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بيان المهمة

الطار التنفيذي لعمل البرنامج ال�سابع:
إ

يدعم �صندوق أالمم المتحدة لل�سكان ،وهو وكالة �إنمائية دولية ،حق كل امر أ�ة ورجل وطفل
في التمتع بحياة تت�سم بال�صحة وتكاف ؤ� الفر�ص .ويقوم ال�صندوق أ�ي�ضا بدعم البلدان
في ا�ستخدامها للبيانات ال�سكانية الالزمة ل�سيا�سات برامج مكافحة الفقر وللبرامج
التي تمكن من أ�ن يكون كل حمل مرغوب ًا ،وكل والدة م أ�مونة ،وكل �شاب و�شابة خالي ًا
من فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/ا إليدز ،وكل فتاة وامر أ�ة تُعامل بكرامة واحترام.
�صندوق أالمم المتحدة لل�سكان ألن كل �شخ�ص مهم

�سوف تقوم الحكومة أالردنية بالتعاون مع �صندوق أالمم المتحدة لل�سكان بالبناء على
االنجازات التي تمت في أالعوام والبرامج ال�سابقة للم�ساهمة في تحقيق أ�هداف أاللفية
أ
والهداف التي التزمت بها المملكة أالردنية الها�شمية في االتفاقيات والقمم العالمية.
كما يتناغم برنامج عمل ال�صندوق مع ا إل�ستراتيجية التنموية لبرامج أالمم المتحدة في
أالردن والتي بنيت على �إطار عمل أالمم المتحدة للم�ساعدة ا إلنمائية أ
للعوام -2008
 ,2012أالجندة الوطنية ووثيقة كلنا أالردن وذلك فيما يتعلق خا�صة بالمجاالت التالية:
• ال�سكان والتنمية
• ال�صحة ا إلنجابية والحقوق ا إلنجابية
• الم�ساواة القائمة على النوع االجتماعي

المم المتحدة لل�سكان في أ
�صندوق أ
الردن:

بد أ� �صندوق أالمم المتحدة لل�سكان دعمه للبرامج ال�سكانية في أالردن عام  ،1976من خالل
برامج العمل الخم�سية بين ال�صندوق والحكومة أالردنية .وينفذ ال�صندوق حاليا دورته البرامجية
ال�سابعة  2012-2008بالتعاون مع عدد من ال�شركاء اال�ستراتيجيين.

أ�هداف البرنامج:

•
•
•
•
•

تعزيز القدرات الوطنية على �صياغة وتن�سيق ومراقبة ا�ستراتيجيات وخطط حول
ال�سكان والفقر ومراعية للنوع االجتماعي
جمع وتحليل ون�شر بيانات ومعلومات ح�سب التوزيع الجغرافي والنوع االجتماعي حول
الن�ساء وال�شباب والفئات الم�ست�ضعفة
زيادة الوعي بالخدمات ال�صحية عالية الجودة والطلب عليها وفر�ص الو�صول لها
(مع التركيز على الرعاية بعد الوالدة وخدمات تنظيم أال�سرة والحماية من العنف)
زيادة فر�ص الو�صول �إلى خدمات �صحية متكاملة �صديقة لل�شباب ومعلومات حول
أ�نماط الحياة ال�صحية ال�سليمة
أ
أ
تعزيز القدرة على مراقبة التقدّم نحو تحقيق الجندة الوطنية والهداف ا إلنمائية
أ
لللفية والمواثيق الدولية

وذلك من خالل العديد من ال�شركاء الرئي�سيين ومنهم:
• المجل�س أالعلى لل�سكان
• وزارة التخطيط والتعاون الدولي
• المجل�س أالعلى لل�شباب
• للجنة الوطنية أالردنية ل� ؤش�ون المر�ةأ
• وزارة ال�صحة
• دائرة ا إلح�صاءات العامة
• معهد الملكة زين ال�شرف التنموي

ا�ضافه إ�لى العديد من ال�شركاء من الجهات الحكومية وغير
الحكومية ومنهم:

•
•
•
•
•
•

دائرة أالحوال المدنية والجوازات
أ
�إدارة الحدود أ
جانب/المن العام
وال
المجل�س الوطني ل� ؤش�ون أال�سرة
أ
�سرة/المن العام
مديرية حماية أال
مديرية ا إلعالم التنموي في التلفزيون أالردني وم ؤ��س�سات ا إلعالم أالخرى
المنظمات غير الحكومية والمجتمعية خا�صة في المناطق التي يدعم فيها ال�صندوق
البرامج التنموية

