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 منظمة األمم المتحدة للطفولة
  المجلس التنفيذي

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

     من جدول األعمال المؤقت* 11البند 
 صندوق دينامو المتجدد لالستثمار في جمع األموال من القطاع الخاص  

  

 موجز 
يســــر اليو أســــد ال جزو  المجلس التنفيذي ذكذة المذمرة انعصمأو عن جــــندوو متجد   جــــندوو  

 ينامو المتجد ( ســــــــيدعم النمو فم جم  األموال من الاصا  ال انش وقد ا  ــــــــل جــــــــندوو  ينامو المتجد  
و النمو فم جم  لتوفير آلأو استثمار محد ة الكدف ومستدامو لمكاجب اليو أسد الاصريو وانقلأمأو لدف  عجل

األموال من الاصا  ال انش وســــيلرســــمد جــــندوو  ينامو المتجد  من م ــــا ر م تلفوا يما فم  ل  ميزا أو 
األغراض ال اجــو الم  ــ ــو ل ــابو جم  األموال من الاصا  ال ان وشقامو ال ــرااام مهما والمســا مام 

مكا شرماء آخرول من الاصاعين الهام وال انش  التم ياد ِّ

 
 

  

 

 * E/ICEF/2021/1ش 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
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 لمحة عامة - أوال 
جادم  ذة الوثأاو مهلومام إضافأو عن إ  اء جندوو متجد   جندوو  ينامو المتجد ( سيوفر قدرة  - 1

مالأو مســــــــتدامو لصســــــــتثمار فم جم  األموال من الاصا  ال ان علي مســــــــتو  مكاجب اليو أســــــــد الاصريو 
 وانقلأمأوش

وا يما فم  ل  ميزا أو األغراض ال اجــــو وســــيلرســــمد جــــندوو  ينامو المتجد  من م ــــا ر م تلف - 2
مكا شــرماء  الم  ــ ــو ل ــابو جم  األموال من الاصا  ال ان وشقامو ال ــرااام مهما والمســا مام التم ياد ِّ

 آخرول من الاصاعين الهام وال انش

صو وستادم اليو أسد األموال من جندوو  ينامو المتجد  إلي المكاجب الاصريو وانقلأمأو لتنفيذ ا   - 3
جم  األموال من الاصا  ال انش ويتهين جســـــديد األموال فم غتـــــول فترة يحد  ا المراقب المالما يالتهاول 

 م  مدير ال ابوش
  

 مقدمة - ثانيا 
جأجم  ســــبو م ويو مبيرة من إيرا ام الاصا  ال ان فم اليو أســــد من األســــواو الناشــــ و فم آســــأا  - 4

د اســــــــاســــــــا من  فهام التهكدام ال ــــــــكريو من فرا   الما حينش وقد قامت وامريكا الصجينأو واوروباا التم جتول
التايهو لليو أسد فم  ذة األسواو الناش وا التم  فذم عملأام منظَّمو لجم  األموال  18المكاجب الاصريو الــــ 

مليول من فرا    1,4مليول  والر من حوالم  130من الاصــــا  ال ــــانا مجتمهــــوم يجم  مــــا مجموعــــم 
ش وقد حاات  ذة التبرعام مهدل  مو ســـــنوي مرمبا قدرة 2019الذين جهكدوا يالتبر  شـــــكريا فم عام  الما حين

 ش2010فم المائو منذ عام  20

ويهتمـــد النمو الصويـــد األجـــد لليرا ام المتـــأجأـــو من جم  األموال من الاصـــا  ال ـــان فم  ـــذة  - 5
تهاض ذكم عن الما حين الذين جوقفوا عن األســـواو علي مســـتو  ما يتم من اســـتثمار لنســـب ما حين جد  يســـ

