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ولكن رغم ضيق الميزانيات، تحتاج الحكومات إلى 
التأكيد لقواعدها الشعبية على أن االستثمار في 

صندوق األمم المتحدة للسكان يؤتي ثمارا.

يوضح هذا التقرير السنوي كيف مكنتنا األموال 
التي ُعهد بها إلى صندوق األمم المتحدة للسكان 

من حماية وتعزيز صحة وحقوق ماليين النساء 
والشباب وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

األرقام الواردة بهذا التقرير تتحدث عن نفسها. 

ففي عام 2016، على سبيل المثال، وصلت 
إمدادات وسائل منع الحمل المقدمة من صندوق 

األمم المتحدة للسكان إلى 20.9 مليون شخصا 
وساعدت على تفادي 11.7 مليون حمل غير 

مقصود وما يقرب من 3.7 مليون عملية إجهاض 
غير آمنة والوقاية مما يقدر بـ 29,000 حالة وفاة 

بعد الوالدة.

من الممكن قياس العائد على االستثمار في 
صندوق األمم المتحدة للسكان بالنسبة للدول 

المانحة والنامية. إال أن المقياس األهم للنجاح هو 
نجاة وصحة ورفاهية النساء والشباب الذين تم 
دعم حقوُقهم وتغيير حياتهم نتيجة لبرامجنا في 

155 بلدا وإقليما.

 كلمة المدير التنفيذي 

يتحتم علينا اآلن، أكثر من أي وقت مضى، أن 
نضمن لألشخاص المهمشين والمنسيين – أولئك 

الذين تخلفوا عن الركب – إمكانية أن يمارسوا 
حقهم اإلنساني األساسي في تقرير، من دون 
إجبار أوتمييز أوعنف، متى ينجبون األطفال وكم 

عددهم.

يفخر صندوق األمم المتحدة للسكان بأنه مكن 
ماليين النساء الالتى في سن اإلنجاب من 

ممارسة هذا الحق وأنه ساعد على زيادة استخدام 
وسائل منع الحمل الحديثة على مستوى العالم 

بالضعف تقريبا وذلك من 36 في المائة في عام 
1970 إلى 64 في المائة في 2016.

لقد ساعدت زيادة فرص الوصول إلى خدمات 
تنظيم األسرة الطوعي على تمكين المزيد من 
النساء من اتخاذ قراراتهن بشأن توقيت إنجاب 

األطفال وفترات المباعدة بين الحمل، كما ساعدت 
أيضًا على تحقيق نتائج صحية أفضل للنساء وعلى 

خفض نسبة وفيات ما بعد الوالدة على مستوى 
العالم من 532,000 في 1990 إلى 303,000 في 

.2016

بالرغم من ذلك مازال عدد حاالت وفاة ما بعد 
الوالدة مرتفعا جدا. لذا يجب علينا أن نصل بهذا 

الرقم إلى صفر، فال ينبغي أن تموت امرأة وهي 
تهب الحياة.

نحن نعرف كيف يمكن أن نصل بنسبة وفيات 
ما بعد الوالدة إلى الصفر. إال أنه في كثير من 

األحيان تظل الموارد غير كافية كى نضمن أن 
تحظى كل امرأة حامل بأربع زيارات على األقل 

تمنحها رعاية ما قبل الوالدة، وأن تتم كل والدة 
في وجود عاملين مهرة وان تتوفر األدوية المنقذة 

للحياة لكل من يحتاج إليها.

لذا، فمع غياب الدعم السياسي والمالي المستمر 
الدول  تجديد  عدم  حال  وفي  المانحة  الدول  من 
النامية إللتزاماتها، قد نخسر اإلنجاز الذي تحقق فى 
خدمات  على  الحصول  وزيادة  األمهات  أرواح  إنقاذ 
والصحة  الحقوق  وتحقيق  الطوعي  األسرة  تنظيم 
بالتقصير  نخاطر  كما  للجميع.  والجنسية  اإلنجابية 
ورائنا  أحدا  نترك  بأال  المشترك  هدفنا  تحقيق  فى 
بينما نمضي قدما بأجندة أهداف التنمية العالمية 

المستدامة.

ن
سيتميهي

ي أو
دكتور باباتوند
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يوضح هذا التقرير السنوي كيف مكنتنا األموال 
التي ُعهد بها إلى صندوق األمم المتحدة 

للسكان من حماية وتعزيز صحة وحقوق ماليين 
النساء والشباب وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم 

كاملة.
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ال 
الختيار، 

ل با
حم

صدفة
ض ال

بمح

اتفقت 179 حكومة في عام 1994 على أن 
لألفراد الحق فى تقرير ما إذا كانوا يريدون تكوين 
أسرة والحق في تقرير توقيت ذلك وأنه يجب أن 

يتمتعوا بالوسائل التى تساعدهم على تقرير ذلك 
بحرية. ومع هذا، فهناك ما يقدر بـ 225 مليون 

امرأة في البلدان نامية غير قادرات على ممارسة 
هذا الحق ألنهن ال يستخدمن وسائل منع الحمل 

أو ال يستطعن الحصول عليها.

