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 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 المجلس التنفيذي

 2021الدورة العادية األولى لعام 
 2021شباط/فبراير  12 - 9

    من جدول األعمال المؤقت* 11البند 
أداة البنككا الككدولي لت اكككككككككلر االاكككككككككتألمككار الماكككككككككتككدام  ي جم  األموا  م     

 الخاص  القطاع 
   

 موجز  
يجري   داة مالدة بإيجاز تصـــــــــلالتي  الوثدنةيســـــــــر اليوقدســـــــــل  ا تندي يله المجلس التنفيذي  ذ   

ــتعمال في مجال جم  األموال من الن ا  ال ا     وضــــــــ  ا ب دة ــتداي من االــــــ ــير ولوم مســــــــتوث مســــــ تدســــــ
في مجال   اتفاق وين البنك الدولي واليوقدســـــل لجم  تمواف يضـــــافي ل لـــــتعمال يلهاألداة المالدة  لـــــت ف ـــــيو 

جم  األموال من الن ا  ال ا ، عن طراق االتفادة من ال دمات التي يندم ا البنك الدولي وال برات التي 
فيروس   مرض جائحة  ثالآل التصدي علهاليوقدسل  األداة  لتساعد كما  المالدة  يتمت  و ا في مجال األلواق

 ( 19-)كوفيد الكولوقا
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 لمحة عامة  - أوال  
اليوقدســل بصــدد وضــ   داة مالدة لتوليد الموالد من  جف تدســير المســتوث ال زي من االــتعمال في  - 1

  الت اوا مجال جم  األموال من الن ا  ال ا  ب دة تحنيق ييرادات مؤثرة يمكن  ا تساعد عله تمواف ورامج  
ــندات مناألداة المالدة  تتأللالن راة للمنظمة  و  ــدل ا البنك الدولي  لـــــ ــندات ل س  في ييصـــــ طال ورقامجه لســـــ

، تنوي اليوقدســل  البنك الدوليو اتفاق بشــأا التدفنات المالدة المســتنبلدة وين اليوقدســل و  المال الم رض لل  ر
مليوا دوال     50بموجبه ودف  مبالغ يله البنك الدولي فدما يت لق وذلك اإلصــــــدال، بمبلغ يتوق   ا يبلغ ز ا  

لتبرعات التي لـتحصف علي ا اليوقدسل في المستنبف من ماقحين يت  دوا  االمدفوعات الـتنادا يله  ولـت حسـ 
 18من الن ا  ال ا  في  الغرض الم صـــصـــة غيروتنديم تبرعات شـــ راة متأتدة من  قشـــ ة جم  األموال 

 العماقدة ولدا من ولداا األلـــواق الناشـــتة  ولـــت ســـت دي عائدات األداة المالدة ب رانة الـــتراتدجدة في  ذ  البلداا 
واكتســــــــــــا  ماقحين جدد لت وات من توقل الت امف م  م بســــــــــــب   ،لإلبنا  عله الماقحين الحاليين عشــــــــــــر

  وتولد  قاعدة الماقحين  وارد وصل يضافي لألداة المالدة في الفر  العالث  دقا  ،التناقص ال بد ي

لــــــتحنن ا اليوقدســــــل من اتفاق التدفنات المالدة  (1)مليوا دوال 50 ز ا  تبلغولــــــت ســــــت دي عائدات  - 2
، يله جـاـق  الــــــــــــــتعـمالات ؤديت  االمتوّق   منو المســــــــــــــتنبلـدة لتموـاف قمو جم  األموال من الن ـا  ال ـا ، 

مليوا دوال متأتدة من التبرعات الشـــــــــــ راة التي يت  د و ا ماقحوا من الن ا     450 خرث، يله تحنيق مبلغ 
ــتة ــيلة مبتكرة للت اوا م    ال ا  في األلـــــواق الناشـــ ــتكوا  ذ  األداة ولـــ ــنوات  ولـــ عله مدث فترة خمس لـــ

البنك الدولي من  جف زاادة االــتعمال في مجال جم  األموال من الن ا  ال ا   ولــتولد األداة موالد كبيرة 
لتمواف البرامج  م  يتاحة موالد كبيرة    االــتحناق لســداد المبلغ األصــلي لألداة والفائدة المســتحنة علده في تالا 

