  

التخصيص املنخفض احملدسية وللتدخالت العاملية واإلقليمية.د للميزانية املؤس 
وقد حصـل الصـندوق علـى آراء غـري مشـفوعة بتحفظـات مـن جملـس مراجعـي           -٨٨

ــام   ــد خ٢٠١٦احلســابات يف ع ــة لســلف حســابات صــندوق     . وق فّضــت النســبة املئوي
ــأخ ال ــاً علــى مــدى     ٠,٥ر ســدادها إىل تشــغيل الــيت ت ــة، ممــا يعكــس اخنفاضــاً ثابت يف املائ

 السنوات اخلمس املاضية.
يعمل الصندوق على مواءمة وتبسيط ممارسـات األعمـال داخـل منظومـة األمـم       -٨٩

املتحدة، وفقاً للتكليف الوارد يف االستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل أربـع    
، عمـل الصـندوق بصـفته مشـاركاً يف عقـد اجتماعـات فريـق        ٢٠١٦يف عـام  وسنوات. 

الرقابة علـى اإلدارة املاليـة التـابع موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة. ودعـم الصـندوق مـن           
خالل دوره هذا آليات التمويـل القـائم علـى ترتيبـات القـبض والـدفع والتنقيحـات ذات        

اإلمنائية، إىل جانـب تعزيـز ـج التمويـل     الصلة يف سياسات متويل جمموعة األمم املتحدة 
 املشترك. 

وأتاح الصندوق النـهج املنسـق للتحـويالت النقديـة إىل مجيـع وحـدات أعمالـه،         -٩٠
 كـذلك عمـل الصـندوق   ومطبقاً طريقة قائمة على املخاطر يف العمل مع شركاء التنفيذ. 

لطفولــة ملواءمــة عــن كثــب مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة ل 
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اإلرشـادات ذات الصــلة بطريقــة التحــويالت النقديــة وإبــرام اتفاقــات طويلــة األجــل مــع  
مقدمي خدمات من أطراف ثالثة لدعم تنفيذ الطريقة. وقد عمـل الصـندوق مـن خـالل     
ــذ        ــى تصــميم حــزم خــدمات مشــتركة، ودعــم تنفي ــة عل ــم املتحــدة اإلمنائي جمموعــة األم

، حقــق الصــندوق حيــاداً مناخيــاً للعــام  ٢٠١٦جاريــة. يف عــام اســتراتيجية العمليــات الت
الـذي اقترحـه األمـني العـام لألمـم       ٢٠٢٠الثاين على التوايل، مستبقاً املوعد النهائي لعام 

 املتحدة.
 

 :٧الشكل 
 املكاتب القُطرية اليت نفّذت اخلدمات املشتركة لألمم املتحدة   

 
 ٢٠١٦و ٢٠١٥القُطرية، املصدر: التقارير السنوية للمكاتب 

  
بالشراكة مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واليونيسـيف، بـادر صـندوق األمـم        -٩١

املتحــدة للســكان بتجربــة مشــروع لتقاســم أســطول املركَبــات بغــرض حتســني الكفــاءة.   
وعند تشـغيل املشـروع كليـاً سـيعمل تقاسـم األسـطول علـى خفـض التكـاليف السـنوية           

مليــون دوالر، وتعــزا إىل اخلفــض يف حجــم األســطول. كمــا أنّ  ١,١للصــندوق مبقــدار 
خفض عدد املركبات من شأنه أن يساعد الصندوق على تقليل بصمته الكربونية. ومـن  

خفّــض الصــندوق انبعاثــات الكربــون لكــل نســمة مبقــدار   ٢٠١٥إىل عــام  ٢٠١٤عــام 
 طناً مكافئاً لثاين أكسيد الكربون.  ١,٠٢
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ــق ال٢٠١٦ويف عــام  -٩٢ ــة إلدارة املخــاطر   ، أطل ــة ســنوية ثاني صــندوق دورة تقييمي
املركزيــة، مــع ســجالت خمــاطرة مبســطة، وحوكمــة حمســنة، ومنصــة طلبــات إلكترونيــة   
معدلــة. كمــا أجــرى الصــندوق مراجعــة إلطــار عملــه الرقــايب الــداخلي، الــذي يعكــس     

قابـات الداخليـة،   املمارسات الفُضلى، واملبادئ واملتطلبات املقبول ا عموماً يف جمال الر
 ومبا يشمل توافقها مع منوذج "اخلطوط الثالثة الدفاعية".