إن عدم تلبية احتياجات تنظيم األسرة يعنى حدوث 
ما يقرب من 60 مليون حمل غير مقصود سنويا 

في البلدان النامية.

يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على 
االستجابة لالحتياجات التي لم تتم تلبيتها وعلى 

تمكين المزيد من النساء من ممارسة حقهن 
في تقرير ما إذا كن يرغبن في أن يصبحن حوامل 
ومتى يكون ذلك وعدد مرات الحمل. وتؤدي زيادة 
الحصول على وسائل منع الحمل أيضا إلى خفض 

حاالت اإلجهاض والحد من المخاطر على صحة 
النساء. 

تتفاوت االحتياجات لوسائل منع الحمل من امرأة 
ألخرى. إذ يفضل بعض النساء األقراص، فيما قد 

تميل األخريات للوسائل المستخدمة عن طريق 

الحقن أو الزراعة داخل الجسد. في حين تركن 
بعضهن الستعمال الواقيات األنثوية، التي تقلل 
أيضا خطر اإلصابة بأنواع العدوى المنقولة جنسيا 

بما فيها نقص المناعة البشرية.

يساعد صندوق األمم المتحدة للسكان البلدان 
على االستمرار في توفير طيف كامل من خيارات 

منع الحمل عالية الجودة.

ويتم تمويل غالبية وسائل منع الحمل التي 
يوفرها صندوق األمم المتحدة للسكان عن 

طريق برنامج اإلمدادات بصندوق األمم المتحدة 
للسكان، وهو مبادرة تركز على زيادة الحصول على 

وسائل منع الحمل الحديثة في 46 من البلدان 
النامية التي تشهد أعلى معدالت االحتياجات غير 

الملباة. ساهمت البلدان والمؤسسات المانحة 
معا بـ 77.2 مليون دوالر لصالح المبادرة في 

2016. ومن خالل برنامج اإلمدادات في صندوق 
األمم المتحدة للسكان وبرامج تنظيم األسرة التي 

تديرها المنظمة على نحو منتظم، وفر صندوق 
األمم المتحدة للسكان ما يقرب من 7 ماليين واق 

أنثوي وما يقرب من 268 مليون واق ذكري. 



م 
ألم

ق ا
صندو

ت ب
إلمدادا

م برنامج ا
قا

ي 2016
ل ف

ن بتموي
سكا

711,780المتحدة لل
جرعات منع الحمل 
الطارئة

2,946,213
وسائل منع الحمل التى ُتزرع 
داخل الجسد

34,852,080
جرعات من وسائل منع الحمل 
التي تستخدم بالحقن

21,350,104
حبوب منع الحمل التى 
تؤخذ بالفم

1,178,419
أجهزة منع الحمل التي ُتثبت 
داخل الرحم 
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$716,000,000
 تم توفير

من تكاليف الرعاية الصحية

20,900,000

11,700,000

3,680,000

29,000

شخص

تم الوصول إلي

حالة حمل غير مقصود

تم تجنب

تم تجنب

تم تفادي

حالة إجهاض غير آمن

حالة وفاة بعد الوالدة

5,400,000
واق أنثوي

168,600,000
واق ذكري 

* التقديرات المحسوبة باستخدام التأثير v3( 2(، ماري ستوبس الدولية، 2015



 

ت 
ألمها

إنقاذ أرواح ا
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تموت 830 امرأة كل يوم ألسباب يمكن الوقاية 
منها أثناء الحمل أو الوالدة.

يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على أن 
يكون كل حمل ووالدة أكثر أمانا في البلدان 

النامية عن طريق بناء  القوة العاملة فى مجال 
القبالة وزيادة فرص الحصول على الرعاية 

التوليدية الطارئة ورعاية ما قبل الوالدة وتوفير 
األدوية واألجهزة الطبية المنقذة للحياة. 

في عام 2016، قام صندوق األمم المتحدة 
للسكان بتعزيز خدمات الرعاية الصحية لألمهات 

وحديثي الوالدة في 39 من البلدان التي لديها 
معدالت عالية في وفيات ما بعد الوالدة وذلك 

األم  بصحة  المعني  صندوقه  خالل  من 
)maternal health thematic fund( الذى 
تدعمه الحكومات والمؤسسات والمنظمات 

المانحة. 

قام برنامج اإلمدادات الخاص بصندوق األمم 
المتحدة للسكان في 2016 بتمويل أدوية صحة 

األم، مثل األوكسيتوسين وكبريتات المغنيسيوم، 
لعالج نزيف ما بعد الوالدة أو ارتفاع ضغط الدم 

أثناء الحمل.

يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على أن 
تكون حاالت الحمل والوالدة آمنة حتى في 

أوضاع األزمات اإلنسانية، كمخيمات الالجئين أو 
األشخاص النازحين داخليا أو في أعقاب الكوارث 

البشرية أو الطبيعية.

فعند اندالع أزمة ما، يوفر صندوق األمم المتحدة 
للسكان مجموعة خدمات أساسية أولية لحماية 

أرواح األمهات وحديثي الوالدة والوقاية من آثار 
العنف القائم على النوع ومعالجتها، وتقليل 

إمكانية التعرض لعدوى نقص المناعة البشرية. 