 الن راة التي تنفذ ا اليوقدسل 

وتســ ه اليوقدســل يله الــتصــدال قرال من المجلس التنفيذي لمنة المديرة التنفيذية الســل ة  ال زمة،  - 3
  وقد   دلج مشـــرو  منرل  الدولي البنك م  شـــراكة في المالدة األداة  إلصـــدال ،ونا  عله مشـــولة المراق  المالي

ــدد في  األموال من الن ـا  ال ـا  واـقامـة الشــــــــــــــراكـات م ـه  خ ـة ال مـف  جم ”البـند الم نوا في  ـذا الصــــــــــــ
  “2021والميزاقدة المنترحة ل اي 

  
 النطاق واألهداف  - ثان ا   

 اليوقدســل قســبة كبيرة من ييرادات ا المتأتدة من الن ا  ال ا  من األلــواق الناشــتة في  لــدا تجم  - 4
و مراكــا ال تيندــة  وتتــألل م ظم اإليرادات من الــدف ــات الشــــــــــــــ راــة من التبرعــات التي يت  ــد فرادث  و ولوبــا

الماقحين وتنديم ا  وقد جم ت البلداا العماقدة عشــــــــر في األلــــــــواق الناشــــــــتة التي لدي ا ورقامج قشــــــــ  لجم   
ا من فرادث المـاقحين  مليو  1,4من  ،2019مليوا دوال في عـاي  130األموال من الن ـا  ال ـا  مجتم ـة 

الذين يت  دوا وتنديم تبرعات شــــــ راةح وقد حننت التبرعات المندمة من  ذ  البلداا م دل قمو لــــــنوي مرك   
  2010في المائة منذ عاي  20قدل  

ــ يد المحلي في البلد الذي ت ندي فده التبرعات لدعم  - 5 ــتعمر جز  كبير من  ذ  اإليرادات عله الصـ وا سـ
ي في البلد، واســـــــــ م جز  من ا في تكوان الموالد ال ادية الم صـــــــــصـــــــــة لألقشـــــــــ ة البرقامجدة البرقامج الن ر 

__________ 

 مليوا دوال  100لغ قدل  بالبنك الدولي بمتستند األلقاي المست دمة في  ذ  الوثدنة يله حجم يصدال مفترض من  (1) 
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ال ـالمـدة التي ت ــــــــــــــ ل  و ـا اليوقدســــــــــــــل  وـادخـف ب ت المكـاـت  الن رـاة الـنائمـة في  ـذ  األلــــــــــــــواق )مـعف  
 األلجنتين، و ولوغواي، وتايلند( ضمن كبال المسا مين في الموالد ال ادية 

 واف األجف إليرادات الن ا  ال ا  في  ذ  األلــــواق عله مســــتوث االــــتعمالات واتوقل النمو ال - 6
ــتعمال( من  جف اكتســــــــــا  ماقحين جدد لت وات الماقحين الذين اقن ــــــــــت فترة الت امف   المنفذة ) موال االــــــــ

 م  م، وزاادة المجموعة اإلجمالدة للماقحين التي تحنق ييرادات ش راة 

ــتنادا - 7 ف لي والمتوق  في الموالد ال ادية وما يترت  عله ذلك من اق فاض في اق فاض الا يله والــــــــ
 موال االــتعمال المتاحة للمكات  الن راة، تبحث اليوقدســل عن لــبف الــت داي تدفنات ا النندية التي لــتتأته 

  األموال  المتاحة ألقش ة جم  الحالدةوزاادة  موال االتعمال  من التبرعات التي لتندي في المستنبف لكي تنوي
لدعم قمو  قشــــ ة جم    للتموافمن الن ا  ال ا   وقد حددت اليوقدســــل الحاجة  يله توفير مصــــادل وديلة  

األموال من الن ا  ال ا  في األلــواق الناشــتة ضــمن األولواات الرئدســدة الرامدة يله ضــماا يتاحة التمواف 
ــندات   الكامف وقمو الموالد ال ادية  وتســــ ه اليوقدســــل يله تحنيق ذلك من خ ل المشــــالكة في  داة مالدة )لــ

 دصدل ا البنك الدولي ل ،األطفال(

ولـــــتوفر األداة  المالدة المنترحة مصـــــادل يضـــــافدة ل لـــــتعمال في  قشـــــ ة جم  األموال من الن ا    - 8
احة  ال ا  في األلــواق الناشــتة  ولــتكمّ ف  ذ  المصــادل اإلضــافدة ل لــتعمال  موال  االــتعمال الحالدة المت

من الموالد ال ـادـية ل ــــــــــــــمـاا يـتاحـة التموـاف الكـامـف للبرامج الن رـاة ودعم قمو الموالد ال ـادـية  كمـا  ا األداة 
  وتمعف األداة (2)المالدة لـــــــت زز قدلة  لـــــــواق ل س المال عله تنبف االـــــــتعمال في   دا  التنمدة المســـــــتدامة

تشــترف في ا وكالةت تاب ة لألمم المتحدة )اليوقدســل( والبنك  الدولي في الــت داي  داة  لــ المالدة المرة األوله التي  
ــواق ل س المال عله تمواف عملدات األمم المتحدة و قشـــــــــــ ت ا في مجال جم  األموال   مالدة لت زاز قدلة  لـــــــــ

 مم المتحدة وحفز زاادة الت اوا والشراكة في منظومة األ

وتـ د  األداة المـالـدة المنترحـة يله تموـاف قمو التبرعـات الفردـية الشــــــــــــــ رـاة المـندـمة عن طراق جم    - 9
ــتة  18األموال من الن ا  ال ا  في  ــواق الناشـــ ولـــــتؤدي األداة المالدة المنترحة   ولدا من البلداا ذات األلـــ

يله جـاقـ  اإليرادات التي يحنن ـا المـاقحوا   مليوا دوال، و و مـا لــــــــــــــيؤدي، 50قـدل  قحو تمواـف يله جم  
ــ راة، يله تحنيق مبلغ تراكمي قدل    مليوا دوال عله    450الحاليوا والجدد الذين يت  دوا وتنديم تبرعات شـــــ

 مدث خمس لنوات في شكف  موال حيواة للمكات  الن راة التاب ة لليوقدسل 

  
 الترتلب المقترح لألداة المال ة  - ثالألا   

يحين  جف الــــتحناق ا في غ ــــوا خمس لــــنوات في  لــــنداتيصــــدل البنك الدولي المتوّق   ا  من - 10
م نسّـ ولـت    مليوا دوال  100بمبلغ  صـلي تراكمي قدل   ،(3)يطال ورقامجه لسـندات ل س المال الم رض لل  ر

__________ 

 (2) United Nations, United Nations Secretary-General’s Roadmap for Financing the 2030 Agenda for 

Sustainable Development: 2019–2021, New York, 2019  
الحلول المت لنة وتحواف الم اطر لفائدة البنك الدولي والج ات  يدســـــر ورقامج لـــــندات ل س المال الم رض لل  ر التاب  للبنك الدولي (3) 

المت املة م ه بالـت داي  لـواق ل س المال  وت صـدل لـندات ل س المال الم رض لل  ر تحت مظلة المرفق ال المي إلصـدال لـندات 
ألولاق المالدة، ولكن قد ت منة تصــــــندفا الديوا التاب  للبنك الدولي وتتمت  ونفس اإلعفا ات المنصــــــو  علي ا في قواقين ال ــــــرائ  وا

  تصندف ائتماقي  و قد ا ت منة  ي ،ائتماقدا  قف من تصندف المرفق
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لدة المبري وين البنك عائدات  ذا اإلصــدال وين البنك الدولي واليوقدســل، عم  باتفاق التدفنات المالدة المســتنب
لـد ل   المبري وين البنك الدولي واليوقدسـل،  (4)  وبموج  اتفاق التدفنات المالدة المسـتنبلدةالدولي واليوقدسـل

 لــترد  التي  دةمحدد لــلفا من التبرعات المســتنبلمن اليوقدســل  ا تحول يله البنك الدولي مبلغا مســاواا لمبلغ 
ولدا  18من ماقحين يت  دوا وتنديم تبرعات شـــــ راة متأتدة من  قشـــــ ة جم  األموال من الن ا  ال ا  في 

