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 موجز  
فامــا يتيلب مجم   2021يقــده اــذا التقرمر لمحــ  عــامــ  عن واــ  اليمــل والميزاعاــ  المقتر ــ  ليــاه  

األموال من القااع الخاص وإقام  الشراكات ميه. وتصف وا  اليمل األعشا  المالا  وغير المالا  والنتائج  
، وميزاعا  2021-2018بناء على وا  اليوعاســـــــف اجيـــــــتراتاجا  للفترة   2021تحقاقها في عاه التي يتيين 

: إ داث أثر من أجل  2021-2018، ووا  القااع الخاص للفترة 2021-2018اليوعاسـف المتاامل  للفترة 
 كل طفل )وا  إ داث األثر(.

 المجلس التنفيذي.وترد في الفرع السادس عناصر قرار لاي ينظر فيها  
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 لمحة عامة  -  أوال  
لب  جم  األموال من القااع الخاص وإقام  الشـــراكات ميه م  اللجا  الوطنا   - 1 ب شـــُ لليوعاســـف ُتنســـ ش

والمكاتب القارم  لليوعاســـــف وتقده اإلرشـــــادات والدعم لها على الصـــــييد اليالمي فاما يتصـــــل مجما  أعشـــــا   
جم  األموال من القاـاع الخـاص وإشــــــــــــــراكـه وإقـامـ  الشــــــــــــــراكـات ميـه، و ـل  ـمالتيـاو  م  المكـاـتب اإلقلامـا  

 والُشيب األورى في المقر.

 ي:مما يل 2021ويتقوه الشلب  في عاه  - 2

ــر ات والمنظمات    1,5جم   )أ(  ــات والجهات الخيرم  والشــــ ــســــ بليو  دوجر من األفراد والمؤيــــ
 ماليين دوجر من الموارد اليادي ؛ 672,6القائم  على اليضوم ، مما في  ل  

زمادة عدد وعوعا  الداعمين والماعحين ومدة التزامهم  اال المنظم ، مايــــتخداه التانولوجاا  )ب( 
 تنما  اليالقات القائم  إلى أقصى  د وايتاشاف فرص جديدة؛والبااعات ل

تيزمز المشار   إلى أقصى  د م  مؤيسات األعمال في جما  ايئات اليوعاسف لتحقيب  )ج( 
عتائج لصـــــالف األطفال من والل توفير التمومل واألصـــــول األيـــــايـــــا ، واجبتاارات، وأعشـــــا  الدعوة والبرامج  

 مماريات اذه المؤيسات ويااياتها التي تدعم  قوق الافل؛لفائدة األطفال، م  تيزمز 

ــائج  )د(  ــا للنتـ ــا للتخااط وأطراـ ــاتهـ ــ  عن طرمب تحســــــــــــــين عملاـ ــا  الوطناـ تمكين ودعم اللجـ
المســـــــــــــتوى القاري من أجل إعداد برامج الدعوة، وعن طرمب و ـــــــــــــ  ايـــــــــــــتراتاجا  برعامجا  منســـــــــــــق    على
م توثاقها وإدارتها من والل تيزمز التخااط اجيتراتاجي ، يت2021محلول منتصف عاه    2025-2022 للفترة

 المشترك، مما في  ل  النتائج على مستوى النواتج لألطفال محلاًا والمساام  في النتائج اليالما ؛

ــل  عملا  عشــــــــــر عظم ومنصــــــــــات رقما  عالما  لتحقيب أقصــــــــــى قدر من الفيالا   )ه(  مواصــــــــ
اليالمي وبناء الشــــــــــراكات ميها والحفات عليها، وتيزمز أوجه ايــــــــــتاالع الجهات الماعح  على الصــــــــــييد  في

 الافاءة، و فز التنسيب اليالمي، والتخفاف من مخاطر البااعات واألمن السيبراعي؛

تصــــــــــــــمام واوتبـــار وتنفيـــذ طرائب مبتارة لتمومـــل اجيــــــــــــــتثمـــارات من أجـــل جم  األموال  )و( 
 الموارد اليادي  لليوعاسف في صناديب اجيتثمار.القااع الخاص للحد من اجعتماد على  من

، أظهرت اللجـا  الوطناـ  والمكـاـتب القارـم  مروـع  والتزامـا غير عـاديين في ابتاـار 2020وفي عـاه  - 3
(. وعلى الرغم  19-ايـتراتاجاات جم  األموال وتحولها وتاافها في  ـوء جائح  مرض فيروس  وروعا )كوفيد

بليو     1,5متوق  أ  يصـــــل مجموع اإليرادات المتمتا  من القااع الخاص إلى من الظروف المياكســـــ ، من ال
في المــائــ ( مقــارعــ  ممجموع اإليرادات  6مليو  دوجر ) 81,3. وممثــل  لــ  زمــادة قــدراــا 2020دوجر ليــاه 

ــات الذين يتبرعو  لليوعاســـــــف ماعتظاه؛ واي تدل 2019الفيلا  في عاه  ــســـــ . واي تيكس وجء األفراد والمؤيـــــ
لى قوة اليالم  التجارم  لليوعاسـف مالنسـب  للجهات الماعح  الجديدة من األفراد والمؤيـسـات التي تتبرع ألول ع

 مرة لحاجت الاوارئ اليالما  والمحلا .

ماليين دوجر   1 503ومن المتوق  أ  يصــــــــــــــل مجموع اإليرادات المتـمتاـ  من القاـاع الخـاص إلى  - 4
مليو  دوجر. واــذا ج يمثــل أي تغيير   672,6ت الموارد اليــاديــ  البــالغــ  ، ممــا في  لــ  إيرادا2021عــاه  في
، وميكس النهج الحصـــــــــاف في التخااط الذي تتبيه ميظم  2020آور توقيات اإليرادات اإلجمالا  لياه  عن

ــتمرار   ــادي  اليالما  الناجم  عن ايـــ ــم  التوقيات اجقتصـــ ــتمرار عده الاقين مشـــ ــواق جم  األموال عظرا جيـــ أيـــ
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مليو  دوجر؛ يتم  223,9. وتبلغ الميزاعاــ  المقتر ــ  لتحقيب اــذه اإليرادات المســــــــــــــتهــدفــ  19-ئحــ   وفيــدجــا
 .2020الحفات على  ل  عند عفس مستوى الميزاعا  الميتمدة لياه 

وتشـــمل ميزاعا  الشـــلب  الميزاعا  المؤيـــســـا  وميزاعا  األغراض الخاصـــ . وتغاي الميزاعا  التاالاف  - 5
غير المباشـرة المرتبا  بتوليد اإليرادات من القااع الخاص وتحقيب عتائج لفائدة األطفال عن طرمب  المباشـرة و 

 التياو  وإقام  الشراكات.

، وممثل  ل  اعخفا ـا  2021مليو  دوجر في عاه   12,5وتبلغ الميزاعا  المؤيـسـا  الميتمدة للشـلب   - 6
 .2020مليو  دوجر مقارع  مياه  0,1 ئيال ممقدار 

، التي يقرُّاا المجلس التنفيذي يـــــــنوما، 2021وميزاعا  األغراض الخاصـــــــ  المقتر   للشـــــــلب  في عاه  - 7
. واي تشـمل ميزاعا  ممبلغ  2020مليو  دوجر ومحتفظ بها عند عفس مسـتوى الميزاعا  الميتمدة لياه   211,4 اي 

ل من الموارد اليادي  التي تشـــمل   153 مليو     68 ر من صـــناديب اجيـــتثمار، و مليو  دوج   85مليو  دوجر يموَّ
ل من الموارد األورى   58,4دوجر من تاالاف اليملاات، إلى جاعب    .مليو  دوجر  حد أقصى يموَّ

مليو    1,5واو أقـل ممبلغ  2021مليو  دوجر ليـاه  58,4ومبلغ الحـد األقصــــــــــــــى للموارد األورى  - 8
 .2020دوجر من الحد األقصى الميتمد لياه 

ــلب  ألادافها في عاه وأ  - 9 )أ( األثر الماول  : اي  2021ام المخاطر التي قد تحول دو  تحقيب الشــــــــ
على اجقتصاد اليالمي واأليواق اليالما  لجم  األموال من القااع    19-والنااق غير المسبوق لجائح   وفيد

تظهر مروع  قنوات جم    الخاص، على الرغم من األدل  المتوافرة من  اجت الر ود اجقتصـادي السـامق  التي
ــاع الخـــاص،   ــارات في جم  األموال من القاـ ــل لاليــــــــــــــتثمـ ــاع الخـــاص؛ )ب( توافر التمومـ األموال من القاـ

ــوق يكو  فيها لليوعاســـــــف عالقات مالا  وغير مالا   )ج( و ــمي  في أي يـــــ األزمات المحتمل  المرتبا  مالســـــ
اجيــــــتراتاجاات الراما  إلى التخفاف من  دة اذه المخاطر  إطار شــــــراكات م  القااع الخاص. وتشــــــمل  في

وتحديد فرص جديدة زمادة اجيــــــتثمار المحدد الهدف في جم  األموال بويــــــائل رقما  وايــــــتراتاجاات تبرعات 
األفراد، والبحث الدؤوب عن مصــــادر وارجا  ومبتارة لحلول اجيــــتثمار في جم  األموال، ومواصــــل  التر يز  

 المخاطر. على الوقاي  من
  

 2020النتائج المتعلقة بعام  -   ثانيا  
، واجهـت اللجـا  الوطنـا  والمكـاـتب القارـم  لجم  األموال من القاـاع الخـاص مهـم   2020في عـاه  - 10

وما أعقبها من تحديات اقتصـــــــــادي .   19-غير مســـــــــبوق  تتمثل في جم  األموال والتوعا  والل جائح   وفيد
لمكاتب القارم  ممروع  من والل اإليــــــــــراع في تاياف ايــــــــــتراتاجاات اجتذاب وايــــــــــتجابت اللجا  الوطنا  وا

ممـا في  لـ  الجهود الراماـ  إلى  -المـاعحين للبرامج اليـاديـ  وجم  األموال الالزمـ  لحـاجت الاوارئ اليـالماـ  
لخاص  ، فضــــال عن  ال  الاوارئ في لبنا . وعتاج  لذل ، فم  جم  األموال من القااع ا19-مواجه   وفيد

الذي تقوه مه اليوعاســـف ييمل مشـــكل جيد رغم الظروف الســـائدة، إ  اتســـ  عااقه في عدد من اللجا  الوطنا   
 الخاص وفي ميظم مصادر الدول ماليمل  المحلا . والمكاتب القارم  لجم  األموال من القااع

يات وفي الوقت الحقاقي وتواصـل الشـلب  تبسـاط عملا  اإلبالل المالي م  البلدا  لضـما  دق  التوق - 11
في المائ  من إيرادات اليوعاســـــــف    85يـــــــوقا تمثل  21قدر اإلمكا  عن طرمب إجراء مشـــــــاورات شـــــــهرم  م  
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م    -الشــــــــــلب . ولذل ، فقد صــــــــــاغت توقيات اإليرادات ماجشــــــــــتراك م  البلدا  لتيكس ما يمكن تحقاقه  من
 تمرة التي تاتنف المناخ اجقتصادي اليالمي.في يااق التحديات المس -التر يز اجيتراتاجي واجيتثمار 

