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    األمم المتحدة للطفولةمنظمة 

    المجلس التنفيذي

    2021الدورة العادية الثانية لعام  

    2021أيلول/سبتمبر   7-10

       من جدول األعمال المؤقت*  13البند 
الخاااو واقااامااة ال ااااااااارارااام معاا   التقر ر المااالي  جمع األموال من القطااا     

 2020كانون األول/ديسمبر    31السنة المنتهية في   عن 
  

 موجز  
يعرض هذا التقرير النتائج المالية وغير المالية التي حققتها شعبة جمع األموال من القطاع الخاص   

قطريةا فيما يتعلق بميزااية الشـــــــعبة  وإقامة الشـــــــرا،اإ معجا بلا جاان اللجاي الوينية لليوايتـــــــ  وم ا بها ال
 .2020لعام 

 ويتضـــمن أيضـــا مردقا يقدم اســـتعرا ـــا لتاالير مـــنابيق امســـتلماف يلبج المجلس التنفيذي دي مقرف  
2018/4. 

 و رب دي القتم اللالث عنامر مقرف لكي ينظر ديها المجلس التنفيذي. 
 
 

  

 

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/23
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 لمحة عامة  -   أوال  

شــــعبة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشــــرا،اإ معج “(الشــــعبة ن بلا  حقيق اتائج    هدف - 1
لصـال  األيفال عن يريق  عظيم أالر أاشـطة جمع األموال من القطاع الخاص وأاشـطة الدعوة التي  ضـطلع  

ــابتج  كاي عاما حادال بالتحديا  2020بها اليوايتـــــــــــــ  دي جميع أاحاى العالم. وعلا الرغم من أي عام  إ شـــــــــــ
ن التي أمـــــابت العالما وامـــــلت اليوايتـــــ  بيابة مشـــــافكتها بشـــــ    19-جائحة مرض ديروس كوفواا “،وديد

 ،بير مع الداعمين من القطاع الخاص.

بليوي بومفا  ملــ  الموافب العــابيــة   1,61ا بلغ مجموع بيراباإ القطــاع الخــاص  2020ودي عــام   - 2
مليوي بومف. وبلغ بجمالي بيراباإ القطاع الخاص    889,2األخرى  مليوي بومفا و مل  الموافب    719,9منها  

البـالغ    2020دي المـائـةن عن الهـدف المحـدب لعـام    10,6مليوي بومف وهو مـا ملـ  بيـابة بنتــــــــــــــبـة “  154,8
 .2019دي المائة عن عام  13,4بليوي بومف وبنتبة  1,45

 ماليين من  8,7عميهــا من بينهم  مليوي من با   128,5ا  فــاعلــت اليوايتــــــــــــــ  مع  2020ودي عـام   - 3
درابى المااحين ممن يقدموي متــاهما هم اقداأ أو المتعهدين بالتبرع أو المتبرعين بالتركاإ. وعزبإ اليوايتــ  

 مليوي يف  من خالل الشرا،اإ واملتزاماإ. 133أيضا عملها كليرأا مع قطاع األعمالا حيث وملت بلا 

ا ـبابتكـاف اســــــــــــــترا يجيـاإ جمع األموالوقـد أههرإ اللجـاي الوينيـة والم ـ  - 4  اـ ن القطرـية مروـاة والتزامـأ
و ركيزها و كييفها دي  ــوى الجائحة العالمية. و ع س النتائج الناجمة عن كلو ومى الداعمين والشــركاى الذين 

للمااحين الجدب  يتبرعوي لليوايتـــــ  بااتظام  وهو يعبر عن القوة التي  حظا بها بصـــــمة اليوايتـــــ  بالنتـــــبة 
األدراب والمؤســــــــــــــتــــــــــــــاإا اـلذين  برعوا ألول مرة لحـامإ الطوافك العـالمـية والمحلـيةا بمـا دي كـلو الجهوب  من

 ا دضال عن حالة الطوافك دي لبناي.19-المبذولة دي سياق جائحة كوديد

من أج  الددع و وامـ  الشـعبة علا الصـعيد العالمي ديابة عملية  نفيذ اسـترا يجية بشـراا الداعمين   - 5
بعجلة  وليد اإليراباإ دي الم ا ن القطرية كاإ اإلم اااإ العالية. وقد اســــــــــــتتهلت هذ  امســــــــــــترا يجية بنجا  

 .2020الهند دي عام  دي

علا  عزيز  2020وســــــــاعدإ العالقة الناجحة المتــــــــتمرة بين اليوايتــــــــ  واللجاي الوينية دي عام  - 6
ــترا يجي والرقابة الداخل ية والحوكمة المشـــــــــــــتركة دي اللجاي الوينية. وأبإ جهوب الدعوة التي التخطيط امســـــــــــ

بذلتها اليوايتــــــ  واللجاي الوينية بلا بيابة الميزااياإا وإمــــــالحاإ التــــــياســــــة العامةا و عزيز النظما والحد  
 أوجج عدم المتاواة علا جميع المتتوياإ. من
  