لـــــدســـــت دي لســـــداد المبلغ الرئدســـــي للســـــندات، يضـــــافة يله الجز  ال ا     حيث من ولداا األلـــــواق الناشـــــتة،
ت، وتلني اليوقدســل تبرعات باليوقدســل من مدفوعات الفائدة الدولاة بموج  الســندات )ل نا، في جمد  الحاا

  كافدة خ ل فترة السنوات ال مس ذات الصلة لتغ دة تلك المدفوعات(

ي  ذ  األداة المالدة ودوالات الوايات المتحدة و المتوّق   ا  منو  - 11  و  كعر   واحدمســــــــتعمر تبا  ل  ات نوَّ
تبا  األداة المالدة من خ ل طرح خا  )يله  المتوّق   ا  منعله الصــــــــــ يد ال المي  وفي  ذا اإلصــــــــــدال، 

ت صـنل خالجدا.  وتشـير المحادثات األولدة وين المصـر  التجالي الذي    ا ي توّق  امسـتعمر واحد  و  كعر(، و 
ــواق لدي ا قد ــتعمران المحتملين يله  ا األلــ ــامن والمســ ــفه ال ــ ــتعمال دوا  ي مف ووصــ لة كافدة عله تنبف االــ

 الحاجة يله تصندف خالجي 

(،  19-والبنك الدولي  صـ  شـراك لالـ  لليوقدسـل  فمنذ وداية جائحة مرض فيروس كولوقا )كوفيد - 12
ولدا. لدعم مشــالا  االــتجابة لحاات ال وال    40دخلت اليوقدســل في شــراكة م  البنك الدولي في  كعر من 

طني في مجاات التواصف بشأا الم اطر، والمشالكة المجتمعدة، والمدا ، والصر  الصحي  عله الص يد الو 
اتفاقا م     64والنظافة الصـحدة، وت زاز النظم الصـحدة، والتغذية، واإلمدادات  وقد وّق ت اليوقدسـل، يجماا، 

ك الدولي ج ة عالمدة    والبن2020مليوا دوال منذ قدســـــــــــــاا/ وراف    270,4البنك الدولي، ولغ مجمو  قدمت ا 
مصـــــدلة لألدوات المالدة، معف الســـــندات، التي تدعم   دا  التنمدة المســـــتدامة  وات ل  تمواف    دا  التنمدة 

تراليوقات دوال، واؤدي البنك الدولي دولا محولاا في  لـــــواق   7و  5المســـــتدامة الـــــتعمالا لـــــنواا يتراوح وين 
 دا  التنمدة المســتدامة، حيث يصــدل لــندات تتصــف باأل دا   ل س المال ال اصــة بالســندات ذات الصــلة بأ

، با  2020وليوا دوال تنرابا  ف له لــــبيف المعال، في قدســــاا/ وراف  65يله   55كف عاي تتراوح قدمت ا من 
و يين دوال   8البنك الدولي  قجة لـنداته المت لنة بأ دا  التنمدة المسـتدامة، والتي جم ت مبلغا قدالـدا قدل  

 مستعمرا  190وليوا دوال من  12,5جف طلبات بقدمة بس

 

__________ 

مليوا دوال    50لــتندي اليوقدســل تنالار دولاة عن التدفق النندي المتولد من األلــواق الناشــتة يله  ا يتم الوصــول يله مبلغ الـــــــــــــــــ  (4) 
مليوا دوال من  ذ  التدفنات النندية في   50حننت ما قدل    ،2020في عاي   ،له  ا اليوقدسـلواشـال من  جف يتاحة قن ة مرجعدة ي

  السنةالرب  العاقي من 
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 اله كل التوض حي والتد قات –اندات األطفا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 نهج الاداد والتكال ف ذات الصلة  - رابعا  
يله البنك الدولي حصــة اليوقدســل   تســدد  ال ــماا قدلة اليوقدســل عله  - اككداد المبلا األيككلي - 13
ــلي من  ــنوات(، وألغراض  مليوا دوال  50) ي المبلغ األصـــــــ ــندات ) ي ب د خمس لـــــــ ــتحناق الســـــــ ( عند الـــــــ