 

11,400,000
شخصا حصلوا على خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وخدمات معالجة العنف القائم 
على النوع

481
عيادة طبية متنقلة للعناية 
بصحة األم في 27 بلدا

2,488
مرفقا طبيا مجهزا لتقديم الرعاية 
التوليدية الطارئة

485
مساحة آمنة للنساء 
والفتيات 

10,000
من معلمي األقران الشباب تلقوا تدريبا في 
مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

741
مرفقا طبيا مجهزا لتقديم اإلدارة 
العالجية لحاالت االغتصاب 
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ل 
أثر عم

ي 2016
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ألزما
أثناء ا
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أل

صحة ا
ي ب

ق المعن
صندو
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أثر عم

200 َمدرسة

5,200 قابلة

10 بلدان

39 بلدا
قاموا بدعم تعليم القابالت 
وتنظيم عملهن

للقبالة حصلت على كتيبات ومواد 
تعليمية

تم تدريبهن 

15,638 امرأة
خضعت لجراحة عالج ناسور الوالدة 

قاموا بتوسيع خدمات صحة األم 
الشاملة لألمهات الشابات 



يمثل الشباب في الفئة العمرية من 10 إلى 24 
عاما، حوالي 24 في المائة من سكان العالم 

البالغ عددهم 7.4 مليار نسمة. 

في 2016، ساعد صندوق األمم المتحدة للسكان 
ماليين الشباب، وخاصة المراهقات، على البقاء 

بصحة جيدة وتجنب الحمل. كما ساعد صندوق 
األمم المتحدة للسكان على حمايتهم من 

الممارسات الضارة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. 

010
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23,000,000
مراهقا ومراهقة على الحصول على خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

2,906
مجتمعا أعلنوا تخليهم عن الختان

730,000
فتاة وامرأة حصلن على خدمات شاملة تتعلق 
بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( 

ت برامج 
ساعد

ي 2016، 
ف

ن: 
سكا

م المتحدة لل
ألم

ق ا
صندو

ها 
ي أدار

كنتيجة للبرامج الت
ن 

سكا
م المتحدة لل

ألم
ق ا

صندو
ي 2016

ف

يهدف برنامج التعجيل من القضاء على زواج 

األطفال، المشترك بين صندوق األمم المتحدة 

للسكان واليونيسف إلى وضع حد لزواج األطفال 

في 12 بلدا وحماية صحة وحقوق الفتيات الالئي 

تزوجن بالفعل. فقد مّكن البرنامج 65,000 من 

المراهقات عن طريق تزويدهن بمهارات الحياة 

وتوفير معلومات وخدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية لهن فى الفترة بين بين مارس/ آذار 

2015 ومارس/ آذار 2016. كما رفع البرنامج الوعي 

لدى 285,000 من أفراد المجتمع حول حقوق 

الفتيات. 

ففي أوغندا وحدها أظهر البرنامج أنه من المرجح 

أن إشتراك الفتيات في أنشطة مدرة للدخل بنسبة 

72 في المائة من شأنه خفض معدالت حمل 

المراهقات بنسبة 26 في المائة ومعدالت الدخول 

المبكر في الزواج أو فى عالقات حميمية بنسبة 58 

في المائة. 

وفضال عن هذا، أسهم صندوق األمم المتحدة 

للسكان في تطوير استراتيجيات وطنية للقضاء 

على زواج األطفال في بوركينا فاسو وموزمبيق 

وأوغندا وزامبيا. 



 162 حالة وفاة بعد الوالدة لكل 100,000 والدة حية

 %73 من حاالت الوالدة تحدث في وجود أحد العاملين فى مجال الصحة المهرة

 %16 من النساء المتزوجات أو المرتبطات بشريك ال يجدن ما يلبي حاجتهن لتنظيم األسرة

 3.3 طفال يولدون المرأة واحدة في المتوسط أثناء سنوات اإلنجاب )معدل الخصوبة الكامل(

 %28 من السكان في سن تتراوح بين 10 و24 عاما

ل 
الدو

العربية

استمر تعرض كثير من بلدان المنطقة العربية 
آلثار النزاع والكوارث الطبيعية في 2016، مما 

هدد صحة وأرواح مئات اآلالف من الحوامل. 
ففي سوريا ودول الجوار وحدها، كانت هناك 

5.3 مليون امرأة في سن اإلنجاب وما يقدر بـ 
440,000 امراة حامل في ذلك العام. 

تتحمل النساء والفتيات المراهقات أعباء ال 
مثيل لها لما تخلف الحروب واألزمات من 

اضطرابات ودمار من ورائهما. ففي غياب 
الحماية المعتادة من األسرة والمجتمع، كثيرا 
ما تصبح النساء والفتيات المراهقات ضحايا 

للعنف الجنسي والحمل غير المرغوب فيه 
واألمراض المنقولة جنسيا.  ويندر تلبية 

االحتياجات األساسية لتنظيم األسرة ورعاية 
الصحة اإلنجابية والوالدة اآلمنة عندما ُينزع 

عن النساء والفتيات المراهقات شريان الحياة 
المتمثل في األنظمة الصحية. 