 النتائج المتحققة  -  ثانيا  

 مصدر التمو ل والسوق والفئة المساهمة النتائج المالية حسب -  ألف 

بليوي    1,42مقـافاـة بمبلغ    2020بليوي بومف دي عـام    1,61بلغ بجمـالي بيراباإ القطـاع الخـاص   - 7
 دي المائةن. 13,4مليوي بومف “ 189,8ا ما مّل  بيابة قدفها 2019بومف دي عام 

مليوي    719,9بجمــالي بيراباإ الموافب العــابيــة  ودي بيــاف بجمــالي بيراباإ القطــاع الخــاصا بلغ   - 8
  وبلغ بجمــالي بيراباإ  2019دي المــائــةن مقــافاــة بعــام    9,9مليوي بومف “  64,9بومفا مــا ملــّ  بيــابة قــدفهــا 

دي المــائــةن مقــافاــة   16,3مليوي بومف “  124,9مليوي بومفا مــا ملــّ  بيــابة قــدفهــا    889,2الموافب األخرى  
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مليوي  598,3بيراباإ الموافب األخرىا بلغت اإليراباإ األخرى من الموافب “العابيةن   . ودي بياف2019 بعام
ا قدف      وبلغت بيراباإ الموافب 2019دي المائةن مقافاة بعام  3,6مليوي بومف “ 22,3بومفا ما مّل  ااخفا أ

ــا    290,9األخرى “المخصــــــــــــــصــــــــــــــــــة للطوافكن   ــدفهــ قــ ــابة  بيــ ــّ   ملــ ــا  مــ ي بومف مليو   147,2مليوي بومفا 
 .2019المائةن مقافاة بعام  دي 102,4“
 

 الش   األول  

 2020- 2018مجمو  إيرادام اليونيسف خالل الفترة    

 “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن   

 

 

 

 

 

 

 

 
   
م تبــا قطريــا   21لجنــة وينيــةا و    33ا  حققــت بيراباإ من القطــاع الخــاص دي  2020ودي عــام   - 9

ــ   ــطة منظمة لجمع األموال من القطاع الخاص و لليوايتـ ــطلع بااشـ م تبا قطريا آخر لجمع األموال   30 ضـ
ــطلع   ــة اليوايتـــــــــــ  العالمية للمن  علا اإلاترات “الم ا ن القطرية التي  ضـــــــــ بما محليا أو من خالل منصـــــــــ

 بااشطة غير جمع األموال من القطاع الخاصن.

مليوي بومفا وإيراباإ    1 372,2التي حققتهـا اللجـاي الوينـية وبلغ مجموع بيراباإ القطـاع الخـاص  - 10
مليوي بومفا وإيراباإ    224,8 الم ا ن القطرية التي  ضــــــــــــطلع بااشــــــــــــطة جمع األموال من القطاع الخاص

مليوي بومف. ومن هذا   12,1الم ا ن القطرية التي  ضــــطلع بااشــــطة غير جمع األموال من القطاع الخاص  
مليوي بومفا وإيراباإ الم ـا ـن القطريـة    684,3اباإ الموافب العـابيـة من اللجـاي الوينيـة  المجموعا بلغـت بير 

مليوي بومفا وإيراباإ الم ا ن القطرية التي  34,8التي  ضـــــطلع بااشـــــطة جمع األموال من القطاع الخاص  
األخرى  مليوي بومفا وإيراباإ الموافب    0,8 ضــــــــــــــطلع بــااشــــــــــــــطــة غير جمع األموال من القطــاع الخــاص  

 مليوي بومف علا التوالي. 11,3 مليوي بومفا و 190 مليوي بومفا و 687,9
 

690,6 

578,9 

162,0 

655,0 
620,6 

143,7 

719,9 

598,3 

290,9 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

الموافب العابية نالعابية“الموافب األخرى  نحامإ الطوافك “الموافب األخرى 

2018 2019 2020



 E/ICEF/2021/AB/L.8 

 

4/27 21-09569 

 

 الش   اللااي  
 2020اإليرادام التي حققتها اللجان الوطنية والمكاتب القطر ة لليونيسف في عام    

 “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

دي المــائــةن   11,2مليوي بومف “  138,5حققتهــا اللجــاي الوينيــة بمبلغ قــدف   اف فعــت اإليراباإ التي   - 11
ا ويعزى كلو أسـاسـا بلا  عهداإ درابى المتبرعين و ددقاإ العوائد النقدية. 2019مقافاة بعام   2020دي عام 

دي المــــائــــة   82,7مليوي بومفا وهو مــــا يملــــ     1  134,9لجــــاي وينيــــة بيراباإ بلغــــت    10وحققــــت أ،بر  
 .2020جموع اإليراباإ التي حققتها اللجاي الوينية دي عام م من

 
  

687,9

684,3

1 372,2

190,0

34,8

224,8

11,3

0,8

12,1

الموافب األخرى 

الموافب العابية

مجموع اإليراباإ

اللجان الوطنية التابعة لليونيسف

أنشطة جمع األموال من القطاع الخاص في المكاتب القطرية

أنشطة غير جمع األموال من القطاع الخاص في المكاتب القطرية



E/ICEF/2021/AB/L.8  

 

21-09569 5/27 

 

 الش   اللالث  

 2020اإليرادام التي حققتها اللجان الوطنية في عام    

 “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

ــطلع بااشـــــــــــطