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  جلنة السكان والتنمية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧-٣
  (أ) و (ب) من جدول األعمال املؤقت ٣البندان 

املناقشة العامة: اإلجراءات املتعلقة مبواصلة تنفيذ 
ــة؛     ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــامج عمــل امل برن
واملوضوع اخلاص للدورة اخلمسني للجنة استنادا 

التنميــة  إىل برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان
        األساسية ملواصلة تنفيذه واإلجراءات
تــدفق املــوارد املاليــة مــن أجــل املســاعدة يف مواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل     

  املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  

ــن أجــل الصــحة واملســائل          ــوارد م ــدفقات امل ــات املتاحــة عــن ت ــبني اســتعراض للبيان ي
هذه التدفقات على مـدى العقـود األخـرية. بيـد أنـه ال تـزال       السكانية حدوث زيادة كبرية يف 

  هناك أوجه قصور يف نوعية البيانات ونطاق تغطيتها.
وهذا التقريـر، الـذي أعـده صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، يسـتفيد مـن املعلومـات             

). ويتوسع يف مناقشة طائفة خمتارة من E/CN.9/2016/5الواردة يف التقرير السابق لألمني العام (
الصعوبات املنهجية اليت صودفت يف تقـدير هـذه التـدفقات مـن املـوارد، وال سـيما التحـديات        
املاثلة يف جمال التصنيف وصـعوبة توحيـد التقـديرات املتعلقـة بتـدفقات املـوارد الوطنيـة. وهـذه         
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د التقديرات املتعلقة بتخصـيص املـوارد لتنفيـذ برنـامج العمـل      النواقص تقوض قابلية إعادة تولي
  وموثوقية تلك التقديرات، ومن ثَم يوصى باعتماد ج منقح.

ومن شـأن تقـدير تـدفقات املـوارد أن يسـتفيد كـثريا مـن حتديـد خصوصـية املوضـوع             
 التــداخل واحملــور العــام، ألن أحــد القيــود الرئيســية الــيت تشــوب التقــديرات األخــرية تتمثــل يف 

وااللتباس بني فئات املساعدة السكانية. ومـن شـأن حصـر نطـاق العمليـة يف أبعـاد حمـددة مـن         
أبعاد الصحة اجلنسية واإلجنابية أن حيسن نوعية التقديرات، ولكن ذلك ال يتيح جتنب صـعوبة  
 توحيد التقديرات على الصعيد الوطين. ويقوم العديد من احلكومـات علـى حنـو متزايـد بتوليـد     
احلسـابات الوطنيـة للصـحة، الـيت جيـري مـن خالهلــا حصـر مجيـع املـوارد املتاحـة، مبـا يف ذلــك            

وميكـن القيـام علـى حنـو مثمـر باسـتخالص        .نفقات األسر املعيشـية، حتـت قيـادة وزارة وطنيـة    
تقــديرات تــدفقات املــوارد املخصصــة لــدعم الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة مــن هــذه احلســابات.  

ضـافية الراميـة إىل تقـدير املـوارد املخصصـة لتنفيـذ برنـامج العمـل مواضــيع         وتشـمل اجلهـود اإل  
وفئات متعددة وينبغي إعـادة النظـر فيـه يف ضـوء املسـائل املنهجيـة املثـارة، وكـذلك يف سـياق          

ومتويـل   ٢٠٣٠اجلهود املستجدة اهلادفة إىل تقدير تكاليف تنفيذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     
  ذلك التنفيذ.
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  مقدمة  -  أوال  
 أكد اتمع الدويل جمددا برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. ٢٠١٤يف عام   - ١

ــك، أي يف عــام      ــام مــن ذل ــد ع ــة املســتدامة      ٢٠١٥وبع ــدويل خطــة التنمي ــد اتمــع ال ، اعتم
وتعتمد التنمية املستدامة على استثمارات شاملة ومتكاملة يف السـكان مـن أجـل     .٢٠٣٠ لعام

وهـذا يشـمل مجلـة أمـور      ضمان متكنهم من حتقيق قدرام واملسامهة بصورة كاملة يف التنميـة. 
وحصـول اجلميـع علـى التعلـيم اجليـد       منها التمتع الكامل بالكرامة واملساواة وحقوق اإلنسان؛

ــاة؛   ــدة مــدى احلي وتــوفري نظــم حوكمــة خاضــعة   وأمــن املكــان؛ والعمــل الالئــق والصــحة اجلي
والقـدرة علـى الصـمود يف وجـه املخـاطر البيئيـة        ندة إىل بيانـات وطنيـة شـفافة؛   للمساءلة ومسـت 

 .وغريها من املخاطر اإلنسانية

وكانت القيم والرؤية اليت تقضي بتمتع مجيع األشخاص علـى قـدم املسـاواة بـاحلق يف       - ٢
ي التنميـة وبكـون التنميـة جتسـيدا السـتثمارات متزامنـة يف قطاعـات متعـددة هـي األسـاس الــذ          

وقــد أعيــد تأكيــدها يف اســتعراض تنفيــذ   ١٩٩٤اســتندت إليــه توصــيات برنــامج العمــل لعــام  
ــام    ــل لع ــامج العم ــام  .٢٠١٤برن ــا     ٢٠١٦ويف ع ــة، يف قراره ــة الســكان والتنمي ، أكــدت جلن

ــذه أمــور     ٢٠١٦/١ ــامج العمــل واإلجــراءات األساســية ملواصــلة تنفي ، أن التنفيــذ الكامــل لربن
واعتـرب برنـامج    ،)١(جلهود العامليـة الراميـة إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة     مرتبطة ارتباطا عضويا بـا 

  .)٢(، أساسا للتنمية املستدامة٢٠٣٠العمل، يف خطة التنمية املستدامة لعام 
وكان تركيز اخلطط الدولية البارزة على االسـتثمارات املتكاملـة واملتعـددة القطاعـات       - ٣

زايدة بشأن أوجه عدم املسـاواة امللحوظـة يف اإلجنـازات    أمر تردد صداه من خالل الشواغل املت
وانطالقا من إدراك ارتباط التنمية املستدامة ارتباطـا   اإلمنائية، سواء فيما بني البلدان أو داخلها.

ال فكاك منه باالستثمار الكايف يف قدرات مجيع األشخاص، من أجل كفالة عدم ترك أي أحد 
وهــل تبــذل البلــدان  يــة املــوارد لتنفيــذ برنــامج العمــل. خلــف الركــب، تثــار مســألة مــدى كفا 

وهـل   يكفي من اجلهود جلمع البيانات السـكانية وإنتـاج التوقعـات السـكانية واسـتخدامها؟      ما
هي بسبيل إحراز تقدم يف تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية ومحاية احلقوق اإلجنابية، ويف متكني 

  باملوارد املالية الكافية؟وهل حتظى هذه اجلهود  املرأة والشباب؟
ويــبني اســتعراض للبيانــات املتاحــة عــن تــدفقات املــوارد املخصصــة للصــحة واملســائل     - ٤

ومع ذلـك، وعلـى    السكانية حدوث زيادة كبرية يف هذه التدفقات على مدى العقود األخرية.
__________ 

 .E/2015/25-E/CN.9/2015/7انظر   )١(  

 .١١، املرفق، الفقرة ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢(  
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نـامج  فعلـى سـبيل املثـال، فـإن بر     الرغم من إحراز تقدم ملحـوظ، ال تـزال هنـاك أوجـه نقـص.     
إمدادات صندوق األمم املتحدة للسكان، وهو أكرب مقدم لوسائل منع احلمل يف العـامل، يعـاين   

وهـذه األمـوال الزمـة لتلبيـة الطلـب       مليـون دوالر تقريبـا.   ٨٥٠حاليا من فجوة متويلية قدرها 
ويف حـال تـوفري التمويـل     .٢٠٢٠إىل  ٢٠١٦املتزايد على وسائل منع احلمل خالل الفترة من 

مليون حالة محل  ١١٦فإن إمدادات الصندوق ميكن أن متنع حدوث  ٢٠٢٠قبل عام كامل ال
  .)٣(مليون من وفيات األمهات واألطفال ٢,٢ غري مقصود و

وعلى الرغم من أن خمصصات املوارد وحدها ليست مؤشرا ذا شـأن علـى النجـاح يف      - ٥
ة املمنوحـة واجلهـود املبذولـة    تنفيذ أي سياسة أو برنامج، فهي مؤشر مفيـد يـدل علـى األولويـ    

وهلذا السبب، يتضمن برنـامج العمـل فرعـا كـامال عـن متويـل        ملعاجلة مسألة معينة مثرية للقلق.
ــة املســتدامة لعــام     ،)٤(القضــايا الســكانية  ٢٠٣٠وبالطريقــة نفســها، يــرتبط تنفيــذ خطــة التنمي

  .ارتباطا ال فكاك منه باملناقشات املتعلقة بتمويل التنمية
جرى التشديد، يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل    و  - ٦

، علـى  ٢٠٣٠التنمية اليت اعتمدت قبل أسابيع قليلـة مـن اعتمـاد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        
 .)٥(ضرورة حتسني استيعاب املسائل املتعلقة باملوارد املخصصة للتنمية ورصدها واإلبالغ عنـها 

يـر يسـهم يف تلـك املناقشـة مبزيـد مـن التركيـز علـى مسـائل حمـددة، باالسـتفادة مـن             وهذا التقر
  التقرير السابق الذي قدمه األمني العام بشأن هذه املسألة إىل جلنة السكان والتنمية.

وجيب أن يبدأ أي جهد لقياس املوارد املخصصة لتنفيذ برنامج العمل بتعريف وحتديد   - ٧
ويتضـمن   لة بفئات االستثمار والفئات اخلاصة بقطاعات حمددة.واضحني للمجاالت ذات الص

من هذا التقرير مناقشات للمحاذير املتصـلة بتعريـف وحتديـد العناصـر الرئيسـية       “ثانيا”الفرع 
مناقشـة   “ثالثـا ”يف حني يتضمن الفـرع   اليت جرى استعراض املوارد ذات الصلة ا حىت اآلن؛

ــة؛      ــة واحمللي ــن املصــادر اخلارجي ــوارد املخصصــة م ــديرات امل ــرع   احملــاذير املتصــلة بتق ــا يف الف أم
، فتــرد توجيهــات مقدمــة ملقــرري السياســات بشــأن قيــاس خمصصــات املــوارد يف         “رابعــا”

  اال. هذا
  

__________ 

  )٣(  United Nations Population Fund, “UNFPA Supplies annual report 2014: Delivering Reproductive Health 

Solutions Globally”, New York, NYن االطالع عليه من خالل الرابط التايل: . ميك
http://www.unfpa.org/unfpa-suppliesthash.kjjV1FeH.dpuf. 

