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UNFPA'in 2022-2025 dönemine 
yönelik yeni Stratejik Planı, kadınlar, 
ergenler ve gençler başta olmak 
üzere dünyada en kırılgan durumdaki 
milyonlarca insana ulaşmak amacıyla 
yürütmekte olduğu çalışmalarda 
önemli değişiklikleri beraberinde 
getiren, cesur ve iddialı bir eylem 
planı.

2030 yılına kadar aile planlamasına 
yönelik halen karşılanmamış olan 
ihtiyaçların, önlenebilir anne 
ölümlerinin ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetin ve zararlı 
uygulamaların sona erdirilmesi olarak

belirlediğimiz üç dönüştürücü hedefe 
ulaşma konusundaki kararlılığımızı 
sürdürüyoruz. Bunun için de, ilerlemeyi 
hızlandırmamız ve çalışmalarımızı 
yürütme şeklimizde dönüşümü 
sağlamamız gerektiği kanaatindeyiz.

Dünya genelinde gözlemlemeye 
başladığımız güçlü yeni eğilimler, 
çalışma koşullarımızı değiştiriyor ve 
ve iş yapış şeklimizi dönüştürüyor. 
COVID-19 pandemisi, dünyanın en 
kırılgan grupları arasında yer alan 
kadınları ve gençleri, yoksulları, 
engelli bireyleri, kırsal toplulukları ve 
LGBTİ+ bireyleri tehdit ediyor.

Önsöz
Hızlandırmak 
Dönüştürmek
En geride kalana ulaşmak

bu amaca hizmet edecek şekilde geliştirdik. 
Bunu yaparken de, müdahale faaliyetlerinin 
uyumlu ve eş güdümlü bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler çatısı 
altındaki ortaklarımız ve sahadaki diğer 
kuruluşlarla yakın bir iş birliği içerisinde 
çalışmaya devam edeceğiz.

Son yıllarda gücümüze güç katarken, genellikle 
zorlu koşullarda yaşamakta olan kadınlar ve 
gençler, özellikle de ergenlik çağındaki kız 
çocuklarının güçlenmesini sağlamak için her 
gün yürüttüğümüz çalışmalarla gurur 
duyuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar zaten açıkça 
görülüyor. Hedef çizgimiz olan 2030 yılına 
yaklaşırken, tüm ortaklarımızın en önemli 
alanlarda sonuç elde etmeyi sürdürmemiz 
konusundaki beklentilerinin de arttığını 
görüyoruz.

Bu temelde, stratejik planımız önümüzdeki 
döneme ilişkin çok net bir harita çiziyor. 
Hepimize ait olan bu dönüştürücü gündemi, en 
geride kalanlar başta olmak üzere dünyanın 
dört bir yanındaki kadınlara ve kız çocuklarına 
fayda sağlamak amacıyla hayata geçirirken, 
sizleri ortak hedeflerimiz ve hayati önem 
taşıyan programlama çalışmalarımız etrafında 
toplanmaya davet ediyoruz. Kaybedecek 
vaktimiz yok.
Dr. Natalia Kanem 
İcra Direktörü
UNFPA
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Bu stratejik plan, esasen bir eylem çağrısı niteliği 
taşıyor.  Zararlı toplumsal cinsiyet normları ve 
eşitsizlikleriyle mücadele etme ve gençlere 
yatırım yapmanın yanı sıra kadınların ve kız 
çocuklarının bedensel özerkliğini koruma 
çağrısında bulunuyor. Dünyadaki tüm anne 
ölümlerinin yarısının meydana geldiği insani 
yardım kapsamında devam etmekte olan 
çalışmalarımızda, erken eyleme geçme ve 
hazırlıklı olmanın önemine işaret ediyor. Bir insan 
hakları kuruluşu olarak, kapsamlı cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı haklarının geliştirilmesi gerektiğini 
ve bu doğrultuda üstlendiğimiz görevi 
vurgulamaya devam edeceğiz, hem kendi 
çalışmalarımız hem de değişimi sağlama 
amacıyla örgütlenen UNFPA destekli kadın ve 
gençlik kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler 
aracılığıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılması 
konusunda savunuculuk yapmayı sürdüreceğiz. 
Aynı zamanda, odak noktamızın Uluslararası 
Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem 
Programı gündeminin hayata geçirilmesi için fon 
temin etmek değil, programı finanse etmek 
olmasını sağlamak için daha fazla gayret 
göstereceğiz.

