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بيان المهمة

مم �لمتحدة لل�سكان، وهو وكالة �إنمائية دولية، حق كل �مر�أة ورجل وطفل  يدعم �سندوق �لأ

�لبلد�ن  بدعم  �أي�سا  �ل�سندوق  ويقوم  �لفر�ص.  وتكافوؤ  بال�سحة  تت�سم  بحياة  �لتمتع  في 

وللبر�مج  �لفقر  مكافحة  بر�مج  ل�سيا�سات  �لالزمة  �ل�سكانية  للبيانات  ��ستخد�مها  في 

خاليًا  و�سابة  �ساب  وكل  ماأمونة،  ولدة  وكل  مرغوبًا،  حمل  كل  يكون  �أن  من  تمكن  �لتي 

و�حتر�م. بكر�مة  ُتعامل  و�مر�أة  فتاة  وكل  يدز،  �لب�سرية/�لإ �لمناعة  نق�ص  فيرو�ص   من 

ن كل �سخ�ص مهم مم �لمتحدة لل�سكان لأ �سندوق �لأ

ردن: مم المتحدة لل�سكان في الأ �سندوق الأ

ردن عام 1976، من خالل  مم �لمتحدة لل�سكان دعمه للبر�مج �ل�سكانية في �لأ  بد�أ �سندوق �لأ

ردنية. وينفذ �ل�سندوق حاليا دورته �لبر�مجية  بر�مج �لعمل �لخم�سية بين �ل�سندوق و�لحكومة �لأ

�ل�سابعة 2008-2012 بالتعاون مع عدد من �ل�سركاء �ل�ستر�تيجيين.

طار التنفيذي لعمل البرنامج ال�سابع: الإ

على  بالبناء  لل�سكان  �لمتحدة  مم  �لأ �سندوق  مع  بالتعاون  ردنية  �لأ �لحكومة  تقوم  �سوف 

لفية  عو�م و�لبر�مج �ل�سابقة للم�ساهمة في تحقيق �أهد�ف �لأ �لنجاز�ت �لتي تمت في �لأ

�لعالمية.  و�لقمم  �لتفاقيات  في  �لها�سمية  ردنية  �لأ �لمملكة  بها  �لتزمت  �لتي  هد�ف  و�لأ

مم �لمتحدة في  �ستر�تيجية �لتنموية لبر�مج �لأ كما يتناغم برنامج عمل �ل�سندوق مع �لإ

-2008 عو�م  لالأ نمائية  �لإ للم�ساعدة  �لمتحدة  مم  �لأ عمل  �إطار  على  بنيت  و�لتي  ردن  �لأ

ردن وذلك فيما يتعلق خا�سة بالمجالت �لتالية: جندة �لوطنية ووثيقة كلنا �لأ 2012، �لأ

و�لتنمية �ل�سكان  	•
نجابية �لإ و�لحقوق  نجابية  �لإ �ل�سحة  	•

�لجتماعي �لنوع  على  �لقائمة  �لم�ساو�ة  	•

اأهداف البرنامج:

حول  وخطط  ��ستر�تيجيات  ومر�قبة  وتن�سيق  �سياغة  على  �لوطنية  �لقدر�ت  تعزيز  	•
�ل�سكان و�لفقر ومر�عية للنوع �لجتماعي 

و�لنوع �لجتماعي حول  �لجغر�في  �لتوزيع  بيانات ومعلومات ح�سب  ون�سر  جمع وتحليل  	•
�لن�ساء و�ل�سباب و�لفئات �لم�ست�سعفة

لها  �لو�سول  وفر�ص  عليها  و�لطلب  �لجودة  عالية  �ل�سحية  بالخدمات  �لوعي  زيادة  	•
�سرة و�لحماية من �لعنف( )مع �لتركيز على �لرعاية بعد �لولدة وخدمات تنظيم �لأ

حول  ومعلومات  لل�سباب  �سديقة  متكاملة  �سحية  خدمات  �إلى  �لو�سول  فر�ص  زيادة  	•
�أنماط �لحياة �ل�سحية �ل�سليمة

نمائية  �لإ هد�ف  و�لأ �لوطنية  جندة  �لأ تحقيق  نحو  �لتقّدم  مر�قبة  على  �لقدرة  تعزيز  	•
لفية و�لمو�ثيق �لدولية لالأ

وذلك من خالل �لعديد من �ل�سركاء �لرئي�سيين ومنهم:

لل�سكان على  �لأ �لمجل�ص  	•
�لدولي و�لتعاون  �لتخطيط  وز�رة  	•

لل�سباب على  �لأ �لمجل�ص  	•
�لمر�أة ل�سوؤون  ردنية  �لأ �لوطنية  للجنة  	•

�ل�سحة وز�رة  	•
�لعامة �لإح�ساء�ت  د�ئرة  	•

�لتنموي �ل�سرف  زين  �لملكة  •	معهد 

وغير  الحكومية  الجهات  من  ال�سركاء  من  العديد  اإلى  ا�سافه 

الحكومية ومنهم: 

و�لجو�ز�ت �لمدنية  حو�ل  �لأ د�ئرة  	•
�لعام من  جانب/�لأ و�لأ �لحدود  �إد�رة  	•

�سرة �لأ ل�سوؤون  �لوطني  �لمجل�ص  	•
�لعام من  �سرة/�لأ �لأ حماية  مديرية  	•

خرى �لأ �لإعالم  وموؤ�س�سات  ردني  �لأ �لتلفزيون  في  �لتنموي  �لإعالم  مديرية  	•
�ل�سندوق  فيها  يدعم  �لتي  �لمناطق  في  خا�سة  و�لمجتمعية  �لحكومية  غير  �لمنظمات  	•

�لبر�مج �لتنموية 