المكات  الن راة العماقدة عشــــــــــــر التي تتلنه  مواا من  ذا   تشــــــــــــر الميزاقدة الداخلدة لليوقدســــــــــــل، ي توق   ا 
الســنة العالعة  و ذا يتدة ل ا فترة عامين الــتعمال   من  اوتدا اإلصــدال في الســداد لصــندوق داخلي م صــص 

ــتند   ذ  األموال في  قشـــ ة جم  األموال من الن ا  ال ا  لتوليد موالد يضـــافدة  وتشـــير التوق ات التي تسـ
يله اتجا ات البداقات يله  ا االــــتعمال لــــدحنق بحلول الســــنة العالعة موالد تكفي لقداي اليوقدســــل بالبد  في  

موال للتراكم والســداد  وامكن الــتعمال األموال الم صــصــة حته موعد الــتحناق المبلغ األصــلي   ت صــدص  
ولـــيتوله تنفيذ  االـــتعمال قســـم  ال زاقة وال دمات المالدة المنظمة داخف شـــعبة اإلدالة المالدة والتنظدم اإلدالي  

 في اليوقدسل 

د سدّ ولت  ة المالدة مستحنة الدف  كف لتة  ش ر  تكوا الفوائد عله األدا  - مد وعات ) وائد( القاائم - 14
الفائدة في يطال السـندات عن السـنتين  بمبلغلبنك الدولي فدما يت لق ا يلهاليوقدسـل  لـتدف  االمدفوعات التي 

جم  األموال من الن ا  ال ا  واقامة الشـــــراكات م هح وب د ذلك،  لمن ميزاقدة األغراض ال اصـــــة األوليين 
 عن التعمال عائدات األداة المالدة  تنتجاإليرادات المتأتدة من جم  األموال التي الدف  من  لدجري 

في المائة   1,5في المائة و  1واندل مجمو  مصـروفات الفائدة عله األداة المالدة ونسـبة تتراوح وين  - 15
ــوي   ــوي  الناقوقدة وللــ ــدال األداة المالدة الرلــ ــافدة المتكبدة إلصــ ــمف التكالدف اإلضــ ــتشــ ــلي  ولــ من المبلغ األصــ

ــدد يله البنك الدولي   ــوي ال دمات التي تســ ــرفي وللــ ــت دف ااكتتا  المصــ ــوي من اإليرادات التي  ولــ  ذ  الرلــ
 لتتحنق خ ل السنوات ال مس 
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 بالنابة لللون اف الق مة واألثر  - خاماا   
األداة المــالدــة المنترحــة ل ــا عــدة مزايــا، ومن المتوق   ا يكوا ل ــا  ثر ييجــاوي عله اليوقدســــــــــــــل   - 16

مليوا دوال ضـــــــمن مجمو  اإليرادات التراكمدة التي   450ولـــــــتســـــــ م في تحنيق مبلغ مســـــــت د  يندل ونحو 
ات في األلــــــــــــــواق الـناشـــــــــــــــتة في البـلداا العـماقـدة يحننـ ا الـماقحوا الحـاليوا والجـدد الذين يت ـ دوا وتـنديم تبرعـ 

ــة   ــبة  كبر من األموال الم صــــصــــة لألغراض ال اصــ عشــــر  ومن المحتمف  ا يســــمة ذلك بإعادة توجده قســ
جم  األموال من الن ا  ال ا  واقامة الشـــــــــراكات م ه يله اللجاا الوطندة وغير ا من قنوات جم  األموال  ل

ــراكة فرادة م  البنك الدولي الــــــت داي األدوات المالدة لدعم  من الن ا  ال ا   ولــــــتم د ال راق إل قامة شــــ
تمواف قمو اليوقدســـل وعملدات ا  ولـــدكوا   م  ثر لألداة  و توفير تمواف يضـــافي لبرامج المنظمة في البلداا  

 المست دفة وعله الص يد ال المي 

ـدة من  ـذا النو  يله منظمـة ـتاب ـة لألمم و ـذ   ي المرة األوله التي يـندي في ـا البـنك اـلدولي  داة مـال - 17
ــأا  ذ  ال  وة  ا تج ف من اليوقدســــــل منظمة لائدة تحتذي و ا المنظمات األخرث التاب ة  المتحدة  ومن شــــ