في اليمن أدى النزوح وعدم االستقرار 
إلى زيادة تعرض 2.6 مليون امرأة وفتاة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي الذي 
ارتفع بواقع 63 في المائة في السنتين 

الماضيتين. وفضال عن هذا فإن معدالت 
زواج األطفال آخذة فى االرتفاع. 

وفي العراق، أدى القتال في الموصل وما 
حولها إلى نزوح واسع النطاق وإلى الحول 

دون حصول النساء على خدمات رعاية 
األمومة. 

وفي أنحاء أخرى بالمنطقة، واجه عدد من 
الحكومات تحديات اقتصادية وسياسية تحول 

دون توسيع فرص الحصول على خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك 

تنظيم األسرة. 
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498 
169 
950,995 

272,000
823,000 

امرأة وفتاة حصلن على خدمات الصحة اإلنجابية أو خدمات 
للوقاية من العنف القائم على النوع ولعالج آثاره في ظل 
األزمات إنسانية

حالة وفاة بعد الوالدة تم تفاديها

حالة إجهاض غير آمنة تم تفاديها  

مجتمعا أعلنوا تخليهم عن الختان

حمل غير مقصود تم تجنبه  
ل 

ل منع الحم
سائ

م و
ستخدا

الثر ا
ب التقديرية 

س
الن

ي 2016
ن ف

سكا
م المتحدة لل

ألم
ق ا

صندو
ها 

ي وفر
الت

م 
ألم

ق ا
صندو

ل 
أثر عم

ي 2016
ن ف

سكا
المتحدة لل



إنقاذ حياة 
ت 

ألمها
ا

402,651 امرأة وفتاة 
مراهقة

في العراق حصلن على رعاية ما قبل وما بعد الوالدة ووسائل 
منع الحمل والوالدة اآلمنة وحصلن على العالج من األمراض 

المنقولة جنسيا. وتدرب 555 من العاملين الطبيين في الموصل 
على تقديم الرعاية التوليدية الطارئة

100,000 امرأة
في واليتي شمال ووسط دارفور بالسودان حصلن على أدوية 

ومستلزمات الصحة اإلنجابية المنقذين للحياة.

2,500 والدة آمنة
في العراق بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

2,015 والدة آمنة
في مخيم الزعتري لالجئين باألردن

1,219
من مقدمي الرعاية الصحية في سوريا تدربوا في مجال الصحة 

اإلنجابية، بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة

536 عملية جراحية
لعالج ناسور الوالدة

52 فريقا متنقال
في اليمن قدموا خدمات تشمل الوالدة اآلمنة في عدد من 

المناطق التي امتدت إليها آثار النزاع

الختيار، 
ل با

حم
صدفة

س بال
ولي

ل 
ألجيا

ن ا
تمكي

الجديدة

39,056 شاب وشابة
في مصر في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط حصلوا على 

خدمات صحية 

722 من مستشارى 
تعليم األقران الشباب 

في سوريا حصلوا على تدريب في مجال تمكين الشباب والصحة 
اإلنجابية وأساليب الحياة الصحية

64,000
حمل غير مقصود تم تفاديه

16,500 امرأة وفتاة 
مراهقة 

في األردن في مخيمات الالجئين أو مجتمعات مضيفة حصلن 
على أربعة من وسائل منع الحمل الحديثة
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650,000
شخصا حصلوا على خدمات تنظيم األسرة في 10 
محافظات في سوريا 

2,000,000
امرأة وفتاة سورية حصلن على خدمات الصحة اإلنجابية 
المنقذة للحياة عن طريق 1,331 مرفقا طبيا وعيادات متنقلة 
وفرق توعية في سوريا ومصر والعراق واألردن وتركيا

740,000
شخصا حصلوا على خدمات تنظيم األسرة 
في اليمن

1,000,000
شخص في اليمن حصلوا على خدمات الصحة اإلنجابية 
لدعم الناجين من العنف القائم على النوع

الجزائر   431 
جيبوتي   1,066
مصر   3,999 
العراق   22,101 
األردن   13,847 
لبنان   3,013 
ليبيا   1,640 
المغرب   1,015 

عمان   1,174 
فلسطين   2,573 
الصومال   13,393 
السودان   13,761 

 الجمهورية العربية 
السورية   10,506 
تونس   816 
اليمن   14,281 

البرامج المنفذة في دول/أقاليم   103,616 
المشاريع اإلقليمية   9,227 
إجمالي تكلفة البرامج   112,843 

تشمل الموارد األساسية وغير األساسية

الصحة الجنسية 
واإلنجابية المتكاملة

اإلجمالي أساسية  غير أساسية 

 59.5   14.8   44.7 

 5.5   1.7   3.8 

 38.4   3.4   35.0 

 7.2   3.6   3.6 

 2.2   0.8   1.4 

52.8 %

 4.9 %

34.0%

6.4 %

1.9 %

بيانات من أجل 
التنمية

الكفاءة والفعالية 
التنظيمية

المراهقين 
والمراهقات

المساواة بين 
الجنسين والحقوق 

ذات الصلة

الموارد

ت له
ي ُوجه

ف الذ
ب الهد

س
ت البرامج بح

نفقا
تكلفة البرنامج

ت
الرا

ن الدو
اليي

مقدرة بم
الر 

ف دو
ألل

مقدرة با

211,000
حمل غير مقصود تم تفاديه من خالل خدمات 
تنظيم األسرة في الصومال 



الموارد وإدارتها
بلغ إجمالي المساهمات لصالح صندوق األمم المتحدة 

للسكان 848 مليون دوالر في 2016. ويشمل هذا الرقم 
353 مليون دوالر ُخصصت لصالح “الموارد األساسية” 

للمنظمة، و495 مليون دوالر ُخصصت لعدد من البرامج أو 
المبادرات. 

وتعتبر الموارد الرئيسية حجر األساس لبرامج صندوق األمم 
المتحدة للسكان التي تخدم النساء والشباب حول العالم. 

وتمكن الموارد األساسية من التخطيط على المدى الطويل 
وكذا سرعة االستجابة لما يستجد من أولويات. كما تمكن 

الموارد األساسية صندوق األمم المتحدة للسكان من 
التواجد على المستوى العالمي، حتى في األوضاع الهشة، 

مثل مناطق النزاع أو حاالت اللجوء. 

في 2016، انخفضت المساهمات الموجهة لدعم الموارد 
األساسية بمقدار 45 مليون دوالر مقارنة بما كانت عليه 

في 2015، نتيجة لتراجع المساهمات المقدمة من عدد من 
أكبر مانحي صندوق األمم المتحدة للسكان ونتيجة ألسعار 

الصرف غير المواتية للعمالت التي جرت بها مساهمات أكبر 
المانحين فى مقابل الدوالر األمريكي. 

وكان من أبرز المساهمات في 2016، 80 مليون دوالر 
ُخصصت لبرنامج اإلمدادات بصندوق األمم المتحدة 

للسكان، والذي يعمل على توسيع نطاق الحصول على 
وسائل منع الحمل وخدمات الصحة اإلنجابية. كما ذهب جزء 
من هذا التمويل لصالح الصندوق المعني بصحة األمومة 

الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان والذي يدعم 
برامج القبالة وحملة القضاء على ناسور الوالدة وغيره من 

المبادرات الرامية لحماية صحة وأرواح األمهات. 

شملت أبرز المساهمات كذلك 155 مليون دوالر ُخصصت 
لحماية أكثر من 11 مليون امرأة وفتاة مراهقة ترزحن تحت 

وطأة األزمات في أفغانستان وهايتي والبلدان المطلة على 
حوض بحيرة تشاد وسوريا والدول المجاورة وميانمار وجنوب 

السودان وأوكرانيا واليمن ونحو 40 من البلدان واألقاليم 
األخرى. 

وبينما احتفظ صندوق األمم المتحدة للسكان في 2016 
بالعالقات التي تجمعه بالمانحين التقليديين، أسس أيضا 

شراكات جديدة وعزز الشراكات القائمة مع عدد من الحكومات 
والمؤسسات متعددة األطراف التي ليست ضمن مانحيه 

التقليديين. ويهدف هذا إلى ضمان حشد ما يكفي من 
الموارد لتلبية احتياجات الصحة اإلنجابية لماليين النساء 

والمراهقات. 

وواصل صندوق األمم المتحدة للسكان إقامة الشراكات 
مع عدد من كيانات األمم المتحدة األخرى لتوسيع نطاق 

البرامج اإلنسانية واإلنمائية. وقد كان من بين المساهمات 
الكبرى في 2016، إجمالي 109 ماليين دوالر عبر التحويالت 

فيما بين المنظمات. ويتكون هذا من التحويالت المباشرة 
بين المنظمات واألموال التي تم التحصل عليها من خالل 

المشاركة في آليات التمويل المشتركة بين الوكاالت.  

المساهمات األساسية2

السويد   59,044,049 
النرويج   46,845,794 
هولندا   39,106,145 
الواليات المتحدة األمريكية   30,700,000 
الدنمرك   28,113,350 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية   25,000,000 
ألمانيا   24,369,027 
فنلندا   20,000,000 
اليابان   19,023,833 
سويسرا   16,145,308 
كندا   11,685,393 
بلجيكا   7,891,770 
أستراليا   7,037,319 
نيوزيالندا   4,008,016 
أيرلندا   3,171,008 
لوكسمبورج   2,899,344 
إيطاليا   2,040,816 
الصين   1,200,000 
فرنسا   835,897 
باكستان   551,839 

 المساهمات غير األساسية3

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  116,288,544.61 
 األمم المتحدة والتحويالت المالية  

بين المنظمات   108,796,815.04 
كندا   42,229,874.21 
الواليات المتحدة األمريكية   32,562,030.51 
المفوضية األوروبية   23,819,835.57 
السويد   17,705,623.50 
اليابان   17,282,097.17 
سويسرا   15,666,793.56 
أستراليا   10,778,457.38 
بلجيكا   10,706,967.90 
جمهورية كوريا   9,299,222.00 
لوكسمبورج   8,387,646.02 
السلفادور   7,993,676.32 
النرويج   6,252,925.85 
الدنمرك   5,778,114.50 
فنلندا   5,462,648.39 
بيل وميليندا غيتس   4,000,365.00  
فرنسا   3,311,258.28 
ليبيريا   3,300,000.00 
المملكة العربية السعودية   3,000,000.00 

ت أكبر 20 مانحا1
هما

سا
م

ي
ألمريك

الر ا
بالدو
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تصبح جميع األرقام قابلة للتغيير بحلول 21 أبريل/نيسان 2017.. 1

تمثل هذه المبالغ اإليرادات الُمساهم بها، والمسجلة ضمن . 2
الموارد األساسية في 2016. 