إلى  2020ومن المتوق  أ  يصـــــــــــــــــل مجموع اإليرادات المتــــمتاــــ  من القاــــاع الخــــاص في عــــاه  - 12
ــا يفوق ممبلغ  1,5 ــل  3مليو  دوجر ) 48,9بليو  دوجر، أي مـ ــداف المبينـــ  مـــالتفصــــــــــــــيـ ــ ( األاـ في المـــائـ
ــا زـمادة ـقدراـا . وممـثل  ـل  2020الميزاعـا  الميتـمدة لـياه  في في المـاـئ ( مـقارـع   6مليو  دوجر ) 81,3أيضــــــــــــ

 .2019ماإليرادات الفيلا  لياه 

مليو  دوجر   672,6ومن المتوق  أ  تســــــــــــــهم اإليرادات المتــمتاــ  من القاــاع الخــاص ممبلغ قــدره  - 13
، 2019لاــ  ليــاه مليو  دوجر عن اإليرادات الفي 14,9. واــذا يزمــد ممبلغ 2020الموارد اليــاديــ  في عــاه  في

في واـ  اليمـل والميزاعاـ   2020مليو  دوجر من الموارد اليـاديـ  المســــــــــــــتهـدفـ  ليـاه  31,1ولانـه أقـل ممبلغ 
الميتـمدة. والســـــــــــــــبب في اـذا اجعخـفاض مـقارـع  ـمالميزاعـا  الميتـمدة، ايــــــــــــــتـنادًا إلى ردود الفـيل األويرة الواردة 

ــا ، او أ  اإليراد من ــواق جم  األموال الرئاســــــ ات المتمتا  من تبرعات األفراد من المتوق  اآل  أ  تجم   أيــــــ
الاوارئ بدًج من الموارد اليادي . ومســـــــــــتند اذا التبرمر إلى جهود التصـــــــــــدي لجائح   –تحت الموارد األورى 

وإلى األداء األقوى على صـــييد جم  األموال المرتبط ممزمات أورى طال أمداا أو  دثت مصـــورة  19-كوفيد
 يبيل المثال، في بيروت، لبنا  والجمهورم  اليربا  السورم  والامن(.مفاجئ  )على 

ممبلغ  2020وُتقـدَّر مســــــــــــــاامـ  اإليرادات المتـمتاـ  من القاـاع الخـاص في الموارد األورى في عـاه  - 14
واو   2020مليو  دوجر عن الهـدف المـدرج في الميزاعاـ  ليـاه  80,1مليو  دوجر. واـذا يزمـد ممبلغ  830,7
ــد ممبلغ  750,6 ــاه  66,5مليو  دوجر ومزمـــ ــ  ليـــ . ومن المتوق   2019مليو  دوجر عن اإليرادات الفيلاـــ

ــاامــ  القاــاع الخــاص في إيرادات الاوارئ )الموارد األورى  أ  مقامــ   2020الاوارئ( ليــاه  –تاو  مســـــــــــــ
والبـــالغ   2020  عـــاه مليو  دوجر عن الرقم المـــدرج في ميزاعاـــ  134,1مليو  دوجر، بزمـــادة قـــدراـــا  234,1

. وُتيزى اـذه النـتائج المتوقيـ   2019مليو  دوجر عن اإليرادات الفيلـا  ليـاه  90,3مليو  دوجر وبمبلغ  100
  19-إلى يــــــــرع  تااف اجيــــــــتراتاجاات المخاا  يــــــــامقًا ججتذاب فرادى الماعحين عند  دوث جائح   وفيد

مســـبب  اجت اإلغالق الياه في اليديد من البلدا (،   تتمكن الشـــلب  من مواصـــل  أعشـــاتها الميتادة ) يث لم
إقام  شـــراكات فيال  م  الجهات الماعح   ات القام  اليالا  في إطار التصـــدي للجائح . وتيكس   فضـــاًل عن

اذه النتائج أيضـــا األداء اليالي على صـــييد جم  األموال الذي تحقب لصـــالف  اجت الاوارئ األورى، على  
الاوارئ اعخفــــاضو متوق و قــــدره  -أعاله. ومقــــابــــل الزمــــادة  في الموارد األورى  13فقرة النحو المبين في ال

 .2020اليادي  مقارع  مالميزاعا  المتوقي  لياه  -مليو  دوجر في الموارد األورى  53,7

  ، 2020 مليو  دوجر في تشـرمن األول/أكتوبر   216,7إلى    2020وتصـل النفقات المقدرة للشـلب  لياه  - 15
ـل  من الموارد   223,9ـقارـع  مميزاعاـ  ميتمـدة ـقدراـا م مليو  دوجر. وُمتوق  أ  يكو  ايــــــــــــــتخـداه الميزاعـا  المموَّ

ــب    ــتثمار، بنســـ ــناديب اجيـــ ــلب  بهدف    100اليادي ، مما في  ل  صـــ ــ  للشـــ ــصـــ في المائ  من األموال المخصـــ
ــتثمار في توليد اإليرادات. ومحتمل أج ي ــى أثر ممكن من اجيــ ــى من الموارد  تحقيب أقصــ ــتخده الحد األقصــ ســ

األورى ايــــتخداما  امال إ ا لم تتحقب اإليرادات المتوقي  من المكاتب القارم . غير أعه يــــاجري اليمل على  
 تحقيب اجيتثمارات المثلى  يثما أمكن  ل .
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ــراك الداعمين من أجل دف   - 16 ــتراتاجا  إشـــــــ ــلب  تقود التنفيذ اليالمي جيـــــــ توليد اإليرادات وج تزال الشـــــــ
ــتراتاجا  إشـــــــــــراك الداعمين بنجا  في الهند  في المكاتب القارم   ات اإلمكاعات اليالا . ولقد بدأ اليمل مايـــــــــ
 .2020عاه  في

،  اعت الفوارق المتزايدة، والبيئات الســـــاايـــــا  الصـــــلب ، والهجمات على اجلتزامات 2020وفي عاه  - 17
ــيوع األزم ــا ، وشـــــــ ات المتيددة والمتداول ، تشـــــــــكل تحديات  بيرة أماه اللجا  الوطنا   المتيلق  محقوق اإلعســـــــ

عملها في مجال الدعوة. وقد و يت الشلب  توجيهات تقنا  جديدة مشم  الدعوة في اذا السااق، ويُتيمم   في
 أدوات لدعم اللجا  الوطنا  في عملها في مجال الدعوة.

ال  قوق الافل ومبادرة المد  الصـــــــــــــديق  ومتواصـــــــــــــل تويـــــــــــــا  عااق اليمل على التثقاف في مج - 18
لألطفال،  يث يـــجل عدد اللجا  الوطنا  المشـــار   في اذه البرامج رقما ًاايـــاًا. وعلى يـــبيل المثال، أطلب  

. ويـتواصـل الشـلب  2020أول مشـروع تجرمبي لمبادرة المد  الصـديق  لألطفال في الوجيات المتحدة في عاه 
شــــــــــــــلبـ  البرامج والشــــــــــــــيـب األورى لمواءمـ  مبـادرات اـذه البرامج م  ميـايير  اليمـل م  المكـاتـب اإلقلاماـ  و 

 اليوعاسف وتوجيهاتها واإلطار الشامل للنتائج.

ــم تؤدي دورا  ايـــــــــما في - 19  وثم  اتفاق وا ـــــــــف على أ  أعشـــــــــا  الدعوة م  الحكومات في اليواصـــــــ
اليوعاســــف في إبالل جماايراا الوطنا   مســــاامات القااع الياه في عمل اليوعاســــف. وتيتمد الحكومات على 

ممثر برامجها، بهدف تســـــلاط الضـــــوء على تل  البرامج و فز دافيي الضـــــرائب على دعم المســـــاعدة اإلعمائا  
ــما . وأدت أعشــــا  الدعوة التي تضــــال  بها اليوعاســــف واللجا  الوطنا  إلى زمادة الميزاعاات، وإصــــال    الريــ

الحد من أوجه عده المسـاواة على المسـتومين الوطني ودو  الوطني. وتظل  السـاايـات اليام ، وتيزمز النظم، و 
 اليوعاسف، من والل اذا اليمل، تؤدي دورا مهما في السااق الساايي واججتماعي المتغير مسرع .

وشــملت    2020وتواصــلت إدارة اليالق  اجيــتراتاجا  بين اليوعاســف واللجا  الوطنا  بنجا  في عاه  - 20
م والبروتو وجت  ات الصـــــــــل  مالتخااط اجيـــــــــتراتاجي المشـــــــــترك، والضـــــــــوامط الداولا  والحو م   تيزمز النظ

اللجا  الوطنا . وواصــلت الشــلب  و ــ  المبادئ التوجيها  واإلجراءات وتقديم الدعم المباشــر إلى اللجا    في
 الوطنا ، بهدف  ما  الرقام  المالا  وايتمرار التخفاف من  دة المخاطر.

واصـــــــل الشـــــــلب  فرض رقام  صـــــــارم  على أعشـــــــاتها عن طرمب إجراء عملاات مراجي  منتظم   وت - 21
ــروفات واإلبالل عنها، م  إجراء عملاات منتظم  لتقيام  ــد اإليرادات والمصـــــ ــامات، وتيزمز التنبؤ ورصـــــ للحســـــ
ــلب ــ  اليوعاســــف واإلجراءات التي تتخذاا الشــ ــاايــ ــب م  يــ ــتيراض يــــجالت المخاطر مما يتســ    المخاطر وايــ

 ومماريات ايتمرارم  تصرمف األعمال.
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 1الجدول 
 بيان اإليرادا  والنفقا 

 2021، والميزانية المقترحة لعام 2020، وآخر التقديرا  لعام 2020، والميزانية المعتمدة لعام 2019النتائج الفعلية لعام 

 ()أ()مماليين دوجرات الوجيات المتحدة

 

 2021الميزاعا  المقتر   لياه  2020آور التقديرات لياه  2020الميزاعا  الميتمدة لياه  2019النتائج الفيلا  لياه 

الفرق بين الميزاعا  المقتر   
والميزاعا    2021لياه 

 2020الميتمدة لياه 

الــــــمــــــوارد 
 اليادي 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
  المجموع األورى 

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
 اليادي 

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
  المجموع األورى 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
 اليادي 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
  المجموع األورى 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
 اليادي 

الــــــمــــــوارد 
 النسب  المئوم  المبلغ  المجموع األورى 

              الخاص   اإليرادا  المتأتية من القطاع                
اإليرادات المتـــمتاـــ  من ماـــاقــات 

 29- (2,0) 5,0 - 5,0 7,0 - 7,0 7,0 - 7,0 5,0 - 5,0 الميايدة والمنتجات
التبرعــــــات المتــــــمتاــــــ  من جم  

 4 50,9 498,2 1 830,6 667,6 496,2 1 830,7 665,6 447,3 1 750,6 696,7 416,9 1 764,2 652,7 األموال من القااع الخاص
 4 47,9 263,8 1  629,8 634,0 261,5 1 629,5 631,9 215,9 1 566,4 649,5 231,3 1 613,6 617,7 اللجا  الوطنا 

 1 3,0 234,4 200,8 33,6 234,8 201,1 33,6 231,4 184,2 47,2 185,6 150,6 35,0 المكاتب القارم 
 - - - - - - - - - - - - - - إيرادات أورى 