توفر األداة المالدة لـــ لألمم المتحدة، و ا تنشـــر طرائق وديلة لألمم المتحدة لكي ت زز  لـــواق ل س المال  كما 
 االتعمالات  الت داي عائدات ا في األلواق الناشتة التي تحنق  ف ف عائد علهمروقة تمس الحاجة يلي ا 

  
 المخاطر واإلدارة المقترحة للمخاطر  - ااداا   

يرتب  ال  ر األول باحتمال عدي تحنيق عائد عله االـتعمالات، حيث ا تحنق االـتعمالات موالد  - 18
الا  الـــــــتحناق األداة المالدة  ولكن، كما  و مبين  ع  ، فإا  تكفي لســـــــداد المبالغ المنرلة للبنك الدولي في ت

التدفق النندي التالا ي المتأتي من الماقحين الذين يت  دوا وتنديم تبرعات شـــــ راة في البلداا العماقدة عشـــــر  
  ة ت حول يله دوالات الواـيات المتحـدة يتســــــــــــــم ـبالنوة من حـيث اإليرادات التراكمـدة عله مـدث فترة زمنـدة ممـتد

واضــافة يله ذلك، ا ي ل  من اليوقدســل  ا تســدد مدفوعات يله البنك الدولي يا بندل ما تتجاوز التبرعات 
التي تتلنا ا اليوقدســــــــل خ ل  جف الســــــــندات المبلغ األصــــــــلي الذي تتلنا  اليوقدســــــــل من البنك الدولي عند  

معف في لــــــداد التزاي ا تســــــت د   يصــــــدال الســــــندات  وا ينبغي، من ثّم،  ا تت رض اليوقدســــــل ألي خ ر يت
 الوفا  به 

وقد حنق  ذا التدفق النندي المتأتي من الماقحين الذين يت  دوا وتنديم تبرعات شــــــــ راة في البلداا  - 19
، ولغ  2019  وفي عاي 2010في المائة منذ عاي  20المســت دفة العماقدة عشــر م دل  قمو لــنوي مرك  قدل   

مليوا   130أتدــة من  ؤا  المــاقحين الــذين يت  ــدوا وتنــديم تبرعــات شــــــــــــــ راــة مجمو  التــدفنــات الننــديــة المتــ 
مليوا دوال  وفي اآلوـقة األخيرة، في الرب ين األول  50ضــــــــــــــ ل مبلغ األداة المـالـدة وـقدل   2,6 و  - دوال

اادة ، شـــــــــ دت اإليرادات المتأتدة من ت  دات وتنديم تبرعات من  ذ  البلداا قفســـــــــ ا ز 2020والعاقي من عاي 
، حـيث ولغ مجمو  اإليرادات المـتأتـدة من التبرعـات المت  ـد وتـنديمـ ا 2019في المـاـئة مـنالـقة بـ اي  8ونســـــــــــــــبة  

  وفدمـا يت لق بـالســـــــــــــــداد، ا يمعـف دف  المبلغ  2020 عـاي من ينمليوا دوال عله مـدث الرب ين األول 77,5
مليوا دوال عله مدث السنوات ال مس    450في المائة من مبلغ الــــ  8مليوا دوال لوث   50األصلي وقدل  

 من السنة العالعة يله السنة ال امسة  1:3المنبلة، عله افتراض تحنيق عائد عله االتعمال قدل  

ــتة العماقي عشــــرة التي تشــــكف  - 20 وثمة خ ر ثاا يتمعف في تنل  ال م ت المحتمف في األلــــواق الناشــ
 ت ســـــّدد   اااتفاق م  البنك الدولي  يشـــــترط  االمتوّق   منالدة  و تدفنات ا النندية مصـــــدل لـــــداد  ذ  األداة الم
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ودوالات الوايات المتحدة  ومن الناحدة التالا دة، كاا قمو التدفنات  البنك الدولي يلهمدفوعات اليوقدســــــــــــل 
المتحـدة، وـبالـتالي  النـندـية في البـلداا العـماقـدة عشــــــــــــــر يكفي وازـاد لتغ ـدة تنـل  ال م ت مـناـوف دوال الواـيات 