Ülke ofislerimiz, program ve teknik desteğimizi 
yerel bağlamlara daha uygun hale getirmemiz 
gerektiğini ifade etmişti; biz de iş modelimizi



Dünyanın bugünü
İklim, nüfus, eşitsizlikler ve teknolojide meydana gelen değişimler 
dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir biçimde yeniden şekillendiriyor. 
Anne ölüm oranlarının halen yüksek olduğu, gençlerin cinsel sağlık 
eğitimi almadığı ve gelişmekte olan bölgelerde yaşayan 200 milyon 
insanın gebeliği önlemek istediklerinde modern gebeliği önleyici 
yöntemleri kullanmadıkları görülüyor. Neredeyse her üç kadından 
biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadın nüfusunun bir 
kısmı da kısırlık, güvenli olmayan kürtaj uygulamaları, kürtaj sonrası 
kapsamlı bakım imkânlarından faydalanamama, genital 
mutilasyon, obstetrik fistül, HIV ve AIDS, çocuk yaşta evlilik gibi pek 
çok sorunla mücadele ediyor.

Kıtlık, sel, yangın ve iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı 
sıcaklardan COVID-19 salgınının etkilerine kadar, dünyanın her 
yerinde meydana gelen ağır felaketler, güçlükle elde edilmiş olan 
kalkınma kazanımlarını sekteye uğratmaya, tehdit etmeye ve hatta 
tersine çevirmeye devam ediyor.

Stratejik plan
İşte bu değişen dünyayı yansıtan 2022-2025 Stratejik Planı; eşitlik, 
adalet, ayrımcılığın sona ermesi, kadınlar ve kız çocuklarının 
güçlenmesi gibi hususların yanı sıra cinsel sağlık ve hakları ile 
üreme sağlığı ve haklarının gerçekleştirilmesi gibi hedeflere yönelik 
gayretlerde UNFPA'in üstlendiği öncü role dair bir vizyon sunuyor.

Son dönemde ortaya çıkan eğilimler plana yön verirken, yeni ve 
kapsamı genişletilmiş öncelikler çok uzun zaman önce belirlenmiş 
olan taahhütlere eklemleniyor ve “işimizi yapma şeklimiz” 
değişiyor. Buna karşın, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
(ICPD) Eylem Programı ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
planda yer alan her adıma esas teşkil etmeyi sürdürüyor. Bugüne 
kadar önemli bir ilerleme kaydettiğimizin, ancak halen üstesinden 
gelmemiz gereken pek çok güçlük bulunduğunun farkındayız; dağın 
zirvesine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
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Nedir

Bu stratejik planı farklı kılan nedir?

Kilit stratejik değişiklikler, çalışma 
şeklimizde dönüşüm sağlayacak. 
Yaşlanma ile ilişkilendirilen sorunları, iklim 
değişikliği ve hareket halindeki insanlar 
gibi çok çeşitli alanlardaki güçlü yeni 
eğilimlerin etkisini programlama 
çalışmalarımıza entegre edecek, kaliteli 
hizmetlerin kapsamını genişletecek, 
insani yardım müdahale kapasitesini 
artıracak, insanları etkileyen ruh sağlığı 
sorunları ve psiko-sosyal sorunları ele 
alacağız. Kadınların ve kız çocuklarının 
ilerlemesine engel olan toplumsal cinsiyet 
normlarıyla mücadele edecek, yerel 
bağlamlara daha da yakından bakacak ve 
hem eski hem de yeni ortaklıklarımızın 
kapsamını genişleteceğiz.

Kurum içinde, doğru yerlerde, doğru 
becerilere sahip, doğru kişilerin UNFPA'in 
küresel dönüştürücü gündemine öncülük 
etmesini sağlayacağız.