تمثل هذه المبالغ اإليرادات الُمساهم بها لصالح الصناديق . 3
االئتمانية. وهي تشمل اتفاقات التمويل المشترك متعددة 

السنوات التي تم االعتراف بها في 2016، بما يتفق وسياسات 
المحاسبة المتبعة في صندوق األمم المتحدة للسكان. يستمر 

ارتباط تنفيذ البرامج باالستالم الفعلي للموارد. 

تصبح جميع األرقام قابلة للتغير بحلول 6 أبريل/نيسان 2017 . 4
حسبما نشر في المراجعة اإلحصائية والمالية لصندوق األمم 

المتحدة للسكان، 2016، حيث تخضع للتعديل والمراجعة الالحقين، 
وقد ال تضيف لألرقام اإلجمالية نتيجة للتقريب. 

يمثل هذا المبلغ ما تم سداده من ضرائب الدخل لمواطني إحدى . 5
الدول األعضاء. وهي متضمنة في مبالغ “اإليرادات األخرى”.

 الموارد األساسية

مساهمات لصالح الموارد األساسية – اإلجمالي   352.8
 أقل: تحويالت إليرادات أخرى بهدف سداد 

رسوم الضرائب5   )5.8(
 إيرادات أخرى   52.1

إجمالي الموارد األساسية   399.1

 الموارد غير األساسية 

مساهمات لصالح الموارد غير األساسية – إجمالي   494.9
أقل: مبالغ ُردت إلى المانحين    )4.4(
أقل: نفقات غير مباشرة   )34.7(
إيرادات أخرى   4.6

إجمالي إيرادات الموارد غير األساسية    460.4

إجمالي اإليرادات   859.5

 الموارد األساسية 

 برامج الدول والتدخالت العالمية واإلقليمية 
وبرامج وأنشطة أخرى   258.3
ميزانية المؤسسة    136.8
الشراكات مع الشركات الخاصة   12.6

إجمالي نفقات الموارد األساسية   407.7

 الموارد غير األساسية

 برامج الدول والتدخالت العالمية واإلقليمية 
وبرامج وأنشطة أخرى   505.2
الشراكات مع الشركات الخاصة   9.6

إجمالي نفقات الموارد غير األساسية   514.8

إجمالي النفقات   922.5

ت4
النفقا

ت4
إليرادا

ا
ي

الر أميرك
مقدرة بالمليون دو

ي
الر أميرك

مقدرة بالمليون دو
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ن
سكا

م المتحدة لل
ألم

ق ا
صندو

برنامج 
سية1

س
ت الميزانية المؤ

ونفقا

 52.3 %   471.1  —   127.6   343.5 الصحة الجنسية 
 واإلنجابية المتكاملة

7.7 %   69.0  —   30.4   38.6 المراهقون  والمراهقات  

12.1 %  108.9  —   28.6   80.3 المساواة بين الجنسين 
والحقوق ذات الصلة  

10.0 %  90.0  —   53.4   36.6 بيانات التنمية  

17.9 %  161.3   136.8   18.3   6.2 كفاءة وفعالية  
المنظمة  

900.3   136.8   258.3   505.2 اإلجمالي 

 21.9 %     198.1   17.2   61.1   119.8  شرق وغرب أفريقيا 

17.5 %  157.2   17.3   49.0   90.9 غرب ووسط أفريقيا 

13.7 %  123.6   10.8   24.3   88.5 الدول العربية  

15.5 %  139.2   17.3   65.6   56.3 آسيا والمحيط الهادي 

5.8 %  51.9  11.4  21.8  18.7 أمريكا الالتينية  
ودول الكاريبي  

4.1 %   36.5   6.0   13.7   16.8 وسط أوروبا  
وشرق آسيا 

 0.1 %  1.0   —   1.0   —  مكتب أديس أبابا 

21.4 %  192.8   56.8   21.8   114.2  أنشطة عالمية 

900.3   136.8   258.3   505.2 اإلجمالي 

ميزانية البرامج والعمل المؤسسي لـ 2016 بحسب المجال المستهدف

ميزانية البرامج والعمل المؤسسي لـ 2016 بحسب المنطقة

اإلجمالي ميزانية العمل  الموارد   الموارد  
المؤسسي  األساسية  غير األساسية 

ي
الر أمريك

مقدرة بالمليون دو

18
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حيث تخضع للتعديل والمراجعة الالحقين، وقد ال تضيف لألرقام اإلجمالية نتيجة للتقريب. 