مجموع اإليرادا  المترررأتيرررة  
 3 48,9 503,2 1 830,6 672,6 503,2 1 830,7 672,6 454,3 1 750,6 703,7 421,9 1 764,2 657,7 من القطاع الخاص

مصررروتا  بررجمة جمع األموال 
من القطررراع الخررراص وإقرررامرررة 

               الشرا:ا  مع 
 0 - 4,2 - 4,2 4,2 - 4,2 4,2 - 4,2 3,8 - 3,8 تكاليف تعاليررة التنمية - ألف

 0 - 4,2 - 4,2 4,2 - 4,2 4,2 - 4,2 3,8 - 3,8 اليالقات م  اللجا  الوطنا 
 1- (0,1) 8,3 - 8,3 8,3 - 8,3 8,4 - 8,4 7,2 - 7,2 تكاليف اإلدارة - باء

 0 - 1,6 - 1,6 1,6 - 1,6 1,6 - 1,6 1,4 - 1,4 المدير والتخااط اجيتراتاجي مكتب  
 1- (0,1) 6,8 - 6,8 6,7 - 6,7 6,8 - 6,8 5,8 - 5,8 اليملاات والشؤو  المالا 

 0 0,0 211,4 58,4 153,0 204,1 55,8 148,3 211,3 59,9 151,4 221,8 45,0 176,8 تكاليف األغراض الخاصة   -   جيم 
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 2021الميزاعا  المقتر   لياه  2020آور التقديرات لياه  2020الميزاعا  الميتمدة لياه  2019النتائج الفيلا  لياه 

الفرق بين الميزاعا  المقتر   
والميزاعا    2021لياه 

 2020الميتمدة لياه 

الــــــمــــــوارد 
 اليادي 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
  المجموع األورى 

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
 اليادي 

الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
  المجموع األورى 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
 اليادي 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
  المجموع األورى 

ــوارد  ــمـــــــ الـــــــ
 اليادي 

الــــــمــــــوارد 
 النسب  المئوم  المبلغ  المجموع األورى 

شــــــلب  جم  األموال من القااع                
 5 1,7 38,0 1,2 36,8 35,1 0,4 34,8 36,3 - 36,3 34,6 0,1 34,5 الخاص وإقام  الشراكات ميه

 1 0,1 7,0 - 7,0 6,6 - 6,6 6,9 - 6,9 6,7 - 6,7 )ب(دعم المكاتب القارم 
التاالاف المباشــرة لجم  األموال 

 2- (1,2) 60,3 56,4 3,9 58,5 55,0 3,4 61,5 57,9 3,6 45,8 44,4 1,4 في المكاتب القارم 
 3 0,3 11,1 - 11,1 10,6 0,3 10,3 10,8 - 10,8 10,4 0,2 10,2 اجتصال والتسومب

 8 0,1 1,5 - 1,5 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 المشترمات
 10- (0,9) 8,5 0,8 7,6 7,1 0,2 7,0 9,4 2,0 7,4 6,8 0,3 6,5 إشراك القااع الخاص

 0 - 85,0 - 85,0 85,0 - 85,0 85,0 - 85,0 116,2 - 116,2 صناديب اجيتثمار
 0 (0,0) 223,9 58,4 165,5 216,7 55,8 160,8 223,9 59,9 164,0 232,8 45,0 187,8 مجموع مصروتا  الشجمة 

مصــــروفات التراوام/المبايات 
 0 - 0,7 - 0,7 0,7 — 0,7 0,7 - 0,7 1,2 - 1,2 للجا  الوطنا 

 0 - - - - - - - - - - 0,9 - 0,9 ا محالل القام 
أربا  )وســــــــــــائر( الشــــــــــــلب  من 

 0 - - - - - - - - - - 2,6 (0,1) 2,7 صرف اليمالت األجنبا 
الفائض الصرررررررراتي المتأتي  

 4 48,9 278,6 1 772,2 506,4 285,9 1 774,8 511,0 229,7 1 690,7 539,0 184,4 1 719,3 465,1 من القطاع الخاص
 

 قد ج يتاابب مجموع األرقاه م  المجاما  المبين  مسبب التقرمب إلى أرقاه صحاح . )أ( 
 تشمل تاالاف دعم المكاتب القارم  تاالاف و دة تاومر ودعم المكاتب القارم  ومراكز الدعم اإلقلاما . )ب( 
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والموارد المطلوبة لميزانية برررررجمة جمع   2021النتائج الرئيسرررررية المتوقعة لعام  -   ثالثا  
 2021األموال من القطاع الخاص وإقامة الشرا:ا  مع  لعام  

ــدف جم  إيرادات ممبلغ  - 22 ــاه  1,5مغاــــ  تحقيب اــ ــ  مبلغ  2021بليو  دوجر في عــ ، ممــــا في  لــ
ــ  يبلغ مجموعهــا  مليو  دوجر من الموارد اليــاديــ ، تقتر  الشــــــــــــــلبــ  )أ( ميزاعاــ  لألغراض  672,6 الخــاصـــــــــــــ
ل من الموارد اليادي ، و ًدا أقصـــــــــــى قدره   153مليو  دوجر، تشـــــــــــمل ميزاعا  ممبلغ  223,9 مليو  دوجر تموَّ

ل من الموارد األورى؛ )ب( ميزاعا  مؤيسا  قدراا  58,4  مليو  دوجر. 12,5مليو  دوجر يموَّ

ــتراتاجا - 23 ث  للنتائج واجيــــــــــ ــاغ  المحدَّ ــاط    2021ات المقررة لياه وترد أدعاه الصــــــــــ فاما يتيلب ماألويــــــــــ
على جم  األموال   19-المســـــــــــتهدف  في القااع الخاص. وعظرا لألثر غير المؤ د الذي أ دثته جائح   وفيد

والشــــــــــراكات في المســــــــــتقبل، فم  اليوعاســــــــــف تياي األولوم  ليدد قليل من اإلجراءات الرئاســــــــــا  لدعم النمو  
النتائج لصـالف األطفال من والل إقام  الشـراكات م  المؤيـسـات التجارم   المسـتمر في جم  األموال وتحقيب

أكثر تحديدًا، يــــــــــــتضــــــــــــاعف الشــــــــــــلب  جهوداا الراما  إلى زمادة جم  األموال   لواألعمال الخيرم . وبشــــــــــــك
ــراك الداعمين والماعحين ودعمه،   من ــتثمار في إشـــــــــــ ــاما من األفراد من والل اجيـــــــــــ القااع الخاص، ج يـــــــــــ

الل  مالت جم  األموال مالويـائل الرقما . ويـتقوه الشـلب  أيضـا بتصـمام وتنفيذ طرائب بديل  وبخاصـ  من و
ومبتارة لاليــتثمار في جم  األموال. ولتيزمز تحقيب النتائج لصــالف األطفال، يــتواصــل اليوعاســف تنفيذ عهج  

زمز جـدول األعمـال اليـالمي  األعمـال لتحقيب النتـائج وتيمامـه في المكـاتـب القارمـ  وفي اللجـا  الوطناـ . ولتي
 لليوعاسف، يتيزز الشلب  عهجها الالي في جم  األموال والدعوة والبرمج  في البلدا  المرتفي  الدول.

 
مليون برررررررررخا يايرون العرالم مع اليونيسرررررررررف من خ ل  115، ثمرة 2021  بحلول عرام 1النتيجرة 

 (1)أصواتهم وتبرعاتهم
ماليين دوجر يـنوما على شـكل إيرادات   905   شـخم ممبلغمليو   11,3، يتبرع  2021محلول عاه  - 

 صافا  متمتا  من القااع الخاص
مليو  شـــخم، ممن فيهم األطفال، من أجل  قوق الافل،    115، ُتحشـــد جهود 2021محلول عاه  - 

 (2)مليو  شخم مقبلين على التبرع 50وموجد 
  
  

مليو  دوجر    170,7المقررة، ُتقتر  ميزاعا  لألغراض الخاص  مجموعها فاما يتيلب مالنتاج  األولى   - 24
مليو  دوجر من الموارد األورى( لتحقيب اإليرادات  56,4مليو  دوجر من الموارد اليــــــاديــــــ  و  114,3)

 2021المســــتهدف . وفاما يلي ميس اجيــــتراتاجاات الرئاســــا  لجم  األموال من القااع الخاص المقررة لياه 
 قيب اذه اإليرادات المستهدف :لتح

__________ 

مليو  شـــــــخم يغيرو  اليالم م  اليوعاســـــــف من والل أصـــــــواتهم  100كا  اليدد المســـــــتهدف األصـــــــلي في وا  إ داث األثر او   (1) 
مليو  شـــــخم، و ل  مســـــبب التغيرات  115إلى  2021. غير أعه قد تمت زمادة اليدد المســـــتهدف لياه 2021وتبرعاتهم محلول عاه 

 .المنهجا  في تحديد مستومات الماعحين وإشراك الداعمين

اإللاتروعي أو أرقاه اواتفهم   ممعه األفراد الذين تم الحصـــــــول على عناومن برمدام  “األشـــــــخاص المقبلو  على التبرع”ييرَّف مصـــــــالف   (2) 
 .والل الدعوة الرقما  وأتاحت لجم  التبرعات لليوعاسف. وج يشمل  ل  األفراد الذين  اعت اليوعاسف تشر هم ببساط  من
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يجب على اليوعاســـــــف أ  تحمي إيرادات البرامج في المكاتب القارم  لجم  األموال الذي  )أ( 
يتمتى من التبرعات الفردي  في تل  البلدا . وللقااه بذل ، بدأت اليوعاســـف في تحديد مضـــي   لول ايـــتثمارم  

على الموارد اليادي  وتممين اجيـــــــــــــتثمار في األيـــــــــــــواق   بديل  ومبتارة لجم  األموال من أجل تخفاف اليبء
 الناشئ   ات اإلمكاعات اليالا  لجم  األموال.

ــب   )ب(  ــدة،  يث تجتذب عسـ ــائل الرقما  مشـ في المائ    27يتزايد اجتذاب فرادى الماعحين مالويـ
ــ   ــبــ ــالتبرع وعســــــــــــ ــدين مــ ــ  عن طرمب التا 66من المتيهــ ــديــ ــات النقــ ــدمي التبرعــ ــ  من مقــ ــائــ ــا في المــ نولوجاــ

الرقما /المتنقل . ويــتقوه الشــلب ، ماليمل على عحو وثيب م  شــلب  اجتصــاجت، وشــلب  تانولوجاا الميلومات  
واجتصـــــــــــــاجت، واللجا  الوطنا ، والمكاتب القارم  واإلقلاما ، بتنفيذ ايـــــــــــــتراتاجاات لزمادة المبلغ الذي يمتي 

وتارس اليوعاسف مالفيل، على عحو ايتراتاجي القدرات والل اججتذاب الرقمي في المستقبل زمادة  بيرة.   من
يـواء في النظم   -التقنا  لتحسـين ميدجت ايـتبقاء الماعحين. ومتالب اذا التحول الرقمي ايـتثمارات إ ـافا  

 الجديدة أو في األشخاص أو في تقديم  جم أكبر مكثير من المحتوى المقن  إلشراك المؤمدين والماعحين.