 التبر ا وزيا ة مجمو  الما حين الذين يدرول إيرا ام شكريوش 

ولــدعم  ــذا النمو فم جم  األموال من الاصــا  ال ــان وج اأر الم ــاةر المرجبصــو يــاال  فــاض  - 6
 ل  فم جـــــــــنا ي  الفهلم والمتوق  فم الموار  الها يو  اخد اليو أســـــــــدا فتـــــــــص عن الت اأ  الناجم عن 
 االستثمار المتاحو للمكاجب الاصريوا جاوم اليو أسأر اآلل يإ  اء جندوو  ينامو المتجد ش 

ويوفر جــــندوو  ينامو المتجد  آلأو اســــتثمار محد ة الكدف ومســــتدامو لمكاجب اليو أســــد الاصريو  - 7
 وانقلأمأو من اجد  ف  النمو فم جم  األموال من الاصا  ال انش

ثد ا داف جـــــندوو  ينامو المتجد  فم جوفير م ـــــا ر اســـــتثمار إضـــــافأو يمكن التنبؤ ذكا من وجتم - 8
اجد جحاي  النمو فم اســواو جم  األموال فم المكاجب الاصريوا واالســتفا ة من انمكا ام التم جنصوي عليكا 
ــــو جحاي  ا ــــ داف  ــــذة األســـــــــــــواو للمســــــــــــــــا مــــو فم التحول المحفز فم إ جــــاز  تــــائ  البرام  و ف  عجل

 ش(1 المستدامو التنمأو

__________ 

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

Sustainable Development: 2019–2021, New York, 2019ش 
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ســيتم إ  ــاء جــندوو  ينامو المتجد  م ــندوو متجد  وســأكول متاحا لتمويد ا  ــصو جم  األموال  - 9
 ول اي قيو  علي الســــــــــنو المالأوش وســــــــــوف يتجد   ذا ال ــــــــــندوو  اجأا علي اســــــــــا  مســــــــــتمر من خصل 

 للسدا ش آلأاجم
  

 إدارة الصندوق المتجدد ورسملته - ثالثا 
فوضــت المديرة التنفيذيو إلي مدير ال ــابو المســاءلو والمســؤولأو عن إ ارة جــندوو  ينامو المتجد ا  - 10

يالتهاول الوثي  م  المديرين انقلأميين لليو أســـــدش وســـــيتولي المراقب المالم لليو أســـــد انشـــــراف االئتما م 
 لبام التم يحد  ا النظام المالم والاواعد المالأو لليو أسدش علي ال ندوو ويكفد االمتثال للمتص

وسأجري استن اف م ا ر م تلفو لرا  المال لتمال عمد جندوو  ينامو المتجد  علي اسا   - 11
 متجد ش وج مد الم ا ر المحتملو لرا  مال ال ندوو ما يلم: 

 ميزا أو األغراض ال اجو الم   و لل ابو؛  ا( 

 ظومو األمم المتحدةا مثد البن  الدولم؛ شرماء من  ب( 

 شرماء آخرول من الاصاعين الهام وال انش  ج( 
  

 مخصصات من الصندوق المتجدد وسدادها  - رابعا 
لو من خصل جـــندوو  ينامو المتجد  ال جحا  عائدا قويا علي  - 12 ســـيتهين علي جمأ  الم ـــاري  المموَّ

دش وسـيتصلب انقراض من خصل ال ـندوو التزام المكاجب الاصريو االسـتثمار وفاا ألفتـد ممارسـام اليو أسـ
 وانقلأمأو يسدا  االستثمار فم غتول اةر زمنأو محد ةش وسينصب   ل  علي جمأ  المكاجب المؤ لوش

وسأست دم جندوو  ينامو المتجد  لتمويد فرن  مو جم  األموال من الاصا  ال ان عبر جمأ   - 13
ي  صاو المنظموش وســـــتنول األ  ـــــصو والفرن المؤ لو للتمويد من خصل ال ـــــندوو قنوام جم  األموال وعل