Hangi yöntemin işe yarayacağına karar 
vermek için yerel yönetimlerimizi 
destekleyici bir yaklaşım benimseyerek 
kendi bağlamlarında hangi faaliyet 
türlerinin en büyük etkiyi yaratacağına dair 
kararların ülkelerin öncülüğünde 
belirlenmesini sağlayacağız. Söz konusu 
yöntemlerden bazıları şunlar: savunuculuk, 
politika diyaloğu ve destek; bilgi birikimi 
yönetimi; kapasite geliştirme; hizmet 
sunumu; eş güdüm ve ortaklık ile Güney-
Güney ve üçlü iş birliği.

2022-2025 Stratejik Planı'nın 
birbiriyle bağlantılı üç hedefi

Sonuç

1
2025 yılına kadar, aile 
planlaması konusunda henüz 
karşılanmamış olan ihtiyacın 
azalmasının hızlanması 
sağlanacak 

Sonuç

2
2025 yılına kadar, önlenebilir 
anne ölümlerinin hızlanarak 
azalması sağlanacak 

Sonuç

3
2025 yılına kadar, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet ve zararlı 
uygulamaların hızlanarak 
azalması sağlanacak
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Stratejik plan, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi kapsamındaki hedeflere ulaşma 
sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunuyor. 'Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona 
erdirmek' olarak tanımlanan Amaç 1'in gerçekleştirilmesi çerçevesinde hepimizi bir araya 
getiren Amaç 3, 5, 10, 16 ve 17 başta olmak üzere, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın 
tamamıyla uyum içinde olan Stratejik Plan, bu amaçlara ulaşmaya yönelik gayretlere de katkı 
sağlıyor.

Amaç 3 
Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta 
güvence altına almak

Amaç 5
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve tüm kadın ve kız 
çocukların güçlenmesi

Amaç 10
Ülkelerin içindeki ve ülkeler arasındaki 
eşitsizlikleri azaltmak

Amaç 13
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele 
için acilen eyleme geçmek

Amaç 16
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve 
kapsayıcı toplumlar tesis etmek, 
herkes için adalete erişimi sağlamak 
ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve 
kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Amaç 17
Uygulama araçlarını güçlendirmek ve 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel 
Ortaklığı canlandırmak
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Nasıl

Hedeflerimize nasıl ulaşacağız?
2018 – 2021 dönemine ait bir 
önceki stratejik plan, üç 
dönüştürücü sonucun elde 
edilmesine ilişkin yol haritasını 
çizmişti. Yeni stratejik plan da, 
hizmet sunduğumuz tüm 
paydaşlara fayda sağlayan yeni 
stratejilerden faydalanarak bu 
misyonu sürdürecek.

NE yaptığımız konusunda bir 
değişiklik söz konusu değil: ICPD 
Eylem Programı çerçevesinde 
verdiğimiz sözleri tutmaya devam 
ediyoruz. Ancak, çalışmalarımızı 
NASIL yürüttüğümüz konusunda 
değişikliklere gidiyoruz.  Koyduğumuz 
hedeflere ulaşabilmek için stratejik 
plan kapsamında altı hızlandırıcı 
unsur ile desteklenen altı sonuç 
belirledik.

Birbiriyle bağlantılı 6 sonuç  
bu yolculukta geçmemiz gereken yolları 
ve bugün yatırım yapmamız gereken 
alanları gösteriyor:

1 Politika ve hesap verme sorumluluğu

2 Bakımın ve bakım hizmetlerin kalitesi

3 Toplumsal cinsiyet ve sosyal normlar

4 Nüfustaki değişiklikler ve veriler

5 İnsani yardım faaliyetleri

6 Ergenler ve gençler
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1
5

6

2

3

4

Altı hızlandırıcı unsur
şu çıktıları elde etmemizde bize 
yardımcı olacak:

1

3

4

5

6

2

13Stratejik Plan 2022-2025

İnsan hakları temelli ve toplumsal cinsiyet bakımından 
dönüşüm sağlayan yaklaşımlar

Yenilikçilik ve dijitalleşme

Ortaklıklar, Güney-Güney ve üçlü iş birliği ve finansman

Veri ve kanıtlar

Kimseyi geride bırakmama ve önce en geride kalana 
ulaşma ilkesi

Dayanıklılık ve uyum; kalkınma, insani yardım ve barışa 
duyarlı gayretlerin birbirini tamamlar nitelikte olması



Kurumsal etkililik düzeyi
Daha ileriye gitmeli ve eskisinden çok daha hızlı hareket 
etmeliyiz. UNFPA olarak, stratejik planımızın çizdiği yol 
haritasının rehberliğinde öncü bir rol üstlenerek ileriye doğru yol 
alabilmek için çalışma şeklimizi yeniden yapılandırıyor, 
canlandırıyor ve dönüştürüyoruz.