ــل الشـــ  )ج(  ــتواصـ ــواق التي تناوي على إمكاعات تحقيب أعلى عمو يـ لب  تر يز الموارد على األيـ
 .في التبرعات الفردي ، مما في  ل  التيهدات الميلن  بتقديم تبرعات شهرم ، والتبرع لمرة وا دة، والتر ات بوصا  

 
 األطفال ورتاههم  تعظيم أثر وتعالية الجها  المؤثرة الرئيسية من أجل النهوض بحقوق 2النتيجة 

مليو  دوجر يــنوما   387التزاه المؤيــســات الخيرم  الشــرمك  الرائدة ماليمل م  اليوعاســف وايــتثمار  - 
 من أجل إ داث تغيير جذري لصالف األطفال 2021محلول عاه 

القضــــايا ًااه الجهات المؤثرة الرئاســــا  بتويــــا  عااق اعتشــــار واامات اليوعاســــف الداعا  لنصــــرة  - 
 األولوم  التي تؤثر على األطفال  ات

  
  

ــل مجموعهــا إلى  ،فامــا يتيلب مــالنتاجــ  الثــاعاــ  المقررة - 25 ــ  يصـــــــــــــ ُتقتر  ميزاعاــ  لألغراض الخــاصـــــــــــــ
ــل  الحوار م  المؤيـــــــســـــــات اليالما  التي يحتمل أ  تقده  6,2 ماليين دوجر من الموارد اليادي  بهدف مواصـــــ

اليالقات م  الجهات الماعح  الرئاسـا ، والتحاور م  الشـر اء وشـبكاتهم بهدف مماريـ  النفو   تبرعات، وتقوم  
من أجل مواءم  واامات القااعين الياه والخاص م  واامات اليوعاســــف المتيلق  مالقضــــايا الرئاســــا . وفي  

قدرات لتوفير فرص  ، يــتقوه الشــلب  بتصــمام وإطالق  مل  ريــمل  عالا  القام ، ومواصــل  بناء ال2021عاه 
أويـــ  في ايـــتاالع األيـــواق على الصـــييدين المحلي واليالمي، يـــواء م  األفراد  وي المالءة المالا  اليالا  

 ف الجديدة المشتر   بين األديا .سمبادرة اليوعا م  أو
 

   التسخير الكامل لقوة قطاع األعمال وتأثيره ونفوذه لصالح األطفال3النتيجة 
الشــــــــراكات م  قااع األعمال ُتحقب أقصــــــــى النتائج لصــــــــالف األطفال وتدر  اإليرادات )التي ُيتوق    - 

ــاه  190تبلغ  أ  ــايــــــ   قوق الافــــــل  2021مليو  دوجر في عــــ ــمثير و مــــ ( وتحقب النفو  والتــــ
 األعمال واألصول األيايا  و/أو

في جما  األعشــــــــا  واليالقات  اتخا  قااع األعمال إجراءات مســــــــتدام  تافل ا تراه  قوق الافل  - 
  ات الصل  مقااع األعمال

 مناصرة قااع األعمال والجهات المينا  فاه لألطفال - 
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مليو  دوجر    16,8فاما يتيلب مالنتاج  الثالث  المقررة، ُتقتر  ميزاعا  لألغراض الخاصــــــــــ  مجموعها  - 26
 دوجر من الموارد األورى(.مليو   2,0مليو  دوجر من الموارد اليادي  و  14,8)

ــســـــــات التجارم  جيدًا في مواجه  جائح   وفيد - 27 ، فايـــــــتااعت  19-و ا  أداء الشـــــــراكات م  المؤيـــــ
مليو  دوجر )وقــت إعــداد اــذا التقرمر( من القاــاع الخــاص. وميظم اــذه   100الحصــــــــــــــول على أكثر من 

 (، وميظم اذه المساامات اي تبرعات المساامات من قنوات عالا  القام  )شر ات، مؤيسات، أعمال ويرم
جديدة ولمدة عاه وا د. ولضــما  ايــتمرار الدعم من اذه القنوات اليالا  القام ، تقوه اليوعاســف بو ــ  يــرد 
لمر ل  ما ميد الجائح  يحدد موق  المنظم  ماعتباراا شــــــــــــرمكا مفضــــــــــــال لتقديم الخدمات لألطفال واأليــــــــــــر.  

ا الســـــــــرد لتحومل الماعحين الجدد من ماعحين في  اجت الاوارئ إلى ويـــــــــتبادر اليوعاســـــــــف إلى الترومج لهذ
 شر اء متيددي السنوات.

ويـتواصـل شـلب  جم  األموال من القااع الخاص وإقام  الشـراكات ميه أيضـا تابيب عهج األعمال  - 28
ــالف   لتحقيب النـتائج في المكـاـتب القارـم  وم  اللجـا  الوطنـا . وتتمـثل رؤـم  اـذا النهج في تحقيب عـتائج لصــــــــــــ

ــات اليوعاســــــــــــــف وبرامجهـا   ـــاايــــــــــــ األطـفال عن طرمب تيمام التوعـا  ـمممكـاـعات وأامـا  قاـاع األعمـال في يــــــــــــ
ــ  ر بـــــــــ في المائ  من جما  موظفي ومديري    100وتوجيهاتها وممارياتها. ويتتمثل النتاج  في مشار   ما ُيقدَّ
ــراكات في دورات لبناء القدرا ت على اليمل م  قااع األعمال. والهدف  اليوعاســـــــــــــف المينيين مالبرامج والشـــــــــــ

ــه   من ــب اؤجء الموظفو  الافاءات والمهارات واألدوات وأ  يابقواا على عحو يمكن ًاايـــــ  ل  او أ  يكتســـــ
ــتومات المنظم  محلول عهاي  عاه  ــتتحقب اذه  2022لتابا  التياو  م  قااع األعمال على جما  مســــــ . ويــــــ

 من موارد اليوعاسف.النتاج  مايتخداه موارد الشلب  وغيراا 
 

  الحكومرا  على لرل المسرررررررررتويرا  تي البلردان التي توجرد بهرا لجران وطنيرة تنفر  أولويرا  4النتيجرة 
، على  2021-2018اليونيسرررف المتعلقة باألطفال، على النحو المحدد تي الخطة االارررتراتيجية للفترة 

 الصعيدين المحلي والعالمي معا  
 ميزاعاات لصالف األطفال مشكل مستمر وبزمادتها على الصييدين المحلي واليالمي ًااه الحكومات بو    - 
ا ــــــــــــــاالع الحكوـمات ممزـمد من اإلجراءات من أجـل ا تراه  قوق الاـفل و مـايتهـا وإعمـالهـا على  - 

 الصييدين المحلي واليالمي
  
 

لـ  من الموارد اليـاديـ  فامـا يتيلب مـالنتاجـ  الراميـ  المقررة، ُتقتر  ميزاعاـ   - 29 لألغراض الخـاصـــــــــــــــ  مموَّ
مليو  دوجر في إطار الموارد اليادي . ويـــتواصـــل الشـــلب  تقديم المدوالت واألدل  لدعم جهود    1,6مجموعها 

ــار ــ  الفيــالــ  م   كومــاتهــا في إدمــاج  قوق الافــل في الميــايير والقواعين   اللجنــ  الوطناــ  من أجــل المشـــــــــــــ
 ليهود الوطنا  واجتفاقات الدولا .والساايات والميزاعاات وا

 
، تكون اليونيسررررف المنظمة التي تتمتع بأ:بر قدر من الثقة والمشررررارلة 2021  بحلول عام 5النتيجة  

 تي مجال تحسين حياة األطفال تي جميع أنحاء العالم
ــفها المنظم  الرائدة  -  ــالف  وجود وعي وإلماه أكبر لدى الجمهور ميمل اليوعاســــــــف بوصــــــ اليامل  لصــــــ

 األطفال في أيواق القااع الخاص
 يحظى عمل اليوعاسف ماعتراف متزايد، وتيتبر اليوعاسف منظم  ”قادرة على إعجاز المهاه“ - 
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 تيبئ  اليوعاسف للجمهور من أجل اتخا  إجراءات لصالف األطفال في أيواق القااع الخاص - 
 ومثيرًا لالاتماه وعاطفاًا على النحو األمثل من أجل بناء ايمها المميز ايتخداه اليوعاسف محتوًى جذ امًا  - 
  
  

ماليين دوجر   5,5فاما يتيلب مالنتاج  الخامســـــــ  المقررة، ُتقتر  ميزاعا  لألغراض الخاصـــــــ  مجموعها  - 30
ــمل أولومات عاه  ــا   ما يلي: تحليل اجتجااات   2021في إطار الموارد اليادي . وتشـــــــ ــاايـــــــ ــادي  والســـــــ )اجقتصـــــــ

والفرص التي تتاحها لليوعاســــف، وج يــــاما فاما يتيلب   19- واججتماعا  والتانولوجا ( الناشــــئ  عن جائح   وفيد 
مجم  األموال، ومشـــــــــــــــار ــ  قاــاع األعمــال، واليالمــ  التجــارمــ ، والحمالت؛ وإجراء محوث ليرض النتــائج التي 

لبـناء اليالمـ  التجـارـم  وجم  األموال، ممـا في  ـل  الشــــــــــــــراكـات   ققتهـا اليوعاســــــــــــــف من والل مـبادرات ـعاجحـ  
القائم  على ًام مشـــــتر  ، والذي يهدف إلى التر يز   قااع األعمال مايـــــتخداه عمو ج الشـــــراك   ات األولوم   م  

ميًا على  ل المشــــــــاكل اججتماعا  في مجتمينا؛ وتاســــــــير المشــــــــاورات م  اللجا  الوطنا  و ــــــــما  أ  تاو   
المتيلق  ماجتصــال واليالم  التجارم  مســتنيرة مجم  البااعات ورصــداا مشــكل منهجي؛ ومواصــل  تخااط   القرارات 

 .وتنفيذ  مالت عالما  متاامل  تيزز إلى أقصى  د ممكن فرص ايتقااب الداعمين والتياو  وجم  األموال 
 

ما تتمتع ب  من ثقاتة ، تكون اليونيسررف تي و ررع جيد يمكن ها، بف ررل 2021  بحلول عام 6النتيجة  
 مشترلة، من تحقيق نتائج طموحة مع القطاعين الخاص والعام، تي بلدان اللجان الوطنية

 تاو  اليوعاسف قادرة على أداء أعمالها وتتمت  محو م  متجاوب  وشفاف  ووا ي  للمساءل  - 
 النتائج مكفاءة وفيالا تيمل اليوعاسف على التخااط واألداء  كاا  وا د، ممدارة  - 
ــاع الخـــاص   -  ــ  اليوعاســــــــــــــف للقاـ ــ  تـــدعم تنفيـــذ واـ ــ  وآمنـ ــمموعـ ــ  ومـ ــ  عظم ميلومـــات متنوعـ ــامـ إقـ

 : إ داث أثر من أجل  ل طفل2021-2018 للفترة
 موظفو اليوعاسف واللجا  الوطنا  يتمتيو  ممهارات متيددة وميملو   يناصر تغيير م  القااع الخاص - 
  
 

ــ  المقررة، ُيقتر  توفير موارد عادي  مجموعها  - 31 ــاديـ مليو  دوجر، منها   23,0فاما يتيلب مالنتاج  السـ
مليو  دوجر من الميزاعا  المؤيــســا . ويــاســاعد    12,5 ماليين دوجر من ميزاعا  األغراض الخاصــ  و  10,5