 .١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،   )٤(  

 .٦٩/٣١٣قرار اجلمعية العامة   )٥(  
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 التعريف والتحديد  -  ثانيا  

استعراض لتـدفقات املـوارد اسـتجابة    كما ذكر يف التقرير السابق لألمني العام، أجري   - ٨
بتقـدمي تقريـر سـنوي عـن      ،)٦(لطلب وجهته جلنة السكان والتنمية يف دورا الثامنـة والعشـرين  

تدفق املوارد املالية من أجـل املسـاعدة يف تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة          
  ).١(انظر اإلطار  ١٩٩٤املعقود يف القاهرة يف عام 

  
  ١طار اإل

  تدفقات املوارد لتنفيذ برنامج العمل
يف الفـرع جــيم مــن الفصــل الثالــث عشــر مــن برنــامج العمــل، اقتــرح اســتعراض للمــوارد املخصصــة    

. وينبغــي أن تتضــمن جمموعــة العناصــر “للــربامج الوطنيــة األساســية املتعلقــة بالســكان والصــحة اإلجنابيــة ”
 الرئيسية التالية:املقترحة اليت قدرت تكاليفها املكونات 

يف إطــار مكــون خــدمات تنظــيم األســرة: تــوفري ســلع منــع احلمــل وتقــدمي اخلــدمات؛ وبنــاء    (أ) 
القدرات من أجل اإلعالم والتثقيف واالتصال فيما يتعلق بتنظيم األسرة ومبسـائل السـكان والتنميـة؛ وبنـاء     

ل األساســية والفــع مســتوى املرافــق؛ القــدرات الوطنيــة مــن خــالل تقــدمي الــدعم للتــدريب؛ وتطــوير اهلياكــ
ووضع السياسـات وتقيـيم الـربامج؛ ونظـم املعلومـات اإلداريـة؛ وإحصـاءات اخلـدمات األساسـية؛ وتركيـز           

  اجلهود على ضمان توفري رعاية ذات نوعية جيدة؛
ويف إطار مكون خدمات الصـحة اإلجنابيـة األساسـية: اإلعـالم واخلـدمات الروتينيـة املتعلقـة         (ب) 

واإلعـالم والتثقيـف    ؛(أ)رعاية السابقة للوالدة والوالدة العادية والساملة والرعاية بعد الوالدة؛ واإلجهـاض بال
واالتصال يف جمـال الصـحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك األمـراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي، والنشـاط اجلنسـي            

ة؛ وتشـخيص وعـالج األمـراض املنقولـة     والوالدية املسؤولة، ومكافحة املمارسات الضارة؛ واملشورة الكافي
باالتصال اجلنسي والتهابات املسالك التناسلية األخرى، قدر اإلمكـان؛ والوقايـة مـن العقـم وتـوفري العـالج       
ــة          ــاألمراض املنقول ــف واملشــورة للمصــابني ب ــة والتثقي ــدمي خــدمات اإلحال ــدر اإلمكــان؛ وتق ــه، ق ــم ل املالئ

  املناعة البشرية/اإليدز، وملضاعفات احلمل والوالدة؛ باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص
يف إطار مكون برنامج الوقاية من األمراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي/فريوس نقـص املناعـة       (ج) 

ــة        ــى العف ــيم املدرســية والتشــجيع عل ــرامج التعل البشــرية/اإليدز: اســتخدام وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي وب
  املسؤول والتوسع يف توزيع الرفاالت؛ الطوعية وعلى السلوك اجلنسي

ــية: بنــاء          (د)  ــا األساس ــا وحبوثه ــة وبيانا ــل السياســات الســكانية واإلمنائي ــار مكــون حتلي يف إط
القدرات الوطنية من خالل تقدمي الدعم جلمع وحتليل البيانات الدميغرافيـة والـربامج املتصـلة ـا، والبحـوث      

  ووضع السياسات والتدريب.
__________ 

)، املرفـق األول،  E/1995/27( ٧، امللحق رقـم  ١٩٩٥واالجتماعي، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي انظر   )٦(  
  .الفرع ثالثا
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، مبا يف ذلك (ب)برنامج العمل عددا من املسائل ذات الصلة اليت تتطلب موارد إضافية منفصلةوحيدد  
املــوارد املخصصــة للمســائل االجتماعيــة واالقتصــادية؛ وتعزيــز قطــاع الصــحة بوجــه عــام؛ وتــوفري التعلــيم    

؛ ومعاجلــة األساسـي للجميـع وإزالـة أوجـه التفــاوت؛ وحتسـني وضـع املـرأة ومتكينــها؛ وتـوفري فـرص العمـل          
  الشواغل البيئية؛ ومعاجلة مسألة القضاء على الفقر.

رات األمـم املتحـدة،   (منشـو  ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٣-٥كما ورد يف تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،   (أ) 
  .٢٥-٨)، الفقرة A.95.XIII.18 رقم املبيع

  .١٩-١٣إىل  ١٧-١٣املرجع نفسه، الفقرات   (ب) 
    
اللــذين طلبــت  ٥٠/١٢٤و  ٤٩/١٢٨وقــدمت تقــارير وفقــا لقــراري اجلمعيــة العامــة   - ٩

عمـل.  فيهما اجلمعية إعداد تقارير دورية عن تدفق املوارد املاليـة للمسـاعدة يف تنفيـذ برنـامج ال    
وقد دعم صندوق األمم املتحـدة للسـكان بنشـاط التـدابري املتخـذة هلـذا الغـرض، بالتعـاون مـع          
املعهد اهلولندي الـدميغرايف املتعـدد التخصصـات، مـن خـالل إعـداد تقـارير سـنوية عـن املـوارد           

(ب) خـدمات الصـحة اإلجنابيـة األساسـية؛      املخصصة ملا يلي: (أ) خـدمات تنظـيم األسـرة؛ و   
رامج الوقايــــة مــــن األمــــراض املنقولــــة باالتصــــال اجلنســــي/فريوس نقــــص املناعــــة  (ج) بــــ و

  (د) البحوث األساسية وحتليل البيانات والسياسات السكانية واإلمنائية.  البشرية/اإليدز؛ و
وعلى الرغم من اجلهود املتواصلة اليت يبـذهلا الشـركاء لتحسـني املنهجيـة الـيت يتبعوـا         - ١٠

خصصة االت العمل األربعة املذكورة، قرر صندوق األمم املتحـدة للسـكان   لتقدير املوارد امل
وقـــف التقـــديرات يف ضـــوء الشـــواغل املتزايـــدة بشـــأن مـــدى موثوقيـــة هـــذه  ٢٠١٥يف عـــام 

التقديرات. وبدال من ذلك، فـإن الصـندوق واملعهـد اهلولنـدي الـدميغرايف املتعـدد التخصصـات        
خصصـة لتنظـيم األسـرة فقـط، مـع تقـدمي مـوجز للـدول         حرصا على تقـدير تـدفقات املـوارد امل   

بشـــأن صـــحة وفائـــدة تقـــديرات   األعضـــاء عـــن شـــواغل صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان 
  األربع. الفئات

وموازاةً لذلك، ازداد عدد العمليات الرامية إىل تقدير تدفقات املوارد، على الصعيدين   - ١١
العاملي والوطين، وعمدت مبادرات عديدة إىل تضييق نطاق تركيزها. فهي ال تركّـز علـى فئـة    
واحدة مـن االسـتثمار فحسـب، بـل أيضـاً علـى نـوعٍ واحـد فقـط مـن تـدفقات املـوارد. ومـن              

) الــيت ال تبلّــغ إالَّ عــن  Kaiser Family Foundationؤسســة عائلــة كــايزر ( األمثلــة علــى ذلــك م 
املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لتنظيم األسرة. وترد نبذة عامة تسلط الضوء عن مبـادرات  

  أخرى وجماالت تركيزها يف جدول يرد يف مرفق هذا التقرير.
عامة حبصـر جمـالِ التركيـز يف نـوع واحـد       وشكّل حتديان رئيسيان دافعاً لتقدمي توصية  - ١٢

فقــط مــن مــوارد االســتثمار، ال ســيما املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، ويف جمموعــة فرعيــة مــن          
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االستثمارات. وبعض االستثمارات املخصصة على حنو واضح لعناصر متصلة بالصحة اجلنسية 
الفئـات (أي التثقيـف اجلنسـي    واإلجنابية وحمـددة يف إطـار برنـامج العمـل ال يـدخل يف أي مـن       

الشامل)، يف حني ميكن تصنيف العديد من االستثمارات يف أكثر من فئة واحدة. فاحلدود بني 
خدمات الصحة اإلجنابيـة األساسـية، وخـدمات تنظـيم األسـرة، والتـدخالت املتصـلة بفـريوس         

ل دون تصـنيف  نقص املناعة البشـرية/اإليدز مبهمـة يف العديـد مـن احلـاالت، األمـر الـذي حيـو        
التدخالت تصنيفاً واضحاً ويقف عائقاً أمام تتبع املوارد. فاجلهود الراميـة إىل ضـمان احلصـول    
على وسائل منع احلمل، مثل الرفاالت، على سبيل املثال، ال تشكل مكوناً هاماً مـن خـدمات   
ــة      ــة بفـــريوس نقـــص املناعـ ــر التـــدخالت املتعلقـ ــاً مـــن عناصـ ــرة فقـــط، بـــل أيضـ ــيم األسـ تنظـ
البشرية/اإليدز. كما أن املعلومات املتعلقة باألمراض املنقولة عن طريق االتصـال اجلنسـي متثـل    
عنصرا هاما من عناصر التدخالت املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز، ولـيس هـذا        
فحسب، هي بل أيضاً عنصر من عناصر بـرامج الصـحة اإلجنابيـة األساسـية. وحـىت ولـو كـان        

مــن الناحيــة النظريــة، حتديــد الفئــات بدقــة أكــرب، فلــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان    باإلمكــان،
باإلمكان، يف املمارسة العملية، تقدير املوارد املخصصة لتلك ااالت بقدر أكرب من املوثوقية. 
ومرد ذلك، يف الغالب، إىل أن اخلـدمات تقـدم حتـت سـقف واحـد، ومـن خـالل نفـس مرفـق          

نفس املوظفني داخل هذا املرفـق يف كـثري مـن احلـاالت. والواقـع أن       ويقدمها الرعاية الصحية،
حتقيق التكامل يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيـة،  
أمر مستصوب يف حد ذاته. وسواء حتقّق هذا التكامـل مـن خـالل إنشـاء هيكـل واحـد جـامع        

اإلحالة يف نفس اليوم وداخل نفس املرفـق، فقـد ثبـت أنّ الوصـول      للخدمات، أو اعتماد نظام
إىل النظم الصحية املتكاملة أيسر، وأنّ هـذه الـنظم أكثـر فعاليـة يف تـوفري الوقايـة والرعايـة معـا         
للنساء. بيد أن املطالبة بالتكامل أدت أيضاً إىل زيادة تقويض تصنيف االستثمارات املُقترح يف 

يـادة صـعوبة التمييـز بــني املـوارد املخصصـة لتـدخالت خمتلفـة، علـى النحــو         برنـامج العمـل، وز  
  املشار إليه يف التقرير السابق لألمني العام.

وباختصار، فإن تعريف الفئات األربع لالسـتثمارات املتصـلة بـاملؤمتر الـدويل للسـكان        - ١٣
سـتثمارات املهمـة   والتنمية ليس دقيقـاً مبـا فيـه الكفايـة. ولـذلك، لـيس مـن السـهل تصـنيف اال         

لتنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر يف إطــار هــذه املكونــات، ومــن مث، قــد تظــلّ هــذه االســتثمارات     
مسجلة. ونظام التتبع واإلبالغ، فيما يتعلق باملعونة املُقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة التقليديـة،       غري

باملعونة املقدمـة مـن جهـات    نظام جيد نسبياً وآخذ يف التحسن. ولكن هذا النظام، فيما يتعلق 
  ماحنة غري تقليدية، ضعيف ومتفاوت الكفاءة يف أفضل األحوال.
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ــق بــني التــدخالت املختلفــة بطــرق خمتلفــة.       - ١٤ ــة يف التفري ــذليل الصــعوبة املتمثل وميكــن ت
ــين       ــدخل مع ــال ت ــى جم ــز عل ــول يف التركي ــل أحــد احلل ــى الصــحة     - ويتمث ــز عل ــثالً، التركي م

من تناول قضايا السكان بوجه عام، أو حىت على تنظيم األسرة بدالً من الصـحة  بدالً  اإلجنابية
وحتسني حصر جمال التدخل والتدخالت ضمن هذا اال. وهذا ـج يعتمـده اآلن    - اإلجنابية

صندوق األمـم املتحـدة للسـكان واملعهـد اهلولنـدي الـدميغرايف املتعـدد التخصصـات يف املرحلـة          
ــا يبــذالا لتقــدير تــدفقات املــوارد    الثانيــة مــن تعاومــا  . فبــدالً مــن مواصــلة اجلهــود الــيت كان

املخصصة للعناصر األربعة، قرر الشريكان، مع العديد من أصحاب املصلحة اآلخـرين، تطـوير   
التعاون بشأن تدفقات املوارد يف جمال واحد فقط، هو تنظيم األسرة. وعلى الرغم مـن أن مـن   

ثر موثوقية عن مسألة واحدة حمددة، فإن اكتساب قدر أكرب مـن الدقـة   املتوقع إنتاج بيانات أك
على حساب تغطية التدخالت املتصلة بتنفيذ برنـامج العمـل. ولـذلك، ال ميكـن حصـر       يتحقّق

تركيز اجلهود املقبلة الرامية إىل تقدير تدفقات املـوارد الالزمـة لتنفيـذ برنـامج العمـل يف تنظـيم       
لفئـات األربـع مـن األنشـطة الـيت متّ تقـديرها حـىت اآلن. فيجـب أن         األسرة فقط، وال حىت يف ا

ــامج العمـــل يف          ــددها اســـتعراض برنـ ــات الـــيت حـ ــود يف االعتبـــار األولويـ ــذ هـــذه اجلهـ تأخـ
وأهــداف  ٢٠٣٠، وكــذلك غايــات ومؤشــرات خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   )٧(٢٠١٤ عــام

  التنمية املستدامة اليت تقع يف صميمها.
    