جزءا من اســـتراجأجأام االســـتثمار انقلأمأوا مما ا كا ســـتدم  فم خصا الاصا  ال ان الاصري و/او ال صا 
 المتجد ة األخر  للمكاجب الاصريوش

كام الرئأســــــــــأو المؤثرة واألعمال وســــــــــتنول جمأ  ا  ــــــــــصو جم  األموالا مثد جبرعام األفرا  والج - 14
التجاريو مؤ لو للتمويد من خصل جــــندوو  ينامو المتجد ا ما  امت جثبت إمكا أو جوليد المزيد من انيرا ام 

 وجسمح يالسدا  فم اوا مش

شكراا او فترة اخر   36وستنول فترة سدا  السلد المادمو من جندوو  ينامو المتجد  محد ا  يا  - 15
 قب المالم ا كا مصئموا يالتهاول م  مدير ال ابوشيحد  المرا

 وج مد مكاجب اليو أسأر المؤ لو ما يلم: - 16

 المكاجب الاصريو التم لديكا عملأام منظمو لجم  األموال من الاصا  ال ان؛  ا( 

المكاجب الاصريو األخر  فم األســـواو الناشـــ و التم ااملت جايأمام مامصم نمكا ام الســـوو   ب( 
 متاحوا وحيث جوجد ا لو علي وجو  فرن متاحو لـجم  األموال من الاصا  ال ان؛ال
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 المكاجب انقلأمأو  للفرن المتهد ة البلدال حيث يكول  ل  مهاوال إلي اق ي حد(؛  ج( 

الفرن المتهد ة البلدال التم جدير ا ال ـــــــــــــابو حيث ال جتمت  المكاجب انقلأمأو يالادرام    ( 
 م ج مد فيكا الفرن المتهد ة البلدال ااثر من منصاو واحدةشالنافأو و/او الت

  
 المخاطر واإلدارة المقترحة للمخاطر - خامسا 

جتهل  الم اةر الرئأســـــأو المت ـــــلو يإ  ـــــاء جـــــندوو  ينامو المتجد  يأ اء الهملأام المحلأو لجم   - 17
االســــــــتثمارا فتــــــــص عن التالبام المحتملو فم اســــــــهار األموال من الاصا  ال ان وعائد ا انجمالم علي 

ال ــــرف فم البلدال التم يســــت دم فيكا جــــندوو  ينامو المتجد ش وســــتدير اليو أســــد الم اةر  ام ال ــــلو 
المتهلاو ي ـــــــــندوو  ينامو المتجد  علي مســـــــــتو  المكاجب الاصريوا م  جوجأم عام من ال ـــــــــابوش وســـــــــتحد ِّ  

 سبو وجنفذ ا لمهالجو الهوامد التم قد جكد  استدامو اآللأو وجحاي  ا دافكاشاليو أسد جداذير الت اأر المنا
  

 خاتمة - سادسا 
 ظرا للبي و المحفوفو يالتحديام وعدم الأاين ي ــــــــــأل الموار  المتاحو لبرام  اليو أســــــــــدا إلي جا ب  - 18

ةفالا وال ســــأما خصل جائحو التوقهام المتزايدة ياةرا  ي ــــأل اســــتجايو اليو أســــأر لصحتأاجام المتنامأو لأ
(ا من األ مأو الحيويو يمكال البحث عن ةرو مبتنرة لتوليد إيرا ام لبرام  19-مرض فيرو  مورو ا  اوفيد

اليو أسأر الاصريو فم جمأ  ا حاء الهالمش وسيتأح جندوو  ينامو المتجد  زيا ة االستثمار فم  مو انيرا ام 
 ان علي ال ــــــــهيدين الاصري وانقلأممش وســــــــيؤ ي ال ــــــــندوو  ورا من خصل جم  األموال من الاصا  ال

 محوريا فم مهالجو الثغرام المحتملو فم الموار  وسأساعد يالتالم اليو أسد علي االضصص  ذواليتكاش
 