عملاات جم  األموال على الصــــــــــييد   ل  على  فال  اجمتااز المالي والتشــــــــــغيلي داول الشــــــــــلب  وعلى دعم 
اليالمي. ويـُاسـتخده اذا المبلغ أيضـا لتيزمز أعشـا  التنسـيب والرقام  وإدارة المخاطر في اللجا  الوطنا  ومن  
ــلب  تقديم  ــل الشــ ــتواصــ ــد تنفيذ اتفاقات التياو . ويــ ــترك ورصــ ــتراتاجي المشــ قبلها، مما في  ل  التخااط اجيــ

ــم  تنفـيذ مـبادئ الحو مـ  الرشـــــــــــــــيدة توجيهـات إلى مجـالس اإلدارة وأف رـق  اإلدارة التنفـيذـي  للجـا  الوطنـا  مشــــــــــــ
المتصل  ماإلدارة واليملاات، وأعشا  المجالس، واإلفصا  والشفافا ، واألوالًاات، ومراجي  الحسامات، وإدارة 

عموما مالنســـــب  المخاطر، واجمتثال. ويـــــير ز الدعم اإلداري واليملااتي على اإلرشـــــاد والتوجاه اجيـــــتراتاجي  
لجما  جواعب أعشـــــا  اليوعاســـــف لجم  األموال من القااع الخاص وإقام  الشـــــراكات ميه؛ ومواصـــــل  تيزمز  
إدارة أعشـا  الشـلب ؛ وتصـمام وايـتخداه أ دث تانولوجاات إدارة اليالق  م  اليمالء وويـائل األمن السـيبراعي 

إليرادات المتـمتاـ  من القاـاع الخـاص وايــــــــــــــتخـداه   ات القـدرات األمثـل؛ وتقـديم تقـارمر مـالاـ  مســــــــــــــتمرة عن ا
صـــــــناديب اجيـــــــتثمار؛ والتياو  بهدف اجيـــــــتجام  للنتائج التي تخلم إليها ايئات الرقام ؛ واإلدارة الســـــــلام  
ــتبقائهم،   ــب وتنما  قدراتهم وايـ ــما  توظاف موظفين  وي  فاءات عالا  في الوقت المنايـ ــرم  لضـ للموارد البشـ

 توصاات فرق  اليمل المستقل .ماإل اف  إلى تنفيذ 
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 2الجدول 
 2021لانون األول/ديسمبر  31 -لانون الثاني/يناير  1الميزانية المقترحة حسب النتائج المتوقعة، 

 )مماليين دوجرات الوجيات المتحدة(

 النتائج المتوقي 

 اج تااجات من الموارد

 المجموع الموارد األورى  الموارد اليادي 
 211,4 58,4 153,0 األغراض الخاصة    

 170,7 56,4 114,3 مليون بخا يايرون العالم مع اليونيسف من خ ل أصواتهم وتبرعاتهم 115، ثمة 2021بحلول عام  :1النتيجة 
ماليين دوجر يــــــنوما على شــــــكل إيرادات صــــــافا   905مليو  شــــــخم ممبلغ   11,3، يتبرع  2021محلول عاه : 1-1النتاج   

 169,5 56,4 113,1 متمتا  من القااع الخاص
ــد جهود 2021محلول عـاه : 2-1النتاجـ   مليو  شــــــــــــــخم، ممن فيهم األطـفال، من أجـل  قوق الاـفل، وموجـد  115، ُتحشــــــــــــ

 1,3 - 1,3 مليو  شخم مقبلين على التبرع 50
 6,2 - 6,2 بحقوق األطفال ورتاههمتعظيم أثر وتعالية الجها  المؤثرة الرئيسية من أجل النهوض   2النتيجة 
مليو  دوجر يــــــنوما محلول   387التزاه المؤيــــــســــــات الخيرم  الشــــــرمك  الرائدة ماليمل م  اليوعاســــــف وايــــــتثمار  : 1–2النتاج   

 5,9 - 5,9 من أجل إ داث تغيير جذري لصالف األطفال 2021 عاه
عااق اعتشــــار واامات اليوعاســــف الداعا  لنصــــرة القضــــايا  ات األولوم  ًااه الجهات المؤثرة الرئاســــا  بتويــــا   : 2–2النتاج   

 0,3 - 0,3 التي تؤثر على األطفال
 16,8 2,0 14,8 التسخير الكامل لقوة قطاع األعمال وتأثيره ونفوذه لصالح األطفال  3النتيجة 
األطـفال وتدر  اإليرادات )التي ُيتوق  أ  تبلغ الشــــــــــــــراكات م  قاـاع األعمـال ُتحقب أقصــــــــــــــى النـتائج لصــــــــــــــالف : 1-3النتاجـ   

 12,0 2,0 10,0 ( وتحقب النفو  والتمثير و ماي   قوق الافل و/أو األعمال واألصول األيايا 2021مليو  دوجر في عاه  190
ــا   : 2-3النتاج    ــتدام  تافل ا تراه  قوق الافل في جما  األعشــــ ــل  اتخا  قااع األعمال إجراءات مســــ واليالقات  ات الصــــ

 3,1 - 3,1 مقااع األعمال
 1,8 - 1,8 مناصرة قااع األعمال والجهات المينا  فاه لألطفال: 3-3النتاج  
الحكومرا  على لرل المسرررررررررتويرا  تي البلردان التي توجرد بهرا لجران وطنيرة تنفر  أولويرا  اليونيسرررررررررف المتعلقرة   4النتيجرة 

 1,6 - 1,6 ، على الصعيدين المحلي والعالمي معا  2021-2018الخطة االاتراتيجية للفترة باألطفال، على النحو المحدد تي 
 1,0 - 1,0 ًااه الحكومات بو   ميزاعاات لصالف األطفال مشكل مستمر وبزمادتها على الصييدين المحلي واليالمي: 1-4النتاج  
ا تراه  قوق الافل و مايتها وإعمالها على الصـــــــــــــييدين ا ـــــــــــــاالع الحكومات ممزمد من اإلجراءات من أجل : 2–4النتاج   

 0,7 - 0,7 المحلي واليالمي
، تكون اليونيسف المنظمة التي تتمتع بأ:بر قدر من الثقة والمشارلة تي مجال تحسين حياة 2021بحلول عام    5النتيجة  

 5,5 - 5,5 األطفال تي جميع أنحاء العالم
وإلمـاه أكبر لدى الجمهور ميـمل اليوعاســــــــــــــف بوصــــــــــــــفهـا المنظمـ  الرائدة اليـامـل  لصــــــــــــــالف األطـفال وجود وعي  :  1-5النتاجـ   

 1,4 - 1,4 أيواق القااع الخاص في
 1,5 - 1,5 يحظى عمل اليوعاسف ماعتراف متزايد، وتيتبر اليوعاسف منظمً  ”قادرة على إعجاز المهاه“: 2-5النتاج  
 1,5 - 1,5 اليوعاسف للجمهور من أجل اتخا  إجراءات لصالف األطفال في أيواق القااع الخاصتيبئ  : 3-5النتاج  
 1,1 - 1,1 ايتخداه اليوعاسف محتوًى جذ امًا ومثيرًا لالاتماه وعاطفاًا على النحو األمثل من أجل بناء ايمها المميز: 4–5النتاج  
اليونيسرف تي و رع جيد يمكن ها، بف رل ما تتمتع ب  من ثقاتة مشرترلة، من تحقيق ، تكون 2021بحلول عام   6النتيجة  

 10,5 - 10,5 نتائج طموحة مع القطاعين الخاص والعام، تي بلدان اللجان الوطنية
 3,4 - 3,4 تاو  اليوعاسف قادرة على أداء أعمالها وتتمت  محو م  متجاوب  وشفاف  ووا ي  للمساءل : 1-6النتاج  
 3,9 - 3,9 تيمل اليوعاسف على التخااط واألداء  كاا  وا د، ممدارة النتائج مكفاءة وفيالا : 2-6النتاج  
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 النتائج المتوقي 

 اج تااجات من الموارد

 المجموع الموارد األورى  الموارد اليادي 
ــف للقااع الخاص للفترة : 3-6النتاج        : 2021-2018إقام  عظم ميلومات متنوع  وممموع  وآمن  تدعم تنفيذ وا  اليوعاســـــــــ

 2,2 - 2,2 إ داث أثر من أجل  ل طفل
 0,9 - 0,9 موظفو اليوعاسف واللجا  الوطنا  يتمتيو  ممهارات متيددة وميملو   يناصر تغيير م  القااع الخاص: 4-6النتاج  

 4,2 - 4,2 تعالية التنمية
، تكون اليونيسرف تي و رع جيد يمكن ها، بف رل ما تتمتع ب  من ثقاتة مشرترلة، من تحقيق 2021بحلول عام   6النتيجة  

 4,2 - 4,2 القطاعين الخاص والعام، تي بلدان اللجان الوطنيةنتائج طموحة مع 
 4,2 - 4,2 تاو  اليوعاسف قادرة على أداء أعمالها وتتمت  محو م  متجاوب  وشفاف  ووا ي  للمساءل : 1-6النتاج  
 8,3 - 8,3 اإلدارة
تتمتع ب  من ثقاتة مشرترلة، من تحقيق ، تكون اليونيسرف تي و رع جيد يمكن ها، بف رل ما 2021بحلول عام   6النتيجة  

 8,3 - 8,3 نتائج طموحة مع القطاعين الخاص والعام، تي بلدان اللجان الوطنية
 4,8 - 4,8 تاو  اليوعاسف قادرة على أداء أعمالها وتتمت  محو م  متجاوب  وشفاف  ووا ي  للمساءل : 1-6النتاج  
 3,3 - 3,3 التخااط واألداء  كاا  وا د، ممدارة النتائج مكفاءة وفيالا تيمل اليوعاسف على : 2-6النتاج  
 0,3 - 0,3 موظفو اليوعاسف واللجا  الوطنا  يتمتيو  ممهارات متيددة وميملو   يناصر تغيير م  القااع الخاص: 4-6النتاج  
 223,9 58,4 165,5 مجموع الميزانية المقترحة لتحقيق النتائج 

  
 2021توقعا  اإليرادا  والمصروتا  لعام  -  رابعا  
 منهجية التخطيط - ألف 

ــكل وعرض ميزاعا  اليوعاســــــــــف المتاامل  للفترة - 32 ــكل وعرض الميزاعا  والجداول م  شــــــــ ــجم شــــــــ  ينســــــــ
. وتدعم أعشــا  الشــلب  وعتائجها تحقيب الفيالا  اإلعمائا  لليوعاســف وإدارتها والنتائج المتصــل   2018-2021

 اص .ماألغراض الخ

ــادًيا مصــــــــروفات الشــــــــلب  التي تندرج في فئتي فيالا  التنما  واإلدارة  - 33 واعتمد المجلس التنفيذي إرشــــــ
. وتيرض عفـقات الشــــــــــــــلـب  التي ُأدرجـت 2021-2018لتاو  جزءًا من ميزاعـا  اليوعاســــــــــــــف المتاـامـل  للفترة 

 قراراا في اذا التقرمر.على المجلس إل 2021الميزاعا  في إطار فئ  األغراض الخاص  في عاه  في

( ثالث  يـــــــينارمواات ل يرادات والنفقات:  3وُتيرض على المجلس التنفيذي فاما يلي )اعظر الجدول  - 34
منخفس، متويـط، ومرتف . ومسـتند السـينارمو المتويـط، واو األكثر واقلا ، إلى الميلومات الواردة من أيـواق  

التوقيـات المتيلقـ  مـميــــــــــــــيـار الصــــــــــــــرف، والتنفيـذ النـاجف  ، و 2020جم  األموال في تشــــــــــــــرمن األول/أكتوبر 
لاليــتراتاجاات المذ ورة يــامقا. ويــُاالب من المجلس أ  يم   للشــلب  بتابد عفقات وفقا للســينارمو المتويــط،  
وزمادة النفقات  تى مســـــــتوى الســـــــينارمو المرتف  إ ا تحققت مســـــــتومات اإليرادات المرتفي  المتوقي ، وبخفس  

ــنت النفقات إ ا ب ــ  المتوقي . وُمحتمل تحقيب إيرادات أعلى إ ا تحســــــــــ ــتومات المنخفضــــــــــ لغت اإليرادات المســــــــــ
 الظروف السائدة في السوق اليالما  لجم  األموال. وُمحتمل اعخفاض اإليرادات إ ا ظهرت مخاطر جديدة.