  در املوارد املاليةمصا  -  ثالثا  
بتعدد مصادر التمويل احملتمل لتنفيـذ برنـامج    ١٩٩٤على الرغم من االعتراف يف عام   - ١٥

العمل، فإن اجلهود املبذولة لتقدير خمصصات املوارد ركّزت إىل حد بعيد على املـوارد العامـة.   
وعلــى الصــعيد الــدويل، يتجلّــى هــذا األمــر يف حتســني مراقبــة وتتبــع املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة   

املـوارد  ”دمة لألنشطة املتصلة بالسكان، والوارد وصفها أدناه (انظـر الفـرع اجلزئـي ألـف،     املق
). وعلى الصعيد الوطين، غالباً ما يتجلى ذلك يف عرض مفصل لبيانـات احلسـابات   “اخلارجية

). ويف الفــروع اجلزئيــة “املــوارد احملليــة”القوميــة املتصــلة بالصــحة (انظــر الفــرع اجلزئــي بــاء،  
قة، تناقَش أمهية املوارد العامة، ولكن يسلَّط الضوء أيضـاً علـى األمهيـة الكـبرية واملتزايـدة      الالح

موارد القطاع اخلاص يف تنفيذ برنـامج العمـل. وهـذه املـوارد اخلاصـة ال تنحصـر        اليت تتسم ا
ضـاً  يف املعونة اخلاصة املوجهة يف جانب كبري منها من خالل املؤسسات اخلاصة، بل تشـمل أي 

ــد مــن       التحــويالت الشخصــية والنفقــات املســددة مــن األمــوال اخلاصــة للحصــول علــى العدي
  املنتجات واخلدمات املتصلة بالصحة والتنمية.

__________ 

 .A/69/62انظر:   )٧(  
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وعلى الرغم من أمهية املوارد اخلارجيـة لتمويـل التنميـة، شـدد برنـامج العمـل علـى أن          - ١٦
ي أن تأيت من مصادر حملية. ومـن املقـدر،   احلصة الكربى من املوارد الالزمة لتمويل تنفيذه ينبغ

مبدئياً، أن يستمر تسـديد البلـدان نفسـها لنسـبة قـد تصـل إىل ثلثـي هـذه التكـاليف، وأن يـأيت           
ثلث التمويل تقريباً من مصادر خارجية. ومع ذلـك، فسـتحتاج أقـل البلـدان منـواً وغريهـا مـن        

ارد اخلارجيـة علـى أسـاس تسـاهلي ويف     البلدان النامية املنخفضة الدخل إىل حصة أكرب من املو
شكل منح. ومن مث، سيكون هناك تبـاين كـبري مـن حيـث االحتياجـات مـن املـوارد اخلارجيـة         

  .)٨(الالزمة للربامج السكانية، وذلك بني املناطق وداخلها
  

  املوارد اخلارجية  - ألف  
 إطار برنامج العمل ارتبط التركيز على أولويات الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية يف  - ١٧

حبدوث زيادة ملحوظة يف املعونة امللتزم بتقـدميها إىل قطـاع السـكان والصـحة اإلجنابيـة (انظـر       
الشكل أدناه). إالّ أن من املهم اإلشارة إىل أنّ املعونة املقدمة إىل هذا القطاع كانت تتمثـل يف  

ظيم األسـرة، ومنـذ التسـعينات فصـاعدا،     جزء كبري منها يف املعونة املقدمة للصحة اإلجنابية وتن
شهدت املعونة املقدمـة إىل هـذا القطـاع أيضـاً زيـادةً كـبرية بسـبب األمـوال املكرسـة ملكافحـة           
فريوس نقص املناعة البشرية. وعلى سبيل املقارنة، خصصت مـوارد قليلـة جـداً ـال البيانـات      

  ابعة املشار إليها يف برنامج العمل.أي الفئة الر -والبحوث والتحليالت املتصلة بالسكان 
وعلى الرغم من أنّ املعونـة املقدمـة لقطـاع السـكان والصـحة اإلجنابيـة أخـذت تـزداد           - ١٨

، فقد تسارعت وتريا أكثر من ذلـك يف  ١٩٩٤بوجه عام بعد االتفاق على برنامج العمل يف 
املتصـلة   ٥-٥ضـافة الغايـة   بعد توسيع نطاق األهداف اإلمنائية لأللفية عن طريـق إ  ٢٠٠٥عام 

، مل تزد املعونة امللتزم بتقدميها ال السكان والصـحة  ١٩٩٤بوفيات األمهات إليها. ويف عام 
يف املائــة فقــط مــن جممــوع املعونــة الثنائيــة، وثلــث املعونــة املخصصــة  ١,٣اإلجنابيــة عــن نســبة 

ملعونة امللتزم بتقـدميها هلـذا   ، شهدت نسبةُ ا٢٠١٤للقطاع الصحي تقريباً. غري أنه، حبلول عام 
يف املائة من جمموع املعونة الثنائية، وناهزت النسـبة   ٦كبرياً حىت بلغت حوايل  القطاع ارتفاعاً

املخصصة لقطاع الصحة. وعلى مدى العقود األخرية، ازدادت املعونـة املقدمـة ـال السـكان     
ســواء، ومثّلــت يف الواقـع حصــة آخــذة يف  والصـحة اإلجنابيــة باألرقـام النســبية واملطلقــة علـى ال   

 االزدياد من معونة آخذة يف النمو. غري أنه، استنادا إىل آخر تقديرات منظمة التعاون والتنمية

يف املائـة   ٧,٧إىل  ٦,٤يف امليدان االقتصادي، فإن املعونة املقدمـة للقطـاع الصـحي زادت مـن     
، يف حـني اخنفضـت املعونـة    ٢٠١٥و  ٢٠١٤من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسيـة بـني عـامي    

يف املائة مـن جممـوع املسـاعدة اإلمنائيـة      ٥,٦إىل  ٦املقدمة ال السكان والصحة اإلجنابية من 
  الرمسية خالل الفترة نفسها.

__________ 

 .١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،   )٨(  
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 ١٩٩٥وميكــن النظــر إىل هــذا األمــر بطريقــة أخــرى، وهــي أنــه يف الفتــرة بــني عــامي    - ١٩
لتزم بتخصيصها ـال السـكان والصـحة اإلجنابيـة مـن مبلـغ       ، ارتفعت قيمة املعونة امل٢٠١٥ و
دوالرات لكل امرأة يف سن اإلجناب تعيش يف العامل النامي. وذلـك إجنـاز هـام     ٧دوالر إىل  ١

أسهم يف إنقـاذ حيـاة املاليـني مـن النسـاء واملـراهقني واألطفـال، وسـاعد علـى حتقيـق اخنفـاض            
  ملحوظ يف وفيات األمهات يف مجيع أحناء العامل. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

العامــة واخلاصــة علــى  - اجلــدير بالــذكر أيضــا أنّ اجلهــات املاحنــة غــري التقليديــةومــن   - ٢٠
ــة.       - الســواء ــوى بقضــايا الســكان والصــحة اإلجنابي ــاً أق أظهــرت يف الســنوات األخــرية التزام

وتشمل اجلهات املاحنة غري التقليدية بلداناً غري أعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة    
االقتصــادي والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، فضــال عــن مؤسســات خاصــة. ففــي         التعــاون 

أعضــاء يف اللجنــة، ولكنــها أبلغــت   ، التزمــت اجلهــات املاحنــة العامــة الــيت ليســت ٢٠١٤ عــام
مليـون دوالر. ووفقـاً لتلـك     ١٠,٨منظمة التعاون والتنمية عما قدمته من معونـة، مبـا جمموعـه    

نــة الــيت التزمــت اجلهــات املاحنــة العامــة غــري التقليديــة بتخصيصــها   البيانــات، بقيــت نســبة املعو
صــغريةً نســبياً مقارنــة باملعونــة الــيت التزمــت املؤسســات اخلاصــة بتقــدميها، وبقيــت املعونــة الــيت 

مقارنــة باملعونــة الــيت التزمــت  التزمــت بتقــدميها اجلهــات املاحنــة غــري التقليديــة بنوعيهــا صــغريةً 
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وجدير بالذكر، مع ذلك، أن املسامهات املقدمة من  .)٩(التقليدية بتقدميها اجلهات املاحنة العامة
اجلهات املاحنة غري التقليدية، سواء أكانت عامة أو خاصة، ال تسجل إال جزئياً، ومن مث تقـدر  
بنسبة أقل من مستواها احلقيقي. ويعود ذلك إىل أن جهات ماحنة غري تقليديـة عديـدة ال تبلّـغ    

التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بشـكل منـهجي بنفقاـا يف جمـال املعونـة لكـي           منظمة 
تدرجها املنظمة يف قاعدة بياناا املتعلقـة باملعونـة اإلمنائيـة. وهـذا يؤكـد أمهيـةَ مواصـلة حتسـني         

هـات  النظام العاملي جلمع البيانات، وحتسني استيعاب البيانات املتصلة باملوارد اليت ختصصها اجل
  املاحنة غري التقليدية.

وتقدم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حتليال مفصـالً للفئـة الواسـعة مـن       - ٢١
املساعدات املخصصة ال السكان والصحة اإلجنابية، عند الطلـب، ويسـتخدم هـذا التحليـل،     

كان بشـأن تقيـيم تـدفقات    على سبيل املثال، يف املشـروع احلـايل لصـندوق األمـم املتحـدة للسـ      
. وعلى الرغم مـن  )١٠()١٠ و ٩املوارد، الذي يرد بيانه مبزيد من التفصيل أعاله انظر الفقرتني 

أن البيانــات تعطــي فكــرةً بالغــة األمهيــة عــن املــوارد املتاحــة لتنفيــذ عناصــر حمــددة مــن برنــامج  
  العمل، فهي ال تظهر إالّ االلتزامات بتقدمي املعونة.

   

__________ 

غيـتس منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن ختصيصـها للمـوارد مـن            تبلّغ مؤسسة بيل وميليندا  )٩(  
أجل إدراجها يف قاعدة بيانات املنظمة املتصلة باإلحصاءات اإلمنائيـة الدوليـة. واملـوارد الـيت تقـدمها املؤسسـة       

بري جــداً مــن كــبريةٌ بكــل املقــاييس، وإدماجهــا يف قاعــدة البيانــات بــالغ األمهيــة. ومــع ذلــك، يوجــد عــدد كــ  
املؤسسات األخرى اليت تشكّل جهات مساهمة مهمة يف جمال السـكان والصـحة اإلجنابيـة، ومـن شـأن تـوفّر       

 بيانات عن ختصيصها للموارد أن يساعد على رسم صورة كاملة

ة . بيـد  يقدم معهد القياسات والتقييم يف جمال الصحة توزيعا مفصالً للموارد املاليـة املخصصـة لقطـاع الصـح      )١٠(  
أنه يركز على املوارد املخصصة للصحة بوجه عام، ويقـدم تفاصـيل أقـلّ عـن املـوارد املخصصـة ـال الصـحة         

 Institute for Health Metrics andاجلنســـية واإلجنابيـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص. ملزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر: 

Evaluation, Financing Global Health 2015: Development Assistance Steady on the Path to New Global 

Goals (Seattle, United States of America, University of Washington, 2016). 
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  ٢٠١٥- ٢٠٠٩ت بتقدمي املعونة يف جمال السكان والصحة اإلجنابية من قبل جهات ماحنة خمتارة، االلتزاما

  (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
  
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ١٠ ٩٧٢  ١١ ٠٤٨   ١٠ ٣٠٦  ٩ ٩٥٩  ١٠ ٥٢٢  ٩ ١٥٥  ٩ ١٤٦  مجيع اجلهات املاحنة من القطاع العام                
  ٧ ٨٣٨  ٨ ٨١٣  ٧ ٤٢١  ٧ ٤٩٥  ٨ ٠٧٦  ٦ ٦٣٥  ٧ ٠٤٠  اجلهات املاحنة األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية

  ٨,٧  ١٠,٨  ٠,٤  ٠,٤  ١,٠  ١,٦  -  اجلهات املاحنة من غري األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية
  ٣ ١٢٦  ٢ ٢٢٤  ٢ ٨٨٥  ٢ ٤٦٤  ٢ ٤٤٥  ٢ ٥١٨  ٢ ١٠٥  الوكاالت املتعددة األطراف
  ٤٩١  ٦٣٠  ٤٧٤  ٤٢٣  ٤١٠  ١٤٩  ٤٦٣  مؤسسة بيل وميليندا غيتس

  
 شـباط/  ٩(اطلع عليـه يف   http://stats.oecd.org، ميكن االطالع عليه من خالل الرابط التايل: OECDStatistics, ODA by sector and donor  املصدر:  

  ).٢٠١٧فرباير 
    

استدامةً زيادة تنويـع قاعـدة اجلهـات    بصفة عامة، يتطلب توفري متويل أقل تقلباً وأكثر   - ٢٢
وينطبق ذلك على اإلعمال الكامل لربنامج العمـل وعلـى كـل     املاحنة، وتنويع مصادر التمويل.