 ظ رت التدفنات النندية اإلجمالدة ودوالات الوايات المتحدة المتأتدة من  ذ  البلداا قموا مســـــــــتمرا من لـــــــــنة 
ــواق في  ي وقت من   ــوق  و  كعر من  ذ  األلـ ألخرث، عله الرغم من تنلبات ال م ت التي قد تحدث في لـ

ــ دت ال ملة  ــبيف المعال، عندما شــــــــــ األلجنتيندة تنلبات تالا دة كبيرة مناوف دوال الوايات األوقات  ف له لــــــــــ
 المتحدة، تدخلت تدفنات متأتدة من ولداا  خرث لت وات  ذ  التنلبات 

وثمة خ ر ثالث محتمف يتمعف في قدلة المكات  الن راة العماقدة عشــــــــــــــر المســــــــــــــت دفة عله توزا   - 21
يــذ الــــــــــــــتعمــالات من  جــف جم  األموال من الن ــا   مليوا دوال( لتنف 50 قحو  يعــائــدات األداة المــالدــة )

ال ا   وم  ذلك، فإا الندلة االــــــــــــتد اودة ل ذ  المكات  كبيرة  صــــــــــــ  و خذة في الزاادة، وما ورحت تحنق  
  ف له لـــبيف المعال، تبلغ الحاجة اإلجمالدة ل ذ  2010منذ عاي   1:3عموما عائدا قواا عله االـــتعمال يبلغ 

ــ   2021مليوا دوال ل اي   58العماقدة عشر االتعمالات للبلداا  مليوا دوال   50فن ،  ي  كعر من مبلغ الـــــــ
من    2021مليوا دوال في عاي   50المتأتدة من  ذ  األداة المالدة  وليتم دعم التنفيذ االتراتدجي لمبلغ الــــــــــ 

 ا  ال ا  واقامة  خ ل الت  د  التفصـــــيلي داخف المكات  الن راة، ولـــــتتوله شـــــعبة  جم  األموال من الن
 الشراكات م ه ومراكز الدعم اإلقلدمدة لصد  عن كع  

 
 2021مجموع االاتألمارات  ي جم  األموا  م  القطاع الخاص الالزمة  ي عام 

 )بم يين دوالات الوايات المتحدة(

 23 600 000 شرق  لدا والمحد  ال اد   
 20 200 000  مراكا ال تيندة ومن نة البحر الكالابي

 2 200 000 األخرث  اليوقدسلمناطق  فيالمكات  الن راة 
 12 000 000 لجم  األموال فر  يضافدة

 58 000 000 المجموع 
 

وثمـة خ ر لاب  محتمـف يتصــــــــــــــف ـبالـندلة عله توثيق  ثر ييرادات جم  األموال من الن ـا  ال ـا    - 22
المـتأتـدة من عـاـئدات  ـذ  األداة المـالـدة  ومن األ مـدة بمكـاا توثيق األثر الن ـائي ل ـذ  األداة المـالـدة عله حـداة 

ــدة ال زمة األطفال واأللـــر في البلداا العماقدة عشـــر  و ذ  المكات  الن راة يوجد و ــائف الرئدسـ  ا  صـــ  الولـ
ــوا   -لجم  البداقات   ف ــــــــ  عن  لدات اإلو م الرامدة يله توثيق األثر عله   -الكمدة والنوعدة عله حد لــــــ

ــت ســـــــــــــت لص الم لومات من  األدلة الحالدة و البداقات  تدفنات قحو  اد   ولإلو م عن  ثر األداة المالدة، لـــــــــــ
،  ، والت لموالنمـا البنـا   كفـالـة و ي  ،2021-2018 للفترة ،اتدجدـةولــــــــــــــت نظم حول مجـاات ال  ـة االــــــــــــــتر 

ــتغ ل ــة عادلة في الحداةب تمت قظدفة، والو  منة   ويتةفي  عدش، والوالحماية من ال نل واالـــ    لكف طفف فرصـــ
ــل وتكيدف  ــتنوي اليوقدســ ــدكوقوا من الماقحين الجدد  و غير التنليديين، فســ ــتعمران المحتملين لــ وبما  ا المســ