تاــ  ، من المتوق  أ  يبلغ صـــــــــــــــافي الفــائس اإلرشـــــــــــــــادي ل يرادات المتــم1و مــا يرد في الجــدول  - 35
، ميد وصـــم مصـــروفات الشـــلب  وأموال اجيـــتثمار ومصـــروفات تراوام 2021القااع الخاص في عاه  من
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ــادي   48,9بليو  دوجر. واذا الرقم يزمد ممبلغ   1,28اللجا  الوطنا ،  ــافي الفائس اإلرشـ مليو  دوجر عن صـ
 .2020ل يرادات المتمتا  من القااع الخاص في الميزاعا  الميتمدة لياه 

 
 اإليرادا  - باء 

ماليين دوجر   1 503من المتوق  أ  يصـــــــــــــــل مجموع اإليرادات المتــمتاــ  من القاــاع الخــاص إلى  - 36
في المــائــ ( مقــارعــ  بتوقيــات   3مليو  دوجر )أو  48,9. وممثــل  لــ  زمــادة  ــــــــــــــئيلــ  قــدراــا 2021عــاه  في

 .2020توقيات اإليرادات اإلجمالا  لياه ، وج تغيير عن آور 2020اإليرادات اإلجمالا  األصلا  لياه 

إلى الميلوـمات الواردة من اللجـن  الوطنـا   2021ومســــــــــــــتـند المبلغ المتوق  ل يرادات اإلجمـالـا  لـياه  - 37
. ومشـــمل إيرادات 2020وأيـــواق جم  األموال من القااع الخاص للمكاتب القارم  في تشـــرمن األول/أكتوبر 

مليو  دوجر   31,1مليو  دوجر. وممثــل  لــ  اعخفــا ــــــــــــــــا ممبلغ  672,6بلغ متوقيــ  من الموارد اليــاديــ  مم
، ولان دو   2020في الـمائ ( مـقارع  بتوقـيات اإليرادات اإلجـمالـا  األصــــــــــــــلا  لياه  4اعخـفاض بنســـــــــــــــب    )أو

. وتيكس اـذه الموارد اليـاديـ  المتوقيـ  النهج  2020 ـدوث تغيير عن آور توقيـات ل يرادات اإلجمـالاـ  ليـاه 
حصــاف في التخااط الذي تتبيه ميظم أيــواق جم  األموال. وفي  ين أ  األدل  المســتقاة من أ دث أزم  ال

تدل على قدرة جم  األموال من القااع الخاص على الصــــــــمود، وتظل األيــــــــواق   (3)اقتصــــــــادي  عالما   بيرة
واثق  من قاعدتها للماعحين الذين يتبرعو  ماعتظاه، ج يزال اناك عده يقين عاه مشـــــم  التوقيات اجقتصـــــادي  

 التي طال أمداا. 19-اليالما  الناجم  عن جائح   وفيد

 :19-ر األولى من جائح   وفيدوظهرت فرص جديدة واغُتنمت في األشه - 38

ايــــــــــــــتجـابـت أيــــــــــــــواق جم  األموال ممروعـ  لالعتقـال مـاجيــــــــــــــتثمـارات المـالاـ  والموظفين   )أ( 
اجتذاب ماعحين جدد وجها لوجه إلى اجتذابهم رقماًا. وتظهر البااعات المســــــــــتقاة من اليامين الما ــــــــــيين   من
ي أعها تياي المزمد، والتزامها المالي الشــــــــــــهري  أ - “أعلى جودة”الجهات الماعح  التي تجتذب رقماًا اي  أ 

يســــــــــــــتمر لفترة أطول. وعالوة على  ل ، فم  التحول الملحوت عحو اجـتذاب ماعحين جدد مالويــــــــــــــائل الرقمـا  
ل بتنفيذ ايتراتاجا  اليوعاسف لجم  األموال مالويائل الرقما . 2020عاه  في  قد عجَّ

ت اإلغالق الياه الممتدة على الصـــــــــــييدين الوطني  على الرغم من اآلثار اجعاماشـــــــــــا  لفترا  )ب( 
. وتر ز األعشــا  2020والدولي، فم  عددا  بيرا من الشــر ات الماعح  الجديدة اعخرطت م  اليوعاســف في عاه  

 .اآل  على إدارة اذه اليالقات الجديدة م  التر يز على المدى الاومل وتحوملها إلى شراكات متيددة السنوات 

)أي عهج وا د في جما  مصـادر الدول اليالا   “القاادة”اسـف في اتباع عهج شـرعت اليوع )ج( 
ــات واألعمال الخيرم .  ــســـــــــ القام ( وعقدت اجتماعا للماعحين المحتملين من جما  قااعات األعمال والمؤيـــــــــ
و ـا  الهـدف او تيزمز تراماهـا من أجـل تبـادل الميـارف والخبرات والنظر في ايــــــــــــــتجـامـات القاـاع الخـاص  

، قامت الشــلب   “ر الت ميداعا  افترا ــا ”ب  للجائح . و ا  من بين ما يرتاز علاه اذا النهج برعامج المنايــ 
بتاومره مسرع  في مواجه  قيود السفر. وقد أثبتت اذه الر الت عجا ها إلى  د  بير في تقرمب عااق أوي   

عجم   وما  19-  عن جائح   وفيدمن داعمي اليوعاسف من برامجنا، ومنحهم الفرص  لفهم أفضل لآلثار الناشئ
 عنها من ا تااجات متغيرة.

 
__________ 

قااعات أداء، أ  ثالث  من األقرا  من أفضـل ومسـ   2013يبين تحليل ايـتيراض األقرا  للمنظمات غير الحكوما  الدولا  في عاه   (3) 
 .، ولم يحدث أي اعخفاض  بير في اذا القااع2009-2008مما في  ل  اليوعاسف، زادوا إيراداتهم من تبرعات األفراد في الفترة 
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 المصروتا  - جيم 
يبلغ مجموع مصـروفات الشـلب  مالنسـب  للميزاعا  المؤيـسـا  )تاالاف فيالا  التنما  وتاالاف اإلدارة(  - 39

. ومحتفظ مالميزاعا  المقتر   2020مليو  دوجر في عاه   223,9والميزاعا  المقتر   لألغراض الخاصـــــــ  ميا 
 .2020لألغراض الخاص  بنفس مستوى الميزاعا  الميتمدة لياه 

 
  كاليف تعالية التنمية )الميزانية المؤاسية(ت - 1 

تغاي تاالاف فيالا  التنما  في الشـــــــلب  إدارة اليالق  اجيـــــــتراتاجا  م  اللجا  الوطنا . ويـــــــتاو    - 40
ماليين دوجر(،   4,2) 2020بنفس مســــــــــتوى ميزاعا  عاه  2021الميزاعا  المقتر   لتمومل فيالا  التنما  لياه 

ــا  الميتمدة    2020للميزاعا  الفيلا  لياه   وتظل أ دث التقديرات ــسـ ــوى للميزاعا  المؤيـ ــق  م  الحدود القصـ متسـ
 .2021-2018إرشاديا  جزء من ميزاعا  اليوعاسف المتاامل  للفترة 

 
  تكاليف اإلدارة )الميزانية المؤاسية( - 2 

اتاجي وقســم اليملاات تغاي تاالاف اإلدارة في الشــلب  أعشــا  مكتب المدير وقســم التخااط اجيــتر  - 41
ــتنخفس ميزاعا  اإلدارة لياه  ــؤو  المالا . ويــــــــ ماليين دوجر    8,4مليو  دوجر، من   0,1ممقدار   2021والشــــــــ

ــا    8,3وآور التقــــديرات إلى  2020ميزاعاــــ  عــــاه  في ماليين دوجر. ومــــمتي اــــذا اجعخفــــاض من عقصـــــــــــــــ
 مليو  دوجر. 0,1المخصصات غير المتصل  مالوظائف ممقدار  في
 

 تكاليف األغراض الخاصة - 3 

ــامل )أ( تناوي  - 42 ــا   ات طام  شــ ــ  ممعها التاالاف التي تغاي أعشــ ُتيرَّف تاالاف األغراض الخاصــ
 على ايتثمارات رأيمالا  مادي ؛ أو )ب( ج تمثل تالف  تتصل ممعشا  اإلدارة التي تضال  بها المنظم .

أعشـــــــا  أقســـــــاه جم  األموال من القااع الخاص   وتغاي تاالاف األغراض الخاصـــــــ  في الشـــــــلب  - 43
وإقام  الشراكات ميه، ودعم المكاتب القارم ، واجتصاجت والتسومب، والمشترمات. واي تشمل أيضا تاالاف 
صناديب اجيتثمار. وتمول تاالاف األغراض الخاص  ممخصصات من الموارد اليادي  ومخصصات محدودة  

 محد أقصى من الموارد األورى.

ــما  تحقيب عمو 2021وفي عاه  - 44 ــلب : )أ(  ـ ــا  التالا  إلعداد ميزاعا  الشـ ــيت المبادئ الرئاسـ ، و ـ
ــغيلا  مقارع  مالميزاعا  الميتمدة لياه  ــفري في التاالاف التشــــــ ــتثمارات في جم   2020صــــــ ؛ )ب(  ماي  اجيــــــ

ــامـق  في  ؛األموال وتحـدـيد أولوـماتهـا ـقدر اإلمكـا  الهاكـل التنظامي وتقلـيل  )ج( تشــــــــــــــجا  دمج التغييرات الســــــــــــ
ــافاـ  إلى أدعى  ـد ممكن؛ )د( تنفيـذ المـبادرات التنظاماـ  الجـارـم  والجـدـيدة وتنفيـذ األولوـمات   التغييرات اإل ــــــــــــ

 المسندة إلى الشلب .