ومع ذلك، ستظل أقل البلدان منـوا يف العـامل تعتمـد     البلدان يف مجيع مراحل التنمية اليت متر ا.
فهي تواجه حتديات أكرب مقارنـة بغريهـا مـن     ة.بشدة، يف املستقبل املنظور، على املعونة اإلمنائي

جمموعــات البلــدان فيمــا يتعلــق مبعــدالت الفقــر ومعــدالت اخلصــوبة ومعــدالت الــوالدة لــدى    
املراهقات ومعدالت وفيات الرضع واألطفال واألمهات واألمراض املنقولة عن طريق االتصال 

سـرة ومـدى انتشـار وسـائل منـع      اجلنسي واالحتياجات غري امللباة يف جمـال خـدمات تنظـيم األ   
ــذه           ــوارد االقتصــادية للتصــدي هل ــديها أيضــا أضــعف امل ــل ل ــذا فحســب، ب ــيس ه ــل، ول احلم

وعالوةً علـى ذلـك، فـإن العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا يف العـامل هـي أكثـر تعرضـاً              التحديات.
لـبىن  للكوارث اإلنسـانية والطبيعيـة، وتعـاين مـن اهلشاشـة وعـدم االسـتقرار وضـعف كـل مـن ا          

  التحتية ونظم احلوكمة.
وبنــاء عليــه، مت التشــديد يف برنــامج العمــل علــى أمهيــة املســاعدة اإلمنائيــة لصــاحل أقــل      - ٢٣

عنـد  ”وباإلضافة إىل ذلك، وكما ورد التأكيد على ذلك يف برنامج العمـل، فإنـه    البلدان منواً.
ينبغي إيالُء اهتمام خـاص الختـاذ    القيام بتعبئة موارد حمليةً إضافية وجديدة وموارد من املاحنني،

تدابري مالئمـة ملعاجلـة االحتياجـات األساسـية للشـرائح السـكانية األكثـر ضـعفا، وال سـيما يف          
وقـــد أعيـــد تأكيـــد هـــذه   )١١(“املنـــاطق الريفيـــة وضـــمانُ وصـــوهلا إىل اخلـــدمات االجتماعيـــة 

__________ 

(منشـورات األمـم املتحـدة،    . ١٩٩٤ أيلول/سـبتمرب  ١٣-٥ القـاهرة،  والتنميـة،  للسـكان  الـدويل  املؤمتر تقرير  )١١(  
 .١٢-١٣)، الفقرة A.95.XIII.18رقم املبيع 
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ويف خطــة  )١٢(٢٠٢٠-٢٠١١االلتزامــات يف برنــامج العمــل لصــاحل أقــل البلــدان منــوا للعقــد    
، اليت تنص على أنه ينبغي للجهـات املاحنـة أن ختصـص حـدا أدىن     ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

البلـدان منـواً،   أقـل  يف املائة مـن دخلـها القـومي اإلمجـايل ملسـاعدة       ٠,٢٠ و ٠,١٥بني  يتراوح
السـياق،  ويف ضـوء هـذا    وأن اجلهود اإلمنائية ينبغي أن تضمن عـدم ختلـف أحـد عـن الركـب.     

تعهدت البلدان، من خالل خطة عمل أديس أبابا، بقلب مسار االخنفاض األخري يف املسـاعدة  
اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منـواً وبـإحراز تقـدم حنـو حتقيـق أهـداف املسـاعدة اإلمنائيـة         

  .الرمسية املقدمة لتلك البلدان
ة واملسـاعدة اإلمنائيـة املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة       وباإلضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسيـ   - ٢٤

ــدفقات املــوارد األخــرى.     ــادةً ملحوظــة يف ت ــة زي ــدان النامي فقــد شــهدت   اخلاصــة، شــهدت البل
االستثمارات األجنبية املباشرة ازدياداً ملحوظاً، بينمـا سـامهت زيـادة اهلجـرة الدوليـة، يف اآلونـة       

وقـد ازداد كـال املصـدرين لتـدفقات      اليـة الشخصـية.  األخرية، يف النمـو امللحـوظ للتحـويالت امل   
املوارد، اللذين كانا أقل أمهية من املعونة الثنائية يف الثمانينات من القرن املاضي، ففاق حجمهما 

ومع أن أنواع التدفقات املاليـة املختلفـة    بأضعاف كثرية حجم هذه املعونة يف السنوات األخرية.
ض، فمـن املهـم إدراك االختالفـات اجلوهريـة املوجـودة بينـها،       كثريا ما توضع بعضها جبانـب بعـ  

فكثرياً ما تكون التدفقات الرمسيـة معاكسـة    واليت حتد من إمكانية االستعاضة عن بعضها ببعض.
للتقلبــات الدوريــة، علــى خــالف التــدفقات اخلاصــة، الــيت تكــون يف الغالــب مســايرة للتقلبــات    

وعالوة على ذلك، فإن التدفقات الرمسية  قتصادي السائد.الدورية من حيث إا تعزز االجتاه اال
غالباً ما توجه إىل القطاع العام وتكرس لألهداف العامة، يف حني تكون تدفقات املوارد اخلاصة 

ويـتم غالبـاً    على العموم مدفوعةً بدافع حتقيق الربح ويكون توجيهها للصاحل العام أشـد صـعوبة.  
مــن تــدفقات املــوارد اخلاصــة وإعــادة ختصيصــها وفقــاً لرؤيتــها  حصــول احلكومــات علــى حصــة 

  اإلمنائية، من خالل السياسات املالية والضريبية، على وجه اخلصوص.
التحـويالت املاليـة توجـه يف جـزء كـبري منـها إىل األسـر املعيشـية بـدال مـن            وملا كانت  - ٢٥

تها املباشرة بقدر أكرب يف الشركات أو احلكومات أو املؤسسات األخرى، فيمكن توقع مسامه
وتســتخدم التحــويالت املاليــة عــادةً لتــوفري الطعــام،    حتســني الظــروف املعيشــية لألســر املعنيــة. 

إرســـال األطفـــال إىل املـــدارس، أو ملعاجلـــة املشـــاكل الصـــحية قبـــل أن تســـتخدم لنفقـــات    أو
م مـن أن األدلـة   وعلـى الـرغ   استهالكية أخـرى، أو للقيـام باسـتثمارات أو لزيـادة االدخـارات.     

املســتقاة مــن الدراســات اإلفراديــة تؤيــد هــذه النقطــة وتفيــد بــأن التحــويالت املاليــة تســتخدم    
لتمويل النفقات الصحية، مبا يف ذلك النفقات املتصـلة بالصـحة اإلجنابيـة، فمـن الصـعب تقـدمي       

__________ 

  )١٢(  A/CONF.219/3/Rev.1. 
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مصدر ولذا، يصعب إدراج  تقديرات منهجية للجزء املستخدم من التحويالت هلذه األغراض.
يشكل بال شك أحد أهم التدفقات اخلارجية يف جمال متويل الصحة واجلوانب األخرى للتنمية 

وعالوةً على ذلك، فإن التحويالت املاليـة   البشرية ضمن أي تقدير للموارد على هذا األساس.
الشخصية، اليت تصنف على النحـو املناسـب باعتبارهـا تـدفقاً ملـوارد خارجيـة، تسـهم يف ايـة         

ــا   املطــاف يف دخــل األســر املعيشــية وينبغــي أن ينظــر فيهــا يف هــذا الســياق.     ومــع ذلــك فغالب
ختتلط إيرادات التحويالت املالية، على مستوى األسر املعيشية، بالدخل واإليـرادات املتأتيـة    ما

وباإلضـافة إىل ذلـك، فــإن معظـم البلـدان ال تقـوم بانتظـام جبمـع أو نشــر         مـن مصـادر أخـرى.   
وسيتوســع يف  ســمح بتوزيــع النفقــات االســتهالكية لألســر املعيشــية توزيعــاً مفصــالً.  بيانــات ت

مناقشة اجلهود املبذولة لتتبع ختصيص املوارد على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك يف القطاعني العام 
   واخلاص، يف الفصل التايل.

  
  املوارد احمللية  - باء  

يف اآلونة األخرية، جرى التأكيد على أمهية املوارد احملليـة يف خطـة عمـل أديـس أبابـا،        - ٢٦
ومـع ذلـك، فـإن     .٢٠٠٢استناداً إىل توافق آراء مونتريي للمؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة لعـام     

ات فالبلـدان لـديها بيانـ    تقدير املوارد احمللية املخصصة لتنفيذ برنامج العمل ليس باملسألة اهلينـة. 
حسابات قومية جيدة نسبيا توضح االستهالك العام من جانب احلكومة املركزية واحلكومـات  
احمللية والنفقات االستهالكية اخلاصة لألسر املعيشية والكيانات األخرى، بيد أن هذه البيانـات  

ففـي حـني تتـوفر بيانـات عـن النفقـات العامـة املصـنفة          تتسم بدرجة عالية جـدا مـن العموميـة.   
فئات عامة نسبيا مثل الصحة أو التعليم، ال يوجد بسهولة توزيع مفصل هلذه النفقـات   حسب

وتبني قاعدة بيانات اإلحصاءات املاليـة احلكوميـة الـيت يتعهـدها      حسب الفئات األكثر حتديدا.
غري أن هذه الفئات  ،)١٣(صندوق النقد الدويل النفقات الصحية مصنفةً ضمن ست فئات عامة

ةً متعمقة يف نفقات الصحة اإلجنابية على وجه التحديد، على الرغم مـن أن بعـض   ال تتيح نظر
ــامج العمــل.      ــذ برن ــة لتنفي ــع بالغــة األمهي ــل خــدمات الصــحة العامــة، هــي يف الواق  الفئــات، مث
وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من البلدان ال تبلّغ عـن البيانـات املتعلقـة ـذه الفئـات، وحـىت       

وجيــب بــذل جهــود مضــنية لفحــص الســجالت   تكــون البيانــات متــأخرة. عنــد قيامهــا بــذلك
اإلدارية والدراسات االستقصائية والتعدادات ومواءمة البيانات املتاحة، من أجل تقـدير حصـة   
ــواع األنشــطة املتصــلة         ــن أن ــوع م ــتم ختصيصــها لكــل ن ــيت ي ــات ذات الصــلة بالصــحة ال النفق

__________ 

ــات  )١٣(   ــات فئـ ــي: النفقـ ــات هـ ــزة املنتجـ ــدات واألجهـ ــة؛ واملعـ ــدمات الطبيـ ــادة وخـ ــة؛ العيـ ــدمات اخلارجيـ  وخـ
ــة؛ الصــحة وخــدمات املستشــفيات؛  الصــحية والنفقــات الصــحة؛ جمــال يف والتطــوير البحــث وأعمــال العام

 .األخرى



E/CN.9/2017/4 

 

17-01237 15/28 

 

تحليل فأعدت حسـابات وطنيـة للصـحة (انظـر     وقد اضطلعت عدة بلدان مبثل هذا ال بالصحة.
ومـع أن هـذا العمـل     .)١٤()، تتيح نظـرة متعمقـة يف ختصـيص املـوارد يف جمـال الصـحة      ٢اإلطار 

معقَّد وباهظ التكلفة، فقد أعدت رواندا حسابا وطنيا للصحة واختذته أداة ضمن عـدة أدوات  
  .)١٥(لتتبع املوارد املخصصة للقطاع الصحي

   

__________ 

 علـى  االطـالع  ميكـن  بلـدان.  عـدة  يف ونشرها الوطنية الصحية احلسابات إعداد العاملية الصحة منظمة دعمت  )١٤(  
ــات ــية املعلومــ ــن األساســ ــذا عــ ــل هــ ــا العمــ ــل ومــ ــا يتصــ ــن ــ ــات مــ ــن بيانــ ــرابط خــــالل مــ ــايل: الــ  التــ

http://apps.who.int/nha/ar/index.html. 