İstenilen sonuçları elde 
etmek için programlama 
çalışmalarının iyileştirilmesi

Kalite güvencesi ve hesap 
verme sorumluluğu. Toplumsal 
ve çevresel standartlar. 
Gönüllülük. Sonuç odaklı 
yönetim. Bilgi yönetimi.

Kaynakların en iyi şekilde 
yönetilmesi

Yeteneklerden etkin ve etkili 
şekilde faydalanılması. Kaynak 
planlama ve bütçelemenin 
entegre edilmesi.  Kaynaklar 
ve sonuçlara ilişkin hesap 
verme sorumluluğu ile birlikte, 
faaliyetlerin etkin şekilde 
yürütülmesi.

İlerlemeyi takip etmek
Üç dönüştürücü hedefe ulaşma konusunda sağlanan ilerlemeyi takip etme ve 
değerlendirmenin yanı sıra, süreç boyunca elde edilen başarılar ve yaşanan 
başarısızlıklardan ders çıkarmak da kritik önem taşıyor. UNFPA'in stratejik plana yönelik 
izleme ve değerlendirme önceliklerinden bazıları şunlar:

•

•

•

Daha büyük etki sağlamak için 
ortaklıkların genişletilmesi

Daha büyük etki elde etmek için çok 
paydaşlı ortaklıkların ve yenilikçi iş 
birliklerin genişletilmesi. Gerekli 
kaynakların temin edilmesi ve 
kullanılması. Geleneksel ortakların 
yanı sıra vatandaşlar da dahil olmak 
üzere geleneksel ve geleneksel 
olmayan ortaklarla yeni iş 
birliklerinin inşa edilmesi.
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• Finansman ve kaynak eksiklikleri de dahil
olmak üzere, stratejik planın
programlama ve operasyon düzeyinde
karşı karşıya kaldığı potansiyel riskleri
izlemek

Stratejik plana ilişkin bir değerlendirme 
çalışması yürütmek ve çeşitli tematik 
raporlar ve ülke raporları ile kurum içi ve 
yıllık raporlardan faydalanarak bir ara 
dönem incelemesi gerçekleştirmek

konusunda 

 
Üç dönüştürücü hedefe ulaşma
konusunda kaydedilen ilerleme ve
ivmeyi ölçmek için göstergeleri izlemek

Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alan
diğer çerçeveler ve paydaşlarla ortak
izleme ve değerlendirme çalışmalarının
yürütülmesini desteklemek

Karar alma ve proglamlama 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
yürütebilmesi için veri sağlamaya 
yönelik gerçek zamanlı izleme 
çalışmalarına önem vermek

İlerleme hakkında yıllık 
raporlarhazırlamak ve Sürdürülebilir 
KalkınmaAmaçları başta olmak üzere, 
değerlendirmelerin ve paylaşılan 
sonuçların raporlanmasına yönelik araç 
ve metodolojileri uyumlaştırmaya 
devam etmek

•

•



Nerede
• aile planlamasına ilişkin

ihtiyacın modern
yöntemlerle karşılanması

• anne ölüm oranları • toplumsal cinsiyet
eşitsizliği endeksi

Düzey I
Bu düzeyde yer alan 56 ülke, üç 
gösterge eşiğinden hiçbirine 
ulaşmamış olan, en az gelişmiş, 
deniz ile bağlantısı olmayan 
veya insani yardım krizlerinin 
devam ettiği veya kısa süre 
önce sona erdiği ülkeler.