مليو  دوجر    1,6ممقدار   2021وزادت ميزاعا  الموارد اليادي  المخصــصــ  لألغراض الخاصــ  لياه  - 45
 ، وميزى  ل  أيايا إلى زمادة التاالاف القاايا  للوظائف.2020مقارع  مياه 

لب  إدارة صــناديب اجيــتثمار وتخصــم موارد لها وتقوه برصــداا  جزء من مســؤوليتها   - 46 وتتولى الشــُ
 يوقا. 50عن زمادة اإليرادات المتمتا  من القااع الخاص في أكثر من 
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إيرادات الموارد اليادي  طوال مدة الخا  اجيــــــــتراتاجا  ومتيين على صــــــــناديب ايــــــــتثمار زمادة عمو  - 47
ــديدة األاما  عن طرمب التبرعات الفردي  المنتظم  والتر ات   الحالا  وما ميداا، وفي قنوات جم  األموال الشــــ
ــتراتاجاات جم  األموال واجبتاار مالويـــائل الرقما .  ما أ  المكاتب القارم  التي  ــا  وبما يتواءه م  ايـ بوصـ

ل  ممعشــــــــا  قائم  لجم  األموال من القااع الخاص تحتاج إلى أ  تقوه صــــــــناديب اجيــــــــتثمار بتوليد تضــــــــا
مجموع إيرادات الموارد اليـاديـ  إلى  الموارد الالزمـ  لبرامجهـا الخـاصـــــــــــــــ  وتنميتهـا. ومن المتوق  أ  يصـــــــــــــــل

مليو  دوجر   286اــا (، بزمــادة قــدر 2021-2018بليو  دوجر في فترة الخاــ  اإليــــــــــــــتراتاجاــ  الحــالاــ  ) 2,7
. وُميدُّ ايــــتمرار اجيــــتثمار في أعشــــا  جم  األموال شــــرطا  2017-2014مقارع  مفترة الخا  اجيــــتراتاجا   

 مسبقا جيتمرار النمو في مجموع إيرادات الموارد اليادي  من القااع الخاص.

ارات والنظم التقنا  ومجب أ  تقتر  اجيــــــــــتثمارات الســــــــــنوم  الابيرة ماجيــــــــــتثمار في تحســــــــــين المه - 48
ــتثمار. وعالوة على   في ــما  تحقيب أكبر قدر من عائدات اجيـــــ ــواق لضـــــ المقر والمكاتب اإلقلاما  وفي األيـــــ

يمكن إدارة اجيـــتثمارات بنجا  إج بتوفير دعم متخصـــصـــين في جم  األموال على الصـــييد اليالمي    ل ، ج
إدارة المخاطر. ولقد  فل التحسـين المسـتمر في الدراي  لرصـد إيرادات جم  األموال وتحليل إمكاعات األيـواق و 

والنظم والخبرات توزم  صـناديب اجيـتثمار مشـكل فيال لضـما  عمو إيرادات الموارد اليادي . وقد يـاعدت اذه  
 شهرا. 36على مدى  1إلى  3التحسينات اجيتثمارات على تحقيب اليائد القاايي مايتمرار وقدره 

طنا  والمكاتب القارم  مناب  على تقديم طلباتها المتيلق  مصــــــــــــناديب اجيــــــــــــتثمار  كاعت اللجا  الو  - 49
،  ما في الســـــــــنوات الســـــــــامق ، األموال  2021في وقت إعداد اذه الوثاق . وتتجاوز الالبات لياه   2021 لياه

ــاس األولوم  لزمادة إيرادات الموار  ــام األموال على أيـ ــلب  لتخصـ ــيلزه اتخا  قرارات صـ د اليادي  المتا  . ويـ
ــتراتاجا  الراما  إلى  اآل  )التي ــاس اجيــــــــ تجم  اللجا  الوطنا  أغلبيتها اليظمى( بدج من اتخا اا على أيــــــــ

ــئ  لجم  األموال في المكاتب القارم  وبرامجها والحفات عليها. واذا ييني أ  ميس   ــواق الناشـــــــ تاومر األيـــــــ
لــــ   ــــالاــــا من إيراداتهــــا ا لمتــــمتاــــ  من جم  األموال من القاــــاع الخــــاص،  برامج المكــــاتــــب القارمــــ ، المموَّ

 للخار. يتتيرَّض

 ، 1 إلى   3م  ميدل الحد األدعى، واو    2021وتتماشـــى اليائدات المتوقي  من صـــناديب اجيـــتثمار لياه   - 50
المالوب مالنســـب  لحافظ  صـــناديب اجيـــتثمار، مايـــتثناء األموال المتيلق  مالتر ات بوصـــا  واجبتاار. ومتســـم  

مار في التر ات بوصـــــا  مفترة ايـــــترداد أطول وبميدل عائدات أعلى مكثير، ولان ج يمكن توقيه بدق  اجيـــــتث
على مدى فترة ثالث يــــــــــنوات. ويــــــــــتتا  أموال محدودة لالبتاار وجوتبار تقناات جديدة لجم  األموال، دو   

يتيلب   عاســـف في الالاي  فاماعائد فوري على اجيـــتثمار. غير أ  اذا اجبتاار واجوتبار يـــاكفال  مقاء اليو 
 مايتاشاف تقناات جديدة لجم  األموال.

وعظرًا إلى القام  الدوجرم  اليالا  لصـناديب اجيـتثمار، فم  عملاات التخااط لها ورصـداا واإلبالل  - 51
ــناديب   ــتمر في تنفيذ صـ ــين المسـ ــفافا . وم   ل ، تســـيى الشـــلب  جاادة إلى التحسـ عنها تتســـم مالصـــرام  والشـ

جيــــــتثمار، مما في  ل  منهجاات تحديد المخصــــــصــــــات وما يرتبط بها من أعشــــــا  للرصــــــد واإلبالل. ووفقا  ا
ُه تقرمرو  املو عن صناديب اجيتثمار في عاه   .2021لالب المجلس التنفيذي، يُاقدَّ

 .2021وج تالب الشلب  إعشاء أي وظائف في عاه  - 52

ايهــا ميزاعاــ  الموارد األورى  ــدا أقصــــــــــــــى )والفــا  وتمثــل تاــالاف األغراض الخــاصـــــــــــــــ  التي تغ - 53
لمخصـــصـــات الميزاعا ( وتغاي التاالاف المباشـــرة لجم  األموال في المكاتب القارم  التي لديها برامج لجم   
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األموال. ومتوقف الحد األقصـــــــــى للمبلغ المحدد في الميزاعا  على إيرادات جم  األموال في المكاتب القارم ،  
ــل إلى إ  إعها يمكن أ   ــتخده ما يصـــــــــ في المائ  من إجمالي إيراداتها لتغاا  تاالاف جم  األموال.   25تســـــــــ

 ولان ج يمكن تابيب الحد األقصى إ ا لم يتحقب ما يقابله من إيرادات.

، اعخفس الحد األقصـــــــــى للموارد األورى المخصـــــــــصـــــــــ  لألغراض الخاصـــــــــ   2020ومقارع  مياه  - 54
مليو  دوجر في الميزاعاـــــ  الميتمـــــدة   59,9في المـــــائـــــ (، من  2) مليو  دوجر 1,5ممقـــــدار  2021 ليـــــاه
ــل اجعخفاض في الحد األقصــــــــــــى 2021مليو  دوجر المقتر  في عاه   58,4إلى مبلغ   2020 لياه . ومتصــــــــــ
بتحســـــن توقيات اإلعفاق ايـــــتنادا إلى مواءم  النفقات المتوقي  م  مســـــتومات اإليرادات المتوقي ،    2021 لياه

ل  من إيرادات   6ميدل شغور قدره  توق    فضال عن في المائ  للوظائف الشاغرة. وييرتف  عدد الوظائف المموَّ
وظاف  في    325إلى   2020وظاف  في عاه   270الموارد األورى المخصـــــــــــــصـــــــــــــ  لألغراض الخاصـــــــــــــ  من 

ــؤولاات الموافق  على اذه الوظا2021 عاه ــلب  والمديرو  اإلقلاميو  المينيو  مســــ ــم مدير الشــــ ئف.  . ومتقايــــ
واـذه الوظـائف مـدرجـ  في الهاكـل التنظامي للمكـاتـب القارمـ . ومرد عرض الحـد األقصــــــــــــــى للموارد األورى  
المخصــصــ  لألغراض الخاصــ  وعفقات الوظائف المتيلق  بها في وا  عمل وميزاعا  الشــلب  والتقرمر المالي  

 الخاص مالشلب ، على التوالي.
 

 3الجدول 
 2021  إحداث أثر من أجل لل  طفل  نطاق اإليرادا  والمصروتا  المدرجة تي الميزانية لعام 2021- 2018الخاص للفترة خطة اليونيسف للقطاع 

 ()أ()مماليين دوجرات الوجيات المتحدة

 )توق  مرتف ( ثالثا )توق  متويط( ثاعاا )توق  منخفس( أوج 
    اإليرادا  المتأتية من القطاع الخاص    

 294,2 1 268,8 1 243,4 1 اللجا  الوطنا 
 239,1 234,4 229,7 المكاتب القارم 

 533,3 1 503,2 1 473,1 1 مجموع اإليرادا  المتأتية من القطاع الخاص 
    مصروتا  بجمة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشرا:ا  مع 

 4,2 4,2 4,2 تاالاف فياليــ  التنما  - ألف
 4,2 4,2 4,2 اليالقات م  اللجا  الوطنا   
 8,3 8,3 8,3 تاالاف اإلدارة - ماء

 1,6 1,6 1,6 مكتب المدير والتخااط اجيتراتاجي  
 6,8 6,8 6,8 اليملاات والشؤو  المالا   
 213,9 211,4 208,8 تاالاف األغراض الخاص  - جام
 38,8 38,0 37,2 الشراكات ميهشلب  جم  األموال من القااع الخاص وإقام    
 7,2 7,0 6,9 )ب(دعم المكاتب القارم   
 61,5 60,3 59,1 التاالاف المباشرة لجم  األموال في المكاتب القارم   
 11,3 11,1 10,9 اجتصال والتسومب  
 1,5 1,5 1,4 المشترمات  
 8,6 8,5 8,3 إشراك القااع الخاص  
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 )توق  مرتف ( ثالثا )توق  متويط( ثاعاا )توق  منخفس( أوج 
 85,0 85,0 85,0 صناديب اجيتثمار      

 226,4 223,9 221,4 مجموع مصروتا  الشجمة 
 0,7 0,7 0,7 مصروفات التراوام/المبايات للجا  الوطنا 

 306,1 1 278,6 1 251,0 1 صاتي الفائض المتأتي من القطاع الخاص 
 

 قد ج يتاابب مجموع األرقاه م  المجاما  المبين  مسبب التقرمب إلى أرقاه صحاح . )أ( 
 تشمل تاالاف دعم المكاتب القارم  تاالاف و دة تاومر ودعم المكاتب القارم  ومراكز الدعم اإلقلاما . )ب( 

  
 4الجدول 

   إحداث أثر من أجل لل طفل 2021- 2018التوقعا  المالية بشأن خطة اليونيسف لجمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشرا:ا  مع  للفترة 

 ()أ(دوجرات الوجيات المتحدة)مماليين 

 
ــ   ــائج الفيلاـــــ النتـــــ

 2019لياه 
الميزاعاــــ  الميتمــــدة 

 2020لياه 
آور التقديرات لياه 

2020 
الميزاعاـــ  المقتر ـــ   

 2021لياه 
ــاه  التوقيـــــات ليـــ

 )ب(2022
      اإليرادا  المتأتية من القطاع الخاص      

 5,0 5,0 7,0 7,0 5,0 والمنتجاتاإليرادات المتمتا  من مااقات الميايدة 
 525,0 1 498,2 1 496,2 1 447,3 1 416,9 1 التبرعات المتمتا  من جم  األموال من القااع الخاص