 التوجيــه تـوفر  )٢٠١٨-٢٠١٢( للفتـرة  الصــحة لقطـاع  اسـتراتيجيةً  خطـةً  روانــدا يف الصـحي  القطـاع  وضـع   )١٥(  
 يف للسـكان  الصـحية  احلالـة  حتسـني  يف املتمثـل  العـام  اهلـدف  إطار ضمن القطاع أولويات وحتدد االستراتيجي

 املاليـة  املؤشـرات  تشـكل  الـذي  الشـامل،  والتقيـيم  الرصـد  إطـار  إىل االسـتراتيجية  اخلطـة  وتستند البعيد. األمد
 مـن  املئويـة  النسـبة  يلـي  مـا  احملـددة:  الرئيسـية  املاليـة  املؤشـرات  وتتضـمن  عناصـره.  من أساسياً عنصراً الرئيسية
 والنسـبة  الصـحة؛  علـى  السـنوي  اإلنفـاق  مـن  الفـرد  ونصـيب  الصـحة؛  لقطاع ختصص اليت احلكومات ميزانية
 .Ministry of Health, Rwanda (2012) :املصدر التعاوين. الصحي بالتأمني املشمولني للسكان املئوية
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  ٢اإلطار 
  احلسابات الوطنية للصحة واحلسابات الفرعية للصحة اإلجنابية

يوفر احلساب الوطين للصحة توزيعاً مفصـالً لنفقـات الرعايـة الصـحية علـى حنـو يتسـق مـع           
احلسابات الوطنية للبلد. وقد كانت منظمة الصحة العاملية رائدةً يف وضع منهجية احلسـابات الوطنيـة   

ـا نظـام حماسـبة للصـحة. ومييـز النظـام بـني وظـائف كـل مـن نظـام            للصحة اليت ميكن وصفها على أ
الرعاية الصحية، ومقدمي الرعاية الصحية ومتويل الرعاية الصحية، على النحو املبني يف الشكل الوارد 

  :(أ)أدناه. وتعاجل هذه التصنيفات الرئيسية الثالثة ثالثة أسئلة أساسية هي
  ية الصحية اليت يتم استهالكها؟ما هي أنواع سلع وخدمات الرعا  (أ)  
  من هم مقدمو الرعاية الصحية الذين يقدمون هذه السلع واخلدمات؟  (ب)  
  اليت تسمح بدفع تكاليف هذه السلع واخلدمات؟ التمويلماهي خمططات   (ج)  
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مثــل  - حســابات فرعيــة ألي مســألة صــحية وميكــن اســتخدام نفــس اإلطــار إلنشــاء    
 - والصـحة اإلجنابيـة، وغريهـا    األطفـال املالريا والسل وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية وصـحة      

ولكن يوصى عمومـا بعـدم إعـداد أي حسـاب فرعـي إال أن يكـون جـزءا مـن حسـاب قطـاع           
ويراعي احلساب الفرعي للصحة اإلجنابيـة املبـادئ التوجيهيـة املنهجيـة للجنـة       .(ب)الصحة العام

املعنية باملعلومات واملساءلة عن صحة املرأة والطفل التابعة ملنظمة الصحة العامليـة ويـبني، علـى    
سبيل املثال، مدى تقدمي التربعات يف الوقت املناسب وإنفاق املوارد بكفـاءة وشـفافية وحتقيـق    

  املرجوة.النتائج 
ــايل:       (أ)   ــرابط التــ ــى الــ ــة علــ ــة متاحــ ــة املتبعــ ــأن املنهجيــ ــات بشــ -http://www.who.int/healthاملعلومــ

accounts/methodology/en/.  
 World Health Organization, “Guide to producing reproductive health subaccounts within the   (ب)  

national health accounts framework”, Geneva, 2009.  
    

وضعت عدة بلدان حساباً فرعياً للصحة اإلجنابية، كجزء من احلسابات الوطنية. وقد   - ٢٧
أظهرت مراجعة حديثة هلذه احلسابات الفرعية أن النفقات املتعلقة بالصحة اإلجنابيـة تراوحـت   

وباإلضــافة إىل  .يف البلــدان املعنيــةيف املائــة مــن جممــوع نفقــات الرعايــة الصــحية  ٦ و ١٩ بــني
ذلك، أظهرت املراجعة أن اإلنفاق على الصـحة اإلجنابيـة ال يـزال يعتمـد بشـدة علـى اجلهـات        

وبينمـا تشـمل    .املاحنة، وأن حصة كبرية من هذه النفقات أيضا تتحملها األسر املعيشية نفسـها 
عات التـأمني الصـحي علـى    النفقات االستهالكية اخلاصة يف جمـال الصـحة بصـورة عامـة مـدفو     

ــة الصــحية         ــدمي الرعاي ــوال اخلاصــة إىل مق ــن األم ــات م ــذهب النفق ــا ت ــال، عــادةً م ســبيل املث
وقــد يشــكل ارتفــاع حصــة النفقــات مــن األمــوال اخلاصــة عائقــاً أمــام اســتخدام   . )١٥(مباشــرةً

النفقـات   اخلدمات األساسية، ويف حالة احلاجة املاسة إىل الرعاية، ميكن أن يلقي ارتفاع حصة
  .من األموال اخلاصة على كاهل األسر املعيشية األكثر فقراً عبئاً مالياً ال ميكن هلا حتمله

 إمجـايل وال تزال النفقات من األموال اخلاصة املتعلقة بالصحة تشكل نسبة كـبرية مـن     - ٢٨
اخلاصة قـد  بيانات منظمة الصحة العاملية تظهر أن النفقات من األموال فالنفقات على الصحة. 

نقـاط مئويـة يف جنـوب     ٦نقاط مئوية يف شرق البحر األبيض املتوسـط و   ١٠اخنفضت بنسبة 
يف  ٣٥، ولكنـها ال تـزال مرتفعـة جـداً، حيـث تبلـغ       ٢٠١٤و  ١٩٩٥شرق آسـيا بـني عـامي    

يف املائــة يف  ٥١النفقــات علــى الصــحة يف شــرق البحــر األبــيض املتوســط و  إمجــايل املائــة مــن 
ــوب شــرق آســيا   . وقــد شــهدت املنطقتــان اللتــان ازدادت فيهمــا النفقــات مــن األمــوال        جن

اخنفاضاً يف التأمني الصحي االجتماعي املـدعوم   -ومها أوروبا وغرب احمليط اهلادئ  - اخلاصة
من القطاع العام. وتتجلى هذه املعاوضة يف غرب احمليط اهلادئ علـى وجـه اخلصـوص، حيـث     
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نقطة مئوية بزيادة يف النفقات من األموال  ١٥بلغت نسبته قوبل تراجع يف التأمني االجتماعي 
  نقاط مئوية. ٦اخلاصة بنسبة 

دراســة استقصــائية أجراهــا صــندوق األمــم املتحــدة للســكان واملعهــد أحــدث وتؤكــد   - ٢٩
اهلولندي الدميغرايف املتعدد التخصصات على أمهية النفقات من األموال اخلاصة لتنظـيم األسـرة   

. وهـذا  ٢٠١٤باليـني دوالر يف عـام    ٨,٥يف البلدان الناميـة، وقـد بلـغ جممـوع هـذه النفقـات       
هات املاحنة األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة أضعاف ما أنفقته اجل ١٠ميثل حنو 

ــدان االقتصــادي علــى تنظــيم األســرة يف الســنة نفســها. غــري أن هــذه       ــة يف املي التعــاون والتنمي
التقديرات تشوا عيوب منهجية كبرية. فاملصـدر الرئيسـي للمعلومـات املتعلقـة بالنفقـات مـن       

بات الصحة الوطنية، هو الدراسـات االستقصـائية الدميغرافيـة    األموال اخلاصة، إىل جانب حسا
والصحية اليت تشمل مصادر اإلنفاق وتقدمي اخلدمات، فضالً عن إمكانيـة الوصـول إىل السـلع    
واخلــدمات اانيــة. بيــد أن احلســابات الوطنيــة للصــحة واالستقصــاءات الدميغرافيــة والصــحية   

املتعلقة بالنفقات مـن األمـوال اخلاصـة تعتمـد علـى       ليست متاحة للجميع. ولذا فإن التقديرات
ــد اهلولنــدي الــدميغرايف املتعــدد          ــى النمذجــة. وينظــر املعه دراســات استقصــائية تكميليــة وعل
التخصصــات يف ســبل حتســني منذجــة هــذه التقــديرات، باالســتناد إىل جهــود فريــق الدراســات  

بشـأن تـدفقات املـوارد     ٢٠١٤عـام   املستقبلية، غـري أنّ الدراسـة االستقصـائية الـيت أجريـت يف     
تبين أن هذا اجلهد جهد مستمر: فالنتائج احملققة تشري فيما يبدو إىل أنـه جيـب حتسـني الطريقـة     
املختـــارة للتوصـــل إىل تقـــديرات موثوقـــة بشـــأن النفقـــات مـــن األمـــوال اخلاصـــة املتعلقـــة          

  األسرة. بتنظيم
فقات مـن األمـوال اخلاصـة ال تـزال مهمـة      وباختصار، تشري البيانات املتاحة إىل أن الن  - ٣٠

جداً وتكتسي يف بعـض احلـاالت أمهيـة متزايـدة فيمـا يتعلـق بتمويـل نفقـات الرعايـة الصـحية.           
وبسبب أمهيتها املتزايدة وألن االعتماد على النفقات من األموال اخلاصة له تبعـات هامـة علـى    

ديد علــى مجــع بيانــات تتعلــق  املســاواة يف الوصــول إىل اخلــدمات، مــن الضــروري زيــادة التشــ 
بالنفقات من األموال اخلاصة يف مجيـع البلـدان. وهـذا مهـم أيضـاً يف سـياق التطلـع إىل ضـمان         

ــة املســتدامة لعــام     بصــورة أعــم علــى عــدم   ٢٠٣٠تغطيــة صــحية شــاملة وتركيــز خطــة التنمي
الســماح بتــرك أي أحــد خلــف الركــب. ولكــن التوصــل إىل تقــديرات موثوقــة للنفقــات مــن    

موال اخلاصـة املتعلقـة بالصـحة اإلجنابيـة سـيتطلب املزيـد مـن التطـورات املنهجيـة، وكـذلك           األ
  .)١٦(التطوير املنتظم للحسابات الفرعية املتعلقة بالصحة اإلجنابية كجزء من احلسابات الوطنية

__________ 

  )١٦(  J. Pradhan, E. M. Sidze, A. Khanna and E. Beekink, “Mapping of reproductive health financing: 

methodological challenges”, Sex Reproductive Health, vol. 5, No. 3 (2014), pp. 90-8. 
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  السياق اجلديد  - ً رابعا  
لفيـة مـن خـالل اعتمـاد     تشكّل مواصلة اجلهود املبذولة يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأل     - ٣١

أهداف التنمية املستدامة تغرياً بارزاً يف التعاون اإلمنائي. فلئن ركزت األهداف اإلمنائية لأللفيـة  
إىل حد بعيد على أهـداف التنميـة االجتماعيـة، فـإن أهـداف التنميـة املسـتدامة تضـمنت عـدداً          

موعــة األهــداف األوســع يف أكــرب بكــثري مــن أهــداف التنميــة االقتصــادية والبيئيــة. وتتجلــى جم  
جمموعــة أكــرب مــن األهــداف والغايــات واملؤشــرات. فقــد اســتعيض عــن مثانيــة مــن األهــداف    