  قوا  التنالار النائمة بحيث تكوا م ئمة ومدسولة ل ذا الجم ول الجديد 

 ما مجال ال  ر األخير فدشــمف احتمال ت رض اليوقدســل ل قتناد بســب  الــت داي التبرعات لســداد  - 23
ــتحنة علده  يا  ا جمد  التبرعات الشـــــ راة المت  د  ــلي لألداة المالدة والفائدة المســـ وتنديم ا غير  المبلغ األصـــ

ــا مات   يمنيدة و  ــت داي محددمسـ ــة الـ ــصـ ــلح ف ي غير م صـ ــترط  ا   ،ألدا  الواية ال امة لليوقدسـ وا يشـ
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واضــافة يله ذلك،    و  ا تحتفظ و ا للوفا  بالتزامات ا فدما يت لق باألداة المالدة تبرعات   ياليوقدســل  تفصــف
  ت ود عله  غراض المنظمة ومصادل تموال ا تبين السمات التالدة الفائدة اإليجاودة ال امة التي

عله  1:3لــــــــــــــتتمكن اليوقدســــــــــــــل، من خ ل  ــذ  األداة المــالدــة، من تحنيق عــائــد قــدل   ) ( 
ــرا  وتيرة  ثر ا   ــيزاد من قدمة التبرعات المت  د وتنديم ا وامّكن ا من تســـــــــ التبرعات المت  د وتنديم ا، مما لـــــــــ

 لفائدة األطفال 

ــل وتن ) (  ــادل تنوي اليوقدســــ ــ ة تمواوا  مصــــ ل ا ودعم ورامج ا الن راة من خ ل تمواف  قشــــ
 جم  األموال من الن ا  ال ا  

ــاديـــة( فن  للت جيـــف وتنفيـــذ خ ت ـــا  )ج(  ا ت تمـــد اليوقدســــــــــــــل عله  موال المنة )الموالد ال ـ
  2030، وخ ة التنمدة المستدامة ل اي 19-االتراتدجدة، واجرا ات التصدي لجائحة كوفيد

  
 الخالية  - بعا اا  

بالنظر يله البيتة ال المدة التي تن وي عله تحديات تنترا وزاادة ال ل  والتوق ات بقداي اليوقدســـل  - 24
، فمن األ مدة بمكاا الـــت داي األدوات المالدة ل لـــتفادة  19-وتنديم المزاد من ال دمات بســـب  جائحة كوفيد

المسـتدامة  ولـتؤدي  ذ  األداة المالدة المنترحة يله تنوا   من يمكاقات  لـواق ل س المال لدعم   دا  التنمدة  
مصــــادل األموال ال زمة لتنمدة اإليرادات المتأتدة من جم  األموال من الن ا  ال ا  في األلــــواق الناشــــتة 
بحيث ا ت ــ ر البرامج الن راة في  ذ  األلــواق يله ااعتماد حصــرا عله الموالد ال ادية والميزاقدة ال ادية 

 تمواف  قش ت ا لجم  األموال من الن ا  ال ا  ل

التي تســــــــــتفيد اليوقدســــــــــل بموجب ا من ورقامج  ،ومن خ ل  ذ  الشــــــــــراكة المبتكرة م  البنك الدولي - 25
تاح لليوقدســل فرصــة فرادة ل لــتفادة من مصــادل ل س  ت  لــ لــندات ل س المال الم رض لل  ر التاب  للبنك، 

في األلـــــــــواق الناشـــــــــتة م  التنليف يله  دقه حد من الم اطر التي ين وي علي ا   المال الجديدة لتنمدة الموالد
جز  من التدفنات النندية النواة والمسـتنرة المتأتدة من  قشـ ة جم   في   التداوليتحنق ذلك من خ ل لـ ذلك  و 

 ولدا من ولداا األلواق الناشتة  18األموال من الن ا  ال ا  في 

ول عله موافنة المجلس التنفيذي للم ــي قدما في تنفيذ  ذ  األداة المالدة وتلتمس اليوقدســل الحصــ  - 26
المبتكرة ووصـــــــف ا الـــــــتجابة ذات كفا ة وف الدة لم الجة ااق فاض في الموالد ال ادية وما ينتج عن ذلك من  
له  اق فاضــــــات في االــــــتعمالات الرامدة يله جم  األموال من الن ا  ال ا ، وبوصــــــف ا  داة لدعم النمو ع

 المدث ال واف 
 