 282,1 1 263,8 1 261,5 1 215,9 1 231,3 1 اللجا  الوطنا 
 242,9 234,4 234,8 231,4 185,6 المكاتب القارم 
 - - - - - إيرادات أورى 

 530,0 1 503,2 1 503,2 1 454,3 1 421,9 1 مجموع اإليرادا  المتأتية من القطاع الخاص 
      مصروتا  بجمة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشرا:ا  مع 

 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8 تاالاف فياليــ  التنما  - ألف
 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8 اليالقات م  اللجا  الوطنا   
 8,3 8,3 8,3 8,4 7,2 تاالاف اإلدارة - ماء

 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 مكتب المدير والتخااط اجيتراتاجي  
 6,8 6,8 6,7 6,8 5,8 اليملاات والشؤو  المالا   
 217,0 211,4 204,1 211,3 221,8 تاالاف األغراض الخاص  - جام
 38,0 38,0 35,1 36,3 34,6 التبرعات المتمتا  من جم  األموال من القااع الخاص  
 7,1 7,0 6,6 6,9 6,7 )ج(دعم المكاتب القارم   
 64,0 60,3 58,5 61,5 45,8 التاالاف المباشرة لجم  األموال في المكاتب القارم   
 11,4 11,1 10,6 10,8 10,4 اجتصال والتسومب  
 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 المشترمات  
 9,9 8,5 7,1 9,4 6,8 إشراك القااع الخاص  
 85,0 85,0 85,0 85,0 116,2 صناديب اجيتثمار  
 229,5 223,9 216,7 223,9 232,8 مجموع مصروتا  الشجمة 
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ــ   ــائج الفيلاـــــ النتـــــ

 2019لياه 
الميزاعاــــ  الميتمــــدة 

 2020لياه 
آور التقديرات لياه 

2020 
الميزاعاـــ  المقتر ـــ   

 2021لياه 
ــاه  التوقيـــــات ليـــ

 )ب(2022
 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 مصروفات المبايات/التراوام للجا  الوطنا       

 - - - - 0,9 المبايات/ا محالل القام 
 - - - - 2,6 األجنبا أربا  )وسائر( الشلب  من صرف اليمالت 

 299,8 1 278,6 1 285,9 1 229,7 1 184,4 1 صاتي الفائض المتأتي من القطاع الخاص 
 

 قد ج يتاابب مجموع األرقاه م  المجاما  المبين  مسبب التقرمب إلى أرقاه صحاح . )أ( 
 مؤقت ، ولذل  فهي وا ي  للتغيير. 2022التوقيات لياه  )ب( 
 تاالاف دعم المكاتب القارم  تاالاف و دة تاومر ودعم المكاتب القارم  ومراكز الدعم اإلقلاما .تشمل  )ج( 

  
 الموارد المشرية  التاييرا  تي الوظائف  -   خامسا  

ل  من ميزاعا  الشــــــــــــلب  في جما  أعحاء اليالم 2021في عاه  - 55 ، يقتر   أ  يكو  عدد الوظائف المموَّ
ل وظاف . ومن اذا   616 ــُتموَّ ــا  و 45المجموع، يــــــــ ــســــــــ وظاف  من الموارد    241 وظاف  من الميزاعا  المؤيــــــــ

وظاف  من الموارد األورى المخصــصــ  ألغراض واصــ . ومن    330 اليادي  المخصــصــ  ألغراض واصــ  و
وظــائف في مواق  المقــار األورى والمكــاتــب   409 وظــائف في جناف و 204مجموع عــدد الوظــائف، توجــد 

 رم  ومراكز الدعم.اإلقلاما  والقا

 .2021ومرد في مرفب اذه الوثاق  موجز للتغييرات المقتر   في الوظائف لياه  - 56
  

 مشروع قرار  -   ااداا  
 ُييرض مشروع القرار التالي لاي ينظر فاه المجلس التنفيذي: - 57

 إن المجلس التنفي ي 
ميــه: واــ  اليمــل  مجم  األموال من القاــاع الخــاص وإقــامــ  الشــــــــــــــراكــاتيحيط علمررا  - 1 

ــتثمار المارد   (؛E/ICEF/2021/AB/L.1)  2021والميزاعا  المقتر   لياه  وأداة البن  الدولي لتاســــير اجيــ
 ؛(E/ICEF/2021/AB/L.2)في جم  األموال من القااع الخاص 

، المبين  في 2021إلى يـــــــــينارمواات الدول المرتف  والمتويـــــــــط والمنخفس لياه  يشررررررير - 2 
 ؛E/ICEF/2021/AB/L.1 من الوثاق  3الجدول 

مليو  دوجر من الموارد  153على ميزاعا  لألعشــا   ات األغراض الخاصــ  قدراا  يواتق - 3 
ــتثمار، و   85اليادي ، تشـــــــمل  ــناديب اجيـــــ مليو  دوجر للتاالاف األورى لجم  األموال    68مليو  دوجر لصـــــ

مليو  دوجر ايــــــتنادا إلى الســــــينارمو   58,4القااع الخاص، وإقرار  د أقصــــــى من الموارد األورى ممبلغ  من
 ؛E/ICEF/2021/AB/L.1من الوثاق   3المتويط المذ ور في الجدول 

 لليوعاسف مما يلي: يأذن - 4 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.2
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
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ــادة توزم  ال )أ(  ل إعـ ــ  )على النحو المفصـــــــــــــــــَّ ــاديـ ــ  الموارد اليـ موارد بين مختلف بنود ميزاعاـ
 في المائ  من المبالغ الميتمدة؛ 10أعاله( إلى  د أقصى عسبته  1الفقرة  في

تخفاس أو زمـــــادة النفقـــــات  تى المســــــــــــــتومـــــات المبينـــــ  في اليمودين األول والثـــــالـــــث  )ب( 
 ين يظهر أ  اإليرادات المتــمتاــ  من جم  األموال   E/ICEF/2021/AB/L.1من الوثاقــ   3 الجــدول من
 فضت أو ارتفيت إلى المستومات المبين  في اليمودين األول والثالث؛خاع

إعفاق مبلغ إ ـــــــــافي في فترة ما بين دورات المجلس التنفيذي، عند الضـــــــــرورة، في  دود  )ج( 
 ؛2021ذي تتسبب فاه تقلبات أييار اليمالت، و ل  لتنفيذ وا  اليمل الميتمدة لياه القدر ال

المديرة التنفيذي  على تحديد ما ُيتا  من فرص جديدة في الســوق وايــتغاللها، متى  يشرجع - 5 
 عشمت اذه الفرص، في فترة ما بين دورات المجلس التنفيذي وإواار المجلس بذل ؛

قدراا   2022مؤقت  لمدة شــــــــــــــهر وا د لااعو  الثاعي/يناير  على مخصــــــــــــــصــــــــــــــات يواتق - 6 
ــبته  15,3 ــ  وقدراا    10مليو  دوجر )أو ما عســـــ ــ  ألغراض واصـــــ في المائ  من الموارد اليادي  المخصـــــــصـــــ
مليو  دوجر( ُتســـتوع ب في الميزاعا  الســـنوم  لشـــلب  جم  األموال من القااع الخاص وإقام  الشـــراكات   153

 ؛2022ميه لياه 

ــراك  م  البن   يأذن - 7  ــورة المراقب المالي، بتنفيذ األداة المالا  مالشـــــــــ للمديرة التنفيذي ، ممشـــــــــ
ــتفادة من وبرات  ــا  جم  األموال من القااع الخاص، واجيـ ــتثمار في أعشـ ــافي لاليـ الدولي لجم  تمومل إ ـ

 البن  في األيواق المالا .

 
  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
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 المرتق
 2021الوظائف لعام موجز التاييرا  المقترحة تي   

 التفصيل

ــمـــوع رتب الوظائف ــجـ ــمـ  الـ
الــمــوظــفــو   

 الدوليو  

  الــمــوظــفــو  
الـــــفـــــنـــــيـــــو  
 الوطنيو  

مــــوظــــفــــو  
الخـدمـات  

 اليام 
المجمـــــوع 

 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 6-ف 1-مد 2-مد الالي
الجدول األاااي للوظائف المأذون بها  الوظائف المعتمدة              

 240 46 - 194 14 82 68 22 2 5 1 2020لعام 
مصرررروتا  برررجمة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة 

                   الشرا:ا  مع ، المقر
 240 46 — 194 14 82 68 22 2 5 1 2020الوظائف الميتمدة لياه 

                   2021التاييرا  تي الوظائف لعام 
 - - - - - - - - - - - اإلدارة
 - - - - - - - - - - - التنميةتعالية 

 - - - - - - - - - - - األغراض الخاصة
 240 46 – 194 14 82 68 22 2 5 1 2021الوظائف المقترحة لعام 

 - - - - - - - - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
                   مرا:ز الدعم اإلقليمية والمكاتب القطرية لليونيسف

                   )األغراض الخاصة(
 46 12 7 27 - 10 12 5 - - - 2020الوظائف الميتمدة لياه 

 - - - - - - - - - - - 2021التغييرات في الوظائف لياه 
 46 12 7 27 - 10 12 5 - - - 2021الوظائف المقترحة لعام 

 - - - - - - - - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
                   مجموع الوظائف تي الشجمة، الموارد العادية

 286 58 7 221 14 92 80 27 2 5 1 2020الوظائف الميتمدة لياه 
 286 58 7 221 14 92 80 27 2 5 1 2021الوظائف المقترحة لعام 

 - - - - - - - - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
مجموع الوظائف تي الشجمة، الموارد األخرى )األغراض  

            الخاصة( 
 5 - - 5 - - 5 - - - - 2020الوظائف الميتمدة لياه 
 5 - - 5 - - 5 - - - - 2021الوظائف المقترحة لعام 

 - - - - - - - - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
                   المكاتب القطرية لليونيسف؛ الموارد األخرى )األغراض الخاصة( 

 270 135 121 14 - 4 9 1 - - - 2020الوظائف الميتمدة لياه 
 55 17 34 4 1 1 2 - - - - 2021التغييرات في الوظائف محسب آور التقديرات لياه 

 325 152 155 18 1 5 11 1 - - - 2021الوظائف المقترحة لعام 
 55 17 34 4 1 1 2 - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
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 التفصيل

ــمـــوع رتب الوظائف ــجـ ــمـ  الـ
الــمــوظــفــو   

 الدوليو  

  الــمــوظــفــو  
الـــــفـــــنـــــيـــــو  
 الوطنيو  

مــــوظــــفــــو  
الخـدمـات  

 اليام 
المجمـــــوع 

 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 6-ف 1-مد 2-مد الالي
                   مجموع الوظائف تي الشجمة، الموارد األخرى             

 275 135 121 19 - 4 14 1 - - - 2020الوظائف الميتمدة لياه 
 330 152 155 23 1 5 16 1 - - - 2021الوظائف المقترحة لعام 

 55 17 34 4 1 1 2 - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
            مجموع الوظائف تي الشجمة

 561 193 128 240 14 96 94 28 2 5 1 2020الوظائف الميتمدة لياه 
 616 210 162 244 15 97 96 28 2 5 1 2021الوظائف المقترحة لعام 

 55 17 34 4 1 1 2 - - - - 2020التغييرات مقارع  مالوظائف الميتمدة لياه  
 
 
 