هدفاً من أهداف التنمية املستدامة  ١٧مؤشراً مبا ال يقل عن  ٦٠غاية و  ٢١اإلمنائية لأللفية و 
الـيت   ٢٠٣٠م وميكـن القـول إن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـا       .)١٧(مؤشراً ٢٣٠غاية و  ١٦٩و 

تقع أهداف التنمية املستدامة يف صلبها هي أمشل خطط التنمية اليت اتفق عليهـا اتمـع الـدويل    
وأكثرها توازناً وطموحاً على اإلطالق، وسيتوقف تنفيذها بنجـاح يف املقـام األول علـى تعبئـة     

  املوارد املالية والتقنية والبشرية الالزمة.
ؤسسات املالية الدولية، فإن السعي إىل حتقيق أهـداف التنميـة   واستنادا إىل تقديرات امل  - ٣٢

املستدامة لن يكلف باليني الدوالرات بل تريليونات الدوالرات على مـدى السـنوات اخلمـس    
وقد بات واضحاً أكثر من أي وقت مضـى أن هـذه   . )١٨(عشرة املقبلة، وهو مبلغ غري مسبوق

املســاعدة اإلمنائيــة وحــدها وأن املســاعدة اإلمنائيــة االحتياجــات التمويليــة ال ميكــن تلبيتــها مــن 
نفسها تتطلّب إصالحات كبرية هذه املرة. وهـذا الـتغري يف النمـوذج الـذي يتجلـى يف التركيـز       
املوضوعي خلطة التنمية يستدعي حتوالً موازياً يف النهج املتبع إزاء املساعدة اإلمنائية. ومن أجل 

يف البلــدان الناميـة واجلهـود الـيت يبــذهلا     -القطـاع العـام    دفـع عجلـة التنميـة قـدماً، فــإن جهـود     
  جيب أن يدعمها حتالف أوسع من أصحاب املصلحة. -الشركاء يف التنمية 

، )١٨(وبنــاء علــى ذلــك، تشــري املؤسســات املاليــة الدوليــة، يف دراســتها الســالفة الــذكر    - ٣٣
مة تتطلـب مـن اتمـع العـاملي أن     أن تلبية احتياجات االسـتثمار يف أهـداف التنميـة املسـتدا     إىل

ينقل النقاش من احلديث عن باليـني الـدوالرات مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل تريليونـات        
الدوالرات من االسـتثمارات جبميـع أنواعهـا، العامـة واخلاصـة والوطنيـة والعامليـة، يف كـل مـن          

__________ 

، اليت ٣، بل يشمل أيضاً مؤشرات املستوى ٢واملستوى  ١مبؤشرات املستوى وهذا ال يقتصر على ما يسمى   )١٧(  
مل يتفق بعد على منهجيات و/أو مصادر بيانات فيما يتعلـق ـا، أو مل تصـبح تلـك املنـهجيات و/أو املصـادر       

 املتعلقة ا متاحة بعد.

  )١٨(  African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and 

Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, International Monetary 

Fund and World Bank, From Billions to Trillions: Transforming Development Finance Post-2015 

Financing for Development: Multilateral Development Finance (18 April 2015). 
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الرمسيـة سـتكون أقـل أمهيـة، بـل أـا       رأس املال والقدرات. وهذا ال يعين أن املسـاعدة اإلمنائيـة   
تكون كافية. وستكون مجيع مصادر التمويل ضرورية. وإضافة إىل ذلك، جيب إيالء املزيد  لن

من االهتمام لتوجيه املوارد اخلاصة إىل االستثمارات املرجوة. والقيـام بـذلك يـربز الـدور اهلـام      
ن جانب القطاع اخلاص. وقد أبرزت الذي يؤديه القطاع العام يف إجياد حوافز لالستثمارات م

األزمة املالية واالقتصادية األخرية أمهية توسيع حافظـة املـوارد، بـدال مـن جمـرد إعـادة ختصـيص        
املـــوارد املتاحـــة، وأظهـــرت أيضـــاً حـــدود السياســـات النقديـــة التوســـعية يف ســـياق حمدوديـــة   

  الكلي. الطلب
 “االنتقال من الـباليني إىل التريليونـات  ”وتشري املؤسسات املالية الدولية إىل أن عبارة   - ٣٤

هي عبارة خمتصرة للداللة على إدراك ما يتطلبه حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة مـن زيـادة يف       
از األموال. فهو حيتاج إىل تغيري يف العقليات والـنهج ونظـم املسـاءلة علـى الصـعيد العـاملي إلبـر       

وتغيري واقع جديد لعامل نامٍ يشمل سياقات قطريـة شـديدة التنـوع. وهـذا اإلدراك للحاجـة إىل      
ج جديـد بالكامـل فيمـا يتعلـق بتمويـل التنميـة يتجلـى أيضـاً يف خطـة عمـل أديـس أبابـا الـيت              
تتناول التحدي املتمثل يف متويـل تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة. وتقـع النسـخة األصـلية مـن          

مـرة   ٤٦ “ابتكـار ”صفحة، ويف تلك الصـفحات تـذكر كلمـة     ٣٧ة عمل أديس أبابا يف خط
على األقل. فثمة حاجة إىل اتبـاع ُـج مبتكـرة لتعبئـة املـوارد املتاحـة وتوجيههـا ويئـة مـوارد          

  جديدة وإضافية ومزج املوارد العامة واخلاصة وإنشاء شراكات جديدة. 
ج العمـل أنـه تطلعـي علـى حنـو ملحـوظ وصـاحل لكـل زمـان.          وتبين قراءة متأنية لربنـام   - ٣٥

 ٢٠٣٠فالعديد من املسائل والروابط اليت حتتـل الصـدارة اآلن يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       
كان مبيناً يف برنـامج العمـل الـذي شـدد أيضـاً علـى أمهيـة اتبـاع ـج واسـع وشـامل يف متويـل             

ت واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص  ينبغــي للحكومــا”أهدافــه، فقــد ورد فيــه أنــه  
واتمعـات احملليــة أن تســعى، مبسـاعدة اتمــع الــدويل، عنـد الطلــب، إىل أن تعبــئ وتســتخدم    

ولدى قيام البلدان بتعبئـة املـوارد مـن أجـل هـذه األغـراض، ينبغـي        ”؛ “استخداماً فعاالً املوارد
اركة القطاع اخلـاص، وفـرض رسـوم    عليها أن تدرس أساليب عمل جديدة من قبيل زيادة مش

على املسـتعملني بشـكل انتقـائي، والتسـويق االجتمـاعي، وتقاسـم التكـاليف، وغـري ذلـك مـن           
  .)١٩(“أشكال استرداد التكاليف

ويف ظــل تلــك اخللفيــة، مــن الواضــح أنّ أي تقيــيم للمــوارد املعبــأة واملخصصــة لتنفيــذ    - ٣٦
كـان. وجيـب أن يتجـاوز التركيـز علـى املعونـة       برنامج العمـل جيـب أن يكـون شـامالً قـدر اإلم     

__________ 

(منشـورات األمـم املتحـدة،     .١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٣-٥تقرير املؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة، القـاهرة،       )١٩(  
 .٢٢-١٣)، الفقرة A.95.XIII.18رقم املبيع 



E/CN.9/2017/4 

 

17-01237 21/28 

 

ال سـيما   -اخلارجية اليت ميكـن القـول إـا ال تـزال حمـور التقـديرات املتعلقـة بتـدفقات املـوارد          
وجيب أن يقـدر املـوارد مـن مجيـع املصـادر اخلارجيـة والداخليـة         -يتعلق بأقل البلدان منواً  فيما

ير، جيـب بـذل جهـد أكـرب علـى وجـه اخلصـوص        على حنو أفضل بكثري. ويف إطار جهود التقد
فيما يتعلق بتوزيع النفقات العامة على الصحة اجلنسية واإلجنابية وبالتسجيل املنهجي للنفقـات  
العامة يف البيانات السكانية، وخباصة مجعها وحتليلها واسـتخدامها. وعـالوة علـى ذلـك، جيـب      

لنفقـات مـن األمـوال اخلاصـة ونفقـات      مجع بيانات عن نفقـات أكثـر مشـوالً لألسـر املعيشـية وا     
  الكيانات اخلاصة األخرى، مبا يف ذلك املؤسسات التجارية واملؤسسات اخلريية.

وأخرياً، وعلى حنو ما شددت عليه خطة عمـل أديـس أبابـا، فـإنّ التركيـز علـى حجـم          - ٣٧
البلـدان نتـائج    املوارد جيب أن يكمله التركيـز علـى األثـر اإلمنـائي للمـوارد. ملـاذا تحقّـق بعـض        

أفضل يف جمال الصحة مع أا تنفق مبالغ أقل على صحة الفرد؟ فالنظر يف مسائل كهذه ميكـن  
أن يساعد على حتديد املمارسات احلسنة واملبتكرة ودعم البلدان يف جهودها الرامية إىل حتقيق 

امل، تشكّل مثـاالً للعديـد مـن    املزيد باملوارد املتاحة. ورواندا اليت تعد من أقل البلدان منواً يف الع
البلدان األخرى يف كيفية تتبع تدفقات املوارد بصـورة أفضـل، فهـي ال حتـرص علـى أن تكـون       
املوارد املتاحة متوائمة مع استراتيجيتها اإلمنائية الوطنية فقط، بـل حتـرص أيضـاً علـى أن رصـد      

  املوارد املخصصة وتقييمها بانتظام.
    

  موجز وتوصيات  -  خامساً  
بإجيـاز، يــربز هــذا التقريــر عـدداً مــن اــاالت الــيت أحـرِز فيهــا تقــدم يف تقــدير املــوارد      - ٣٨

  املرصودة لتنفيذ برنامج العمل، ويسلط الضوء على عدة حتديات. 
ومـن التحـديات األساسـية، مـع تطـور االحتياجـات وأولويـات الربجمـة ضـمن الفئـات             - ٣٩

ف أصبحت مبهمة، وازدادت صعوبة تصنيف اإلبالغ عـن  ذات الصلة مبرور الزمن، أن التعاري
املوارد. فيمكن أن تحسب بعض املوارد أكثر من مرة، كما ميكن أن تخصص املـوارد نفسـها   
لفئات خمتلفة. ومتَثّل الرد العام على هذا التحدي عموماً يف تركيز االهتمام على فئات خمتـارة،  

املبادرات املتخذة لتقدير تدفقات املوارد على الصـحة  مثل تنظيم األسرة. وحالياً، تركّز معظم 
اإلجنابية و/أو تنظيم األسرة، و/أو فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز، ومـل إىل حـد بعيـد        
تـــدفقات املـــوارد املخصصـــة للبحـــوث الســـكانية، أو توليـــد البيانـــات، أو حتليـــل السياســـات  

  واإلمنائية. السكانية
املخصصة للبحث والبيانات والتحليل، اليت تأيت يف معظمها مـن   وعلى خالف املوارد  - ٤٠

القطاع العام ومن عدد قليل من املؤسسات اخلاصـة، تـأيت املـوارد املخصصـة للصـحة اإلجنابيـة       
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وتنظيم األسرة واألمراض اليت تنقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي مـن القطـاع العـام والقطـاع          
ســة املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والنفقــات العامــة غــري  اخلــاص واألفــراد. وتبعــا لــذلك، فــإن درا 

بل جيب كذلك مجع البيانات املالية من اجلهـات الفاعلـة يف القطـاع اخلـاص واألفـراد       - كافية
ــدويل       ــات أيضــا مســامهات القطــاع اخلــاص ال واألســر املعيشــية، وجيــب أن تشــمل هــذه البيان

  والوطين معا.
تمرة يف تصـنيف املسـاعدة اإلمنائيـة، ال تـزال هنـاك      وعلى الـرغم مـن التحسـينات املسـ      - ٤١

حتديات هامـة. وتعـزى هـذه التحـديات يف جانـب منـها إىل أن اجلهـات املاحنـة غـري التقليديـة،           
يف ذلك اجلهات املاحنة الرمسية واملؤسسات اخلاصة، ال تقدم تقارير بانتظـام عـن خمصصـاا     مبا

م التتبع سوى االلتزامات بتقدمي املوارد اليت تفيد من املوارد. وعالوة على ذلك، ال يسجل نظا
ــا اجلهــات املاحنــة أو الــدائنون، ولكنــه ال يشــمل ســجال لصــرف املــوارد. وبالفعــل، فــإن           
االلتزامات بتقدمي املوارد تكون باستمرار أعلى مـن املـوارد الـيت مت صـرفها، بـل تفوقهـا بفـارق        

باستمرار مغـاالة يف تقـدير خمصصـات املسـاعدة     كبري أحيانا. ومن احملتمل إذن أن تكون هناك 
  املوجهة إىل األنشطة املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل ضمن تقديرات تدفقات املوارد.