اإلجمالي ميزانية العمل  الموارد   الموارد  
المؤسسي  األساسية  غير األساسية 



 14.5 %   110.0   33.7   76.3  الحكومات 

 18.0 %   137.6   25.0   112.6 المنظمات غير 
 الحكومية

0.2 %  1.9   0.9   1.0 وكاالت األمم المتحدة 

 67.3 %  514.0   198.7   315.3  صندوق األمم المتحدة للسكان 

 763.5   258.3   505.2 اإلجمالي 

15.5 %   117.8   27.2  يساهم الهدف الرئيسي    90.6  
للنشاط فى المساواة بين 
الجنسين و/أو تمكين المرأة 

 )النوع االجتماعي كهدف
قائم بذاته(

48.5 %  370.3   102.4   267.9  مساهمة كبيرة فى المساواة   
 بين الجنسين )تعميم مراعاة  

منظور النوع االجتماعي(

28.9 %  220.9   105.5  قدر من المساهمة لصالح  115.4  
 المساواة بين الجنسين و/

أو تمكين المرأة

7.1 %  54.5   23.2  ال مساهمة لصالح  31.3  
 المساواة بين الجنسين و/

 أو تمكين المرأة

763.5   258.3   505.2 اإلجمالي 

نفقات البرامج في 2016 حسب الهيئات المنفذة للبرنامج 

النفقات في 2016 بحسب مؤشر النوع االجتماعي 

19
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ن
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برنامج 
سية1

س
ت الميزانية المؤ

نفقا
ي

الر أمريك
مقدرة بالمليون دو

اإلجمالي الموارد   الموارد  
األساسية   غير األساسية 

اإلجمالي الموارد   الموارد  
األساسية   غير األساسية 



ي 2016
ن ف

ت المانحي
تعهدا

ي 
ألمريك

الر ا
سية بالدو

سا
أل

صالح الموارد ا
ت ل

ساهما
الم

الجزائر   10,000 
أندورا   11,089 
أنغوال   20,000 
األرجنتين   5,000 
أرمينيا   3,000 
أستراليا   7,037,319 
جزر البهاما    1,000 
بنجالدش   25,000 
بلجيكا   7,891,770 
بيليز   2,500 
بوتان   5,950 
بوليفيا   6,022 
بوتسوانا   5,072 
بوركينا فاسو   13,259 
بوروندي   577 
كاميرون   16,678 
كندا   11,685,393 
تشاد   25,000 
تشيلي   5,000 
الصين   1,200,000 
جزر القمر   500 
كوستا ريكا   5,314 
كوت ديفوار   28,618 
جمهورية التشيك   19,223 

 جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية   6,766 
الدنمرك   28,113,350 
جيبوتي   1,000 
جمهورية الدومينيكان   14,646 
غينيا االستوائية   10,000 
إريتريا   5,000 
إستونيا   63,492 
إثيوبيا   2,834 
فيجي   2,488 
فنلندا   20,000,000 
فرنسا   835,897 
الغابون   17,233 
جورجيا   20,000 
ألمانيا   24,369,027 
غانا   18,000 
غواتيماال   2,041 
غينيا بيساو   1,000 
غويانا   500 
الهند   487,911 
إندونيسيا   27,882 
إيران   29,790 
أيرلندا   3,171,008 
إسرائيل   55,000 

إيطاليا   2,040,816 
اليابان   19,023,833 
األردن   49,995 
كازاخستان   50,000 
كينيا   10,000 
كيريباتي   15,279 
الكويت   10,000 
جمهورية الو الشعبية الديمقراطية   3,000 
ليسوتو   2,216 
ليشتنشتاين   25,907 
لوكسمبورج   2,899,344 
ماالوي   5,411 
ماليزيا   15,000 
مالي   7,529 
موريتانيا   3,025 
موريشيوس   2,786 
المكسيك   70,000 
ميكرونيسيا   3,000 
موناكو   5,587 
منغوليا   4,000 
المغرب   11,958 
ميانمار   154 
نيبال   4,706 
هولندا   39,106,145 
نيوزيلندا   4,008,016 
نيكاراجوا   5,000 
النرويج   46,845,794 
عمان   10,000 
باكستان   551,839 
بنما   10,000 
بابوا غينيا الجديدة   3,486 
الفلبين   31,867 
بولندا   10,070 
قطر   59,950 
جمهورية كوريا   99,000 
االتحاد الروسي   300,000 
ساموا   3,000 
المملكة العربية السعودية   500,000 
سيراليون   30,000 
سنغافورة   5,000 
سلوفاكيا   5,571 
جنوب أفريقيا   35,584 
سريالناكا   18,000 
سوازيالند   10,000 
السويد   59,044,049 
سويسرا   16,145,308 
طاجيكستان   889 
تايالند   150,006 

توجو   5,003 
ترينيداد وتوباجو   5,000 
تونس   13,047 
تركيا   150,000 
أوغندا   15,000 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية    25,000,000 
اإلمارات العربية المتحدة   10,000 
الواليات المتحدة األمريكية   30,700,000 
األوروجواي   30,000 
فانواتو   864 
فيتنام   20,000 
زيمبابوي   30,000 
المساهمات الخاصة   16,379 

الحصيلة اإلجمالية   352,525,563 

 المساهمات الحكومية 
في نفقات المكاتب المحلية   282,234 

اإلجمالي   352,807,797
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إن الشراكات مع القطاع الخاص – سواء الشركات، والمؤسسات 
واألكاديميات والمعاهد واألفراد وغيرهم من ذوي الصلة – شديدة 

األهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

فمن خالل الشراكات في 2016، تمكن صندوق األمم المتحدة 
للسكان من جمع تمويالت ومساهمات عينية بقيمة 12.8 مليون 
دوالر، أي بزيادة 24 في المائة عن العام 2015. وخالل 2016، تم 

توقيع 72 اتفاقا مع 50 شريكا. 