ويواصــل الصــندوق احلفــاظ علــى ترتيبــه بــني أفضــل مؤسســات منظومــة األمــم   -٩٣
، أطلق ٢٠١٦املعونة. ويف عام  يفشفافية لاملتحدة يف رفع تقاريرها عن املبادرة الدولية ل

لالسـتفادة مـن مبـادرة الشـفافية لعـرض       الصندوق جتربـةً مـع حتـالف مـن شـركاء التنميـة      
 من خالل املنظمات املتعددة األطراف.  الصندوققابلية تعقّب األنشطة املمولة من 

 : زيادة قابلية التكيف من خالل االبتكار والشراكات واالتصاالت ٣الناتج 

فـي عـام   فزاد صندوق السكان نطاق شراكاته مع القطاع اخلاص واملؤسسات.  -٩٤
باملقارنـة  واتفاقية جديدة مـع شـركاء مـن القطـاع اخلـاص.       ٧٢، وقّع الصندوق ٢٠١٦

يف املائة يف اإليرادات املتأتية من القطاع  ١١، سجل الصندوق زيادةً بنسبة ٢٠١٥بعام 
ــون دوالر إىل  ١٠,٣اخلــاص، مــن  ، وضــعت ٢٠١٦مليــون دوالر. يف عــام  ١١,٥ملي

 شراكة شاملة ونفّذا.  يف املائة من البلدان خطط ٥١
، أقر صندوق االبتكـار  ٢٠١٦في عام فواصل الصندوق استثماره يف االبتكار.  -٩٥
تغطـي مجيـع    هـي مشروعاً، و ٢٩مشروعاً ابتكارياً إضافياً، ليصبح جمموع املشاريع  ١١

؛ ٢٠١٦خـارجي يف عـام    كـويين متّ التكليـف بـإجراء تقيـيمٍ ت   واجلغرافية السـت.   املناطق
ــادرة االبتكــار قــد   وتظهــر اال ــة أنّ مب ــاً ضــمن   ولّــدتســتنتاجات التمهيدي زمخــاً جوهري

لفكرة وقابليـة تكرارهـا   إثباتـاًل صندوق األمم املتحدة للسكان. وأظهر عدد من املشـاريع  
 و/أو توسيعها. 

ال تــزال هنــاك بعــض التحــديات. وســوف فــوعلـى الــرغم مــن هــذه النجاحــات   -٩٦
ابتكارية، مع الوضع يف االعتبـار القـدرات يف   يصبح منظمة  كييواصل الصندوق سعيه 

املوارد البشرية والفجـوات يف البيانـات واملـوارد املخفّضـة. كمـا سيواصـل االبتكـار مـن         
 خالل توسيع الشراكات وإجياد حلول للمآزق وتوظيف الرقابة اآلنية. 

ــالالصــندوق  واصــلَ -٩٧ ــة. ففــي عــام     يفع توس تواصــله مــع وســائط اإلعــالم العاملي
 ٦٠٠الوسائط اإلعالمية البـارزة إىل الصـندوق، يف املعـدل، أكثـر مـن       أشارت ،٢٠١٦

مرة شـهرياً. وتلقّـت صـفحة الصـندوق علـى فيسـبوك ثالثـة ماليـني "إعجـاب". ويتـابع           
 متابعاً.  ١٣٠،٠٠٠حساب الصندوق على تويتر اآلن زهاء 
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 عناصر قرار  -  خامسا  
 قد يرغب الس التنفيذي يف أن: -٩٨

  ٢٠١٦تقرير املدير التنفيـذي لعـام   حييط علماً بالوثائق اليت يتألف منها   (أ) 
DP/FPA/2017/4 (Part I, Part I/Add.1 and Part II)(؛ 

ينوه بتقديره للتقدم املـُحرز يف تنفيذ نتائج إطار عمل اخلطة   (ب) 
 .٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، للفترة 

_______ 
 