وعالوة على ذلك، ويف حني أن التدفقات اخلارجية األخـرى متثـل دون شـك نفقـات       - ٤٢
املوارد تلك بأي طريقة دقيقـة.  ذات أمهية لتنفيذ برنامج العمل، ال ميكن تقدير وجهة تدفقات 

وينطبق هـذا األمـر بوجـه خـاص علـى التحـويالت الشخصـية، الـيت ازدادت بدرجـة كـبرية يف           
السنوات األخرية، وبدأت تلقى اهتمامـا متزايـدا يف املناقشـات املتعلقـة بتمويـل التنميـة. وعلـى        

، فإنه من الصعب حتديـد  الرغم من إمكانية تقدير حجم التحويالت اليت تتلقاها األسر املعيشية
كيفيــة اســتخدام األســر املعيشــية إليــرادات التحــويالت. ويعــزى ذلــك علــى مســتوى األســرة   
املعيشـــية إىل اخـــتالط التحـــويالت مبصـــادر أخـــرى لـــدخل األســـرة املعيشـــية ويتعـــذر بـــذلك  

  عنها.  متييزها
جـدا   لذلك، ومن أجل احلصول على فهم أفضل للمخصصات من املـوارد، مـن املهـم     - ٤٣

النظر إىل ما وراء املساعدة اإلمنائية واحلصول على فهم أفضل بكثري ملخصصات املوارد احمللية. 
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، يــتعني إجــراء دراســات مفصــلة للميزانيــات العامــة للحكومــات املركزيــة  

ــا      ــراد واألســر املعيشــية وكيان ــة، إضــافة إىل دراســات تفصــيلية للنفقــات اخلاصــة لألف ت واحمللي
أخرى. بيد أن احلسابات القومية وامليزانيات العامة تتسم عموما بطابع إمجايل للغاية ال يسمح 

  بإجناز دراسة مفصلة للنفقات على أنشطة حمددة حسب الكيانات العامة واخلاصة. 
ومثة طريقة هامة لتحقيق قدر أكرب من الدقة يف تقدير املوارد املخصصة لألنشطة ذات   - ٤٤

بإغفال النفقات املتعلقـة بأولويـات أخـرى واردة يف برنـامج     -حة اجلنسية واإلجنابيةالصلة بالص
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وتتمثل يف زيادة استخدام احلسابات الوطنية للصحة، ومواصلة التشـجيع علـى تـوافر     - العمل
البيانات الواردة من التعدادات واالستقصـاءات والسـجالت اإلداريـة جلميـع البلـدان وإمكانيـة       

والتشــجيع علــى حتديــد فئــات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة يف إطــار احلســابات  الوصــول إليهــا، 
الوطنية للصحة. وبدون سلسـلة مـن احلسـابات الوطنيـة للصـحة، ال ميكـن تقـدير أي تغـيري يف         
ختصيص املوارد لألنشطة املتصـلة بالصـحة مبـرور الوقـت. ومـن أجـل التصـدي هلـذا التحـدي،          

من احلسابات الوطنية للصحة، ومـع أـا ال تـوفر نفـس      اختار بعض البلدان تنفيذ صيغة أخف
  القدر من املعلومات، فباإلمكان حتديثها بسهولة أكرب وبانتظام. 

وعلى سبيل املقارنة، فإن إجراء استقصـاء حمـدد ومركـز للمسـؤولني واألسـر املعيشـية         - ٤٥
الصـحة هـو أمـر أقـل     والكيانات اخلاصة األخرى من أجل تقدير نفقاا على املسـائل املتصـلة ب  

ــدالت          ــن ضــعف نســيب يف مع ــاين م ــذه الدراســات االستقصــائية تع ــد أن ه ــدا بكــثري. بي تعقي
االستجابة، األمر الذي يقوض موثوقيتها ويفـرض تكرارهـا بشـكل متسـق لكـي يتسـىن حتديـد        
االجتاهات واستخالص االستنتاجات العامة. وعالوة على ذلك، فإن اجلهود الراميـة إىل تقـدير   

ت األفـراد مـن خـالل سـجالت اإلنفـاق الشخصـية، إمنـا ميكـن أن تكمـل مصـادر أخـرى            نفقا
للحصول على بيان شامل للنفقات اإلمجاليـة. ويف ظـل هـذا السـياق العـام، يقـدم هـذا التقريـر         

  التوصيات التالية: 
مع تراجع الثقة يف مدى موثوقية التقديرات املتعلقة بتدفقات موارد معينة من   (أ)  
ــة لصــاحل الفئــتني الفــرعيتني للصــحة اجلنســية     املســاعد ــة واالســتثمارات الوطني ــة الرمسي ة اإلمنائي

واإلجنابية، وتنظيم األسرة والرعاية املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية، ال ينبغي إبـالغ هـذه   
التقـــديرات إىل جلنـــة الســـكان والتنميـــة، خشـــية أن تنقـــل انطباعـــا خاطئـــا بدقـــة املســـتويات   

  ت املبلغ عنها؛ واالجتاها
ينبغــي تشــجيع أنشــطة التعــاون الــيت تقــدم تقــديرات دوريــة لتــدفقات املــوارد    (ب)  

املتعلقة بعناصـر فرعيـة حمـددة وقابلـة للقيـاس مـن برنـامج العمـل ورمبـا اإلبـالغ عنـها كتقـارير             
  ظرفية أو ضمن تقارير مواضيعية أخرى مقدمة إىل جلنة السكان والتنمية؛ 

ــدعم إىل احلكومــات مــن أجــل حتســني قــدراا العامــة ونظــم    يــتعني تقــدمي   (ج)   ال
بياناا الوطنية من أجل توليـد واسـتخدام البيانـات الوطنيـة املتعلقـة بتـدفقات املـوارد ألغـراض         
التنمية، مع إيالء اهتمـام خـاص للقطاعـات ذات األمهيـة لتنفيـذ برنـامج العمـل وخطـة التنميـة          

تـد هــذا الــدعم إىل إعـداد واســتخدام احلســابات الوطنيــة   . وينبغــي أن مي٢٠٣٠املسـتدامة لعــام  
  للصحة، مع االهتمام بفئات حمددة من الصحة اجلنسية واإلجنابية حيثما أمكن؛ 
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نظرا ألمهية حتسـني البيانـات األساسـية بالنسـبة لكـل مـا ذكـر أعـاله، يوصـى            (د)  
ز القـدرات الوطنيـة يف جمـال    بإيالء اهتمام أكرب لتدفقات املوارد الدولية واحملليـة مـن أجـل تعزيـ    

توليد البيانات السكانية واستخدامها، وهو ما يقابل غاية من الغايات املندرجة ضـمن أهـداف   
  ). ١٩-١٧التنمية املستدامة (اهلدف 

ويف الوقت احلاضر، متلك العديد من البلدان نظم بيانات ضعيفة وجمـزأة، األمـر الـذي      - ٤٦
هجيـة وشـاملة. وحـىت يف البلـدان الـيت جتمـع فيهـا البيانـات         يقوض إجراء عملية مجع بيانات من

بانتظــام، فــإن العديــد مــن نظــم إدارة البيانــات حمــدودة وجمــزأة، األمــر الــذي يقــوض إمكانيــة     
الوصول إىل البيانات واسـتخدامها. ويعتـرب تعزيـز نظـم البيانـات الوطنيـة شـرطا مسـبقا الختـاذ          

هود، سيكون مـن الصـعب علـى البلـدان تقيـيم فعاليـة       القرار بناء على أدلة. ويف غياب هذه اجل
ــربامج وكفاءــا، وســتواجه خطــر إســاءة ختصــيص املــوارد الشــحيحة للــربامج      السياســات وال
واألنشطة. إن إجياد ثقافة لتقرير السياسـات الوطنيـة بنـاء علـى أدلـة هـو أوال وقبـل كـل شـيء          

ما باســتثمارات كــبرية يف  مســألة التــزام سياســي، وهــو أيضــا التــزام جيــب أن يكــون مــدعو        
  البيانات.  نظم
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  املرفق
  

  الشركاء   تاريخ البدء  املبادرة

ــة    ــال واليــــ جمــــ
صـــندوق األمـــم  

  املتحدة للسكان
البلدان أو املناطق 

  تعليقات   نوع اإلنفاق  املشمولة

ــد                ــروع رصــــ مشــــ
  تدفقات املوارد

صـــندوق األمـــم    ١٩٩٧
املتحــدة للســكان 
واملعهد اهلولندي 
الدميغرايف املتعـدد  
التخصصــــــــات، 
ــدي   ــد اهلنـ واملعهـ
لبحــــوث اإلدارة 
 الصــحية واملركــز
 األفريقي لبحوث
  السكان والصحة

ــدمات   • خــــــــــ
  تنظيم األسرة 

ــدمات   • خــــــــــ
الصــــــــــــــحة  
ــة  االجنابيـــــــــــ

  األساسية
ــيت    • ــراض ال األم

تنقــــــل عـــــــن  
طريق االتصال 
ــي  اجلنســـــــــــــ
وأنشــــــــــــــطة  
ــن   ــة مـــ الوقايـــ
ــص   ــريوس نق ف
املناعــــــــــــــــــة  
  البشرية/اإليدز

ــل حتل  • يــــــــــــــــ
السياســــــــات 
ــكانية  الســـــــــ
واإلمنائيـــــــــــة 
ــا  وبياناـــــــــــ
ــا  وحبوثهـــــــــــ

  األساسية

يهدف إىل حتقيق 
ــنوية   ــة ســـ تغطيـــ

  عاملية

معونــة مقدمــة   •
ــات   ــن اجلهـ مـ
املاحنــة الرمسيــة 

  العامة
معونــة مقدمــة   •

ــات   ــن اجلهـ مـ
املاحنـــــــــــــــــة 
اخلاصـــة، مبـــا   
ــك  يف ذلـــــــــــ

  املؤسسات
نفقــات عامــة    •

ــا يف  حمليـــة، مبـ
ــك  ذلـــــــــــــــــ
ــات  احلكومـــــ
واملنظمـــــــات 

كوميـة  غري احل
  الوطنية

ــدير   • تقـــــــــــــــ
النفقـــات مـــن 
األمــــــــــــــوال 

  اخلاصة

ــديات  ــمل التحـ تشـ
الرئيســية: تصــنيف  
الفئــات األربــع مــن 
ــدابري  ــة التـــ جمموعـــ
ــددة   ــكانية احملــ الســ
التكاليف؛ وصعوبة 
عــــــــزل العنصــــــــر 
الســـــــــــــــــكاين يف 
املشـــــــــــــــــــــــاريع 
االجتماعيـــــــــــــــــة 
والصــحية املتكاملــة 
ــة  ــهج القطاعيــ والنــ
الشاملة؛ واخـتالف  
ــات  ممارســـــــــــــــــــ

وعــــدم التســــجيل؛ 
ــدان ذات   ــدرة البل ق
ــبية  الــــــنظم احملاســــ
ــى   ــة علــ الالمركزيــ
اإلبــــالغ بســــهولة  
عــــــن املــــــوارد يف   
املســتويات اإلداريــة 
ــور  ــدنيا؛ وفتـــــ الـــــ
ايـــبني؛ وحمدوديـــة  
تنظيم النهج القطريـة  
ــديرات   ــة بالتق املرتبط
احمللية؛ ونقص املوارد 
البشـــــــرية واملاليـــــــة 
لالطالع علـى قائمـة   
 املســـــــائل، انظـــــــر 
E/CN.9/2016/5  

ــد  ــروع رصــــ مشــــ
  تدفقات املوارد 

صـــندوق األمـــم    ٢٠١٥
  املتحدة للسكان

يهدف إىل حتقيق   تنظيم األسرة  •
  تغطية شاملة

ــة:     ــة اإلجيابيــ النقطــ
تنظيم األسرة حمـدد  
بصــورة أفضــل مــن  
الفئات األخـرى يف  
ــدفق   ــروع تــــ مشــــ
ــا    ــو مـ ــوارد، وهـ املـ
ــض   ــل بعـــــــ يزيـــــــ
ــة  املشــــاكل. النقطــ
ــل   ــلبية: يغفــــ الســــ
العديد مـن جمـاالت   
العمـــــل األخـــــرى  
للمــــــؤمتر الــــــدويل 
للســـكان والتنميــــة  
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ــة    ــال واليــــ جمــــ
صـــندوق األمـــم  

  املتحدة للسكان
البلدان أو املناطق 

  تعليقات   نوع اإلنفاق  املشمولة

وصــــندوق األمــــم                
  املتحدة للسكان. 