Düzey II Düzey III
Bu düzeyde, üç gösterge 
eşiğinden en az iki tanesine 
ulaşmış olan 32 program ülkesi 
yer alıyor. Bu ülkelerdeki 
bağlama özel şekilde 
tasarlanmış müdahale 
faaliyetleri, ICPD hedeflerine 
daha hızlı şekilde ulaşılmasını 
sağlayacak.

UNFPA ayrıca, iki çok ülkeli program kapsamında, 14'ü Pasifik'te ve 22'si Karayipler'de bulunan 
36 gelişmekte olan küçük ada devletine odaklanacak.
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Nerede çalışıyoruz?
Kadınların güçlenerek daha iyi sağlık ve eğitim fırsatları ile ekonomik 
ve medeni imkânlardan yararlanması herkes için, her yerde fayda 
sağlar. UNFPA, dünyadaki insanların büyük çoğunluğuna ev sahipliği 
yapan 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor.

Yeni ülke sınıflandırma sistemi
Yeni stratejik plan çerçevesinde UNFPA, üç dönüştürücü sonuca ulaşma konusunda en 
geride olan ülkelere destek sunmaya öncelik verecek. 119 program ülkesi, aşağıda gösterilen 
üç düzeye göre sınıflandırılacak:

Bu düzeyde, aile planlaması, 
anne ölüm oranları veya 
toplumsal cinsiyet eşitliğine  
ilişkin üç gösterge eşiğinden 
yalnızca bir tanesine ulaşmış 
olan 31 program ülkesi yer 
alıyor. 



•

•

•

•

•
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Milletvekilleri ve politika geliştiriciler, siyasi irade, finansman ve hesap 
verme sorumluluğu konusunda seferber olabilir, buna yönelik kanunlar 
geçirebilir ve anlayışı güçlendirebilirler.

Akademi camiasına mensup ortaklar, kanıta dayalı karar alma, yenilikçilik 
ve savunuculuk girişimleri için gerek duyulan araştırma, veri ve analizleri 
sağlayabilir.

Özel sektörde faaliyet gösteren ortaklar, sahip oldukları araç ve bilgi 
birikimini seferber edebilir, finansal kaynak teminine yardımcı olabilir ve 
hazır giyim sektörü de dâhil olmak üzere, kadınların iş yerlerinde sağlık 
ve esenliğinin korunmasına yönelik tedbirler alabilir.

Spor kuruluşları, sporu toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kapsayıcılığın 
teşvik edilmesine yönelik bir platform olarak kullanabilir ve yalnızca 
farkındalık yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda cinsel sağlık ve üreme 
sağlığına ilişkin bilgi ve hizmetlere erişimin artırılmasına yönelik 
kampanya ve etkinlikler düzenleyebilir.

Ortaklıklar
Bireylerden diğer BM kuruluşlarına kadar tesis ettiğimiz pek çok iş birliği aracılığıyla, üç 
dönüştürücü sonuca ulaşma yolunda çok çeşitli ortaklarla birlikte çalışıyoruz. UNFPA; özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları, akademisyenler ve medya kuruluşları ile 
yürüttüğü iş birliklerinin yanı sıra Güney-Güney ve üçlü iş birliği yoluyla oluşturduğu ortaklıkları 
canlandırıyor ve genişletiyor.

Ortak çalışmalarımız kapsamında neler yapabiliriz?

Taban hareketleri ile gençler ve kadınların önderliğindeki sivil toplum 
kuruluşları politika diyalogları yürütebilir, ICPD gündemine yönelik 
finansmanın artırılması için savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirebilir ve en 
geride kalanlara el uzatmak için UNFPA ile yan yana çalışabilir.

UNFPA'in 2022-2025 Stratejik Planı, ICPD Eylem Programını hızlandırmak ve 
üç dönüştürücü sonuca ulaşmak için ihtiyaç duyulan yenilikçi ve etkili 
müdahale faaliyetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla gereken yatırımın 
sağlanması konusunda küresel toplumu harekete geçmeye ve birlikte 
çalışmaya davet ediyor.

Planın tamamı için:



Her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve 
her gencin potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir dünya için çalışıyoruz.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
605 Third Avenue
New York, NY 10158
+1 212 297 5000
www.unfpa.org
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