ولقد ساعدت بعض هذه الشراكات في تمويل برامج صندوق 
األمم المتحدة للسكان حول العالم، فيما قدم بعضها اآلخر 

المساعدة أو الخبرة الفنية التي مكنت صندوق األمم المتحدة 
للسكان من تنفيذ البرامج بفعالية أكبر أو مناصرة حقوق وصحة 

النساء والفتيات المراهقات.

وقد ضاعفت الشراكات الجديدة مع الشركات والمؤسسات 
والشخصيات العامة على مستوى العالم قدرة صندوق األمم 

المتحدة للسكان على دعم المبادرات المنقذة للحياة عن طريق حملة 
“والدة آمنة حتى هنا”. وتعمل هذه الحملة على زيادة الوعي 

باالحتياجات العاجلة التي لم تجد من يلبيها وأوجه ضعف الحوامل 
أثناء النزاعات وفي أعقاب الكوارث الطبيعية. 

كما ساعدت المؤسسات األكاديمية صندوق األمم المتحدة للسكان 
على تعزيز أجندة التنمية المستدامة وذلك عن طريق شراكات أخرى 

في 2016. وتعاون صندوق األمم المتحدة للسكان مع القطاع 
الخاص في برامج المسؤولية االجتماعية للشركات ومبادرات 

التسويق المرتبط بقضايا اجتماعية ومع شركات عاملة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير أنظمة مراقبة وجمع البيانات 

التى ترفع مستوى فعالية مكاتب صندوق األمم المتحدة للسكان.

في كينيا، أسس صندوق األمم المتحدة للسكان وعدد من وكاالت 
األمم المتحدة األخرى وهيئات القطاع الخاص “الشراكة الصحية 

للقطاع الخاص” في 2016 لتحسين العناية بصحة النساء واألطفال. 
وفي ليبيريا والنيجر قدمت مؤسسة دولية الدعم لبرامج صندوق 

األمم المتحدة للسكان المخصصة لدعم الفتيات المراهقات. 

أما في كوبنهاجن وجنيف وغيرهما من العواصم الدبلوماسية 
والسياسية، فقد تواصل صندوق األمم المتحدة للسكان مع 

البرلمانيين بهدف مواصلة أو زيادة الدعم السياسي والتمويل 
لجهود حماية الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات 

المراهقات. 
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اإلجمالي المساهمة العينية   المساهمة العينية  التمويل المشترك    
بالخدمات بالسلع     

5,250,365  1,250,000   4,000,365  مؤسسة بيل وميليندا جيتس 

2,000,000    2,000,000  مؤسسة زونتا الدولية 

 1,150,000    1,150,000  مؤسسة صندوق االستثمار لألطفال )من  
 خالل كراون أيجنتس المحدودة(1

884,631    884,631  مؤسسة األمم المتحدة )من خالل صندوق األمم  
 المتحدة للشراكات الدولية( 1 

788,954    788,954  بعثة مؤسسة “أرض اإلنسان” في ألبانيا 

432,000    432,000  مؤسسة ماك- آرثر 

389,074  389,074  ميرك شارب آند دوم بي. في.  

311,715    311,715  جلوبال ميديكال أيد   

286,902   286,902  ريليف إنترناشونال 2   

 225,000   225,000 فورد فاونديشن 
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صندوق العمل الخيري الوطني، نوفو فاونديشن
قامت بدور الُميسر للمساهمة المقدمة من الصندوق لإلغاثة اإلنسانية في العراق. 2



في 2016، تم االستفادة من الشراكات مع القطاع 
الخاص على مستوى العالم وفي 26 بلدا 

لدعم النساء والفتيات المراهقات. 
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جمهورية الكونغو

التصميمات المستعملة في الخريطة وكذا طريقة عرض المادة ال يتضمنان بأي صورة من الصور رأي صندوق األمم 
المتحدة للسكان فيما يخص الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتهم، أو فيما يخص ترسيم 

حدودها السابقة. يمثل الخط المنقط  على وجه التقريب خط السيطرة في جامو وكشمير، المتفق عليه من قبل الهند 
وباكستان. ولم يتوصل الطرفان بعد التفاق بشأن الوضع النهائي لجامو وكشمير. 
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وصلت برامج صندوق األمم المتحدة للسكان إلى 
النساء والشباب في 155 بلدا وإقليما ومناطق 

أخرى في 2016، عن طريق شبكة عمل تضم 123 
مكتبا على مستوى الدول وستة مكاتب إقليمية 

وثالثة مكاتب دون إقليمية ومكاتب للتنسيق في 
أديس أبابا وبروكسيل وكوبنهاجن وجنيف ولندن 
وطوكيو وواشنطن العاصمة. وقد تضمت هذه 

المكاتب مجتمعة 2,638 موظفا في 2016. 
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