املســــاعدة املقدمــــة 
مـــــن احلكومـــــات  
ــة لتنظـــــــيم   املاحنـــــ

  األسرة

مــؤمتر قمــة لنــدن  
لتنظـــيم األســـرة: 

  ٢٠٢٠حىت عام 

ــة   ــة عائلــ مؤسســ
  كايزر 

املساعدة الدوليـة  
لتنظـــيم األســـرة: 
احلكومات املاحنة 
ــن   ــة مــــ كحصــــ
املــــــــــــــدفوعات 

  الثنائية

اجلهــــات املاحنــــة 
الثنائية الرئيسـية:  

مـــن أعضـــاء  ٢٤
ــاعدة   ــة املســ جلنــ
اإلمنائيــــة التابعــــة 
ملنظمـــة التعـــاون  

  والتنمية 

حتليل املـدفوعات  
الثنائيــة مــن أجــل 

  تنظيم األسرة

ــة   ــل مؤسســــ تعمــــ
ــايزر   ــرة كــــــ أســــــ
مباشرة مـع املـاحنني   
لتحديـــــد احلصـــــة  
ــيم   ــة لتنظـ املخصصـ
ــذه    ــن هـ ــرة مـ األسـ
األمـــــوال بالقـــــدر  

ــ ــن. ومـــــ ع املمكـــــ
ــاك   ــك، هنــــــ ذلــــــ
حتديات من حيث: 
ــوال  ــل األمـ (أ) فصـ
ــيم   ــة لتنظـ املخصصـ
األسرة عن األمـوال  
املوجهـــة إىل دعــــم  
ــترك   ــل املشــ التمويــ
لــــــربامج الصــــــحة 
ــة   ــة أو التنمي اإلجنابي

(ب)  العامــــــــــة؛ و
إشـــراك املنظمــــات  
ــراف  املتعـــددة األطـ
  مثل األمم املتحدة. 

قاعـــــــدة بيانـــــــات 
اإلنفاق العاملية على 
ــة  الصــــــحة ملنظمــــ
ــة  الصــــــحة العامليــــ

)WHO Global 

Health 

Expenditure 

Database(  

ــن   ــداء مــــــ ابتــــــ
، ســــوف ٢٠١٤

تشمل احلسابات 
ــدة   ــحية وحـ الصـ
مفصـــــلة بشـــــأن 
نفقــــات تنظــــيم  

  األسرة

منظمـــة الصـــحة  
  العاملية

بيانـــات نفقـــات  
  تنظيم األسرة

ــا   ــري حاليــــ جيــــ
ــذه يف   ٢٠تنفيـــــ

ــن الب ــدان مـــــ لـــــ
  النامية

تســتخدم منظمــة 
الصــــحة العامليــــة 
احملاســبة الصــحية 
وإطــــــار حتليــــــل 
السياســـة لنظــــام  
ــابات  احلســـــــــــــ
ــام   ــحية لعـــ الصـــ

ــع  ٢٠١١ جلمــــــ
وحتليـــل بيانــــات  
النفقات الصـحية  
واإلبـــالغ عنــــها  
باســــــتخدام أداة 
إعداد احلسـابات  

  الصحية 

ــع  ــتغرق مجـــــ يســـــ
البيانــات ومعاجلتــها 
واملصــــادقة عليهــــا  

  ةوقتا طويال للغاي

ــر”مشــــروع    “ديليفــ
)DELIVER (

لوكالة التنمية الدوليـة  
التابعـــــــة للواليـــــــات 
املتحـــــــدة: بيانـــــــات 

وسـائل  أمن مؤشرات 
  منع احلمل

معلومات مجعـت  
  ٢٠٠٩منذ 

ــع   ــري تتبـــــــ جيـــــــ
املعلومــــات بشــــأن 
ــات الســــــلع   نفقــــ
ــية للبلـــدان   األساسـ
الــــــــيت يــــــــدعمها 

  “ديليفر”مشروع 

ــة   ــود ميزانيــ وجــ
حكومية خمصصة 
ــائل منــــــع  لوســــ
احلمـــــل، وهـــــي 
ــل يف املبلـــغ   تتمثـ
ــن   ــص مــ املخصــ
جانــــــــــــــــــــــب 
ــات  احلكومـــــــــــ

 ٣٠مـــــــا بـــــــني 
ــدا يف  ٥٠ و بلـــــ

خمتلــــف املنــــاطق 
ــى   ــرد علـــــــ تـــــــ

  االستبيان

بيانـــــات مجعـــــت 
ــن   ــزء مــــــ كجــــــ
مؤشــرات وســائل   
منع احلمل يف إطار 

  “ديليفر”مشروع 
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  املتحدة للسكان
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  تعليقات   نوع اإلنفاق  املشمولة

لشــــراء وســــائل                
ــل   ــع احلمـــــ منـــــ
ــغ الـــذي مت  واملبلـ

  إنفاقه يف ذلك
ــة  التقـــديرات العامليـ
ــيم   ــات تنظــــ لنفقــــ

  األسرة

 Track20  ٢٠١٤منذ 

PMA2020 
التقــــــــديرات   •

ــة  العامليــــــــــــــ
ــة  والقطريـــــــــ
لنفقات تنظيم 

  األسرة
ــديرات   • تقـــــــــ

النفقـــات مـــن 
األمــــــــــــــوال 

  اخلاصة

ــى الصـــــعيد   علـــ
العــاملي، حســـب  

  توافر البيانات

ــتخلص   • يســـــــ
التقــــــــديرات 
ــة  العامليــــــــــــــ
لنفقات تنظيم 
ــن   ــرة مــ األســ
البيانـــــــــــــات 
ــة مــــن   املتاحــ
ــذه املصــادر   ه

  األخرى
يقدر النفقات   •

ــن األمـــوال   مـ
ــاء   ــة بنـ اخلاصـ
علـــى بيانـــات 
ــات  الدراســــــ
االستقصــــائية 
ــة  الدميغرافيـــــــ
والصــــــــــحية 
بشــأن مصــدر 
وســـائل منـــع  
احلمــــــــــــــــل 
بــاالقتران مــع  
ــات  الدراســــــ
االستقصــــائية 
لألســــــــــــعار 
ــيت   ــة ال التجاري
أجريـــــــت يف  
البلــــدان ذات 

  األولوية

ــورة   ــة متطــ منهجيــ
ــتيعاب ال ســـــــــــــــــ

ــات مــــــن   املعلومــــ
  خمتلف املصادر

الفريق العامل املعين 
بتمويـــــل الرعايـــــة  

ــحية  ــد يف الصــ العــ
ــام  ــازيل لعــــــ التنــــــ

٢٠١٥  

ــواردة   ــات ال البيان
ــرة  ــص الفتــــ  ختــــ

٢٠٠٣-
ــر ٢٠١٢ ؛ نشــــــ
   Globalيف جملة 

فـــــريوس نقـــــص   
املناعـــة البشـــرية، 
والصحة اإلجنابية 

  وتنظيم األسرة

ــات   عاملي املعلومـــــــــــــ
الواردة من نظـام  
إبــــالغ الــــدائنني 
يف منظمــــــــــــــــة 

  التعاون والتنمية

معلومات متاحة 
 من
“Countdown 

to 2015: a 

decade of 

tracking 

progress for 

maternal, 

newborn, and 

child 

survival” جملة ،
Lancet  ١٧عدد 

 تشرين األول/
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صـــندوق األمـــم  
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  تعليقات   نوع اإلنفاق  املشمولة

  ٢٠١٥أكتوبر               
ــات   ــد القياســ معهــ
الصــــحية والتقيــــيم 

  الصحي 

البيانـــات الـــواردة 
الفتـــــــرة ختـــــــص 
  ؛٢٠١٣-١٩٩٠

ــحة األم،    صــــــــــ
 وتنظــيم األســرة، 
وفـــريوس نقـــص  
املناعـــــــــــــــــــــــة 
ــرية/اإليدز  البشــــ
وتعزيـــــز الـــــنظم 

  الصحية

ــى الصـــــعيد   علـــ
  اإلقليمي والعاملي

وتشــــمل البيانــــات   
املتاحــــــــة علــــــــى  
اإلنترنت تصـورات  
ميكــــن االضــــطالع 
عليها بسهولة علـى  
الـــــــرابط التـــــــايل: 

http://www.he

althdata.org/re

sults/data-

visualizations  
“Contraceptiv

es and 

condoms for 

family 

planning and 

STI/HIV 

prevention: 

external 

procurement 

support 

report” 

 ـ(املعروف سابقا ب
"Donor 

support for 

contraceptives 

and condoms 

for family 

planning and 

STI/HIV 

prevention 

report”)   
  

١٩٩٧  
  

ــم   ــندوق األمــ صــ
املتحــدة للســكان  
ــة   ــات املاحنـ واجلهـ
الرئيســـــــــــــــــــــية 
ــل   ــركاء مثــ والشــ
وزارة التنميـــــــــــة 
الدوليــة (اململكـــة  
ــا   املتحــدة لربيطاني
ــدا   العظمــى وأيرلن

الشــــــــــــــــــمالية) 
والصـــــــــــــــندوق 
ــة   ــاملي ملكافحـ العـ
اإليـــــدز والســـــل 
واملالريا، واالحتاد 
ــيم  الـــــدويل لتنظـــ
ــرة،  األســـــــــــــــــــ
واملصرف اإلمنائي 

)، KfWاألملــاين (
 Maryومؤسسة 

Stopes 

International ،
واخلــــــــــــــــدمات 
السكانية الدولية، 
وصـــندوق األمـــم 
املتحــدة للســكان  
والوكالـــــــــــــــــــة  
 األمريكيــة للتنميــة

  الدولية)

نــــــع  وســــــائل م
احلمل والرفاالت 
املقتناة عن طريق 
ــدعم اخلــارجي   ال
املقدم من جانب 
اجلهــــات املاحنــــة 
الرئيسية/الشــركا

  ء

يهدف إىل حتقيق 
ــنوية   ــة ســـ تغطيـــ
عامليـــــة جلميـــــع   

  البلدان

وســــــائل منــــــع  
احلمل والرفاالت 
ألغـــراض تنظـــيم 
األســرة والوقايــة   
ــراض   ــن األمـــ مـــ
ــن    ــل عـ ــيت تنقـ الـ
ــال   ــق االتصـ طريـ
اجلنســـــي/فريوس 

ناعــــــة نقــــــص امل
  البشرية.

ــر  ــب تقريـــــ حســـــ
، الــــــــــذي  ٢٠١٣

يتضمن بيانات مـن  
جهــــــــــــــــــــات  ٨

ــغ  ماحنة/شــركاء، بل
جمموع قيمة الـدعم  
اخلــــــــــــــــــــــارجي 
للمشــــــــــــــــتريات  
املخصــص لوســائل  
منـــــــــع احلمـــــــــل  
والرفاالت ألغراض 
ــيم األســـــــرة  تنظـــــ
والوقايــــــــة مــــــــن  
األمــــراض املنقولــــة 

ــيا/ فـــــريوس  جنســـ
ــة  نقــــــــص املناعــــــ
ــدره   ــا قـ ــرية مـ البشـ

مليـــــــــــــــون  ٣٤٣
بزيــــادة  دوالر، أي 

مليـــون  ٢٢قـــدرها 
  ٢٠١٢دوالر يف 

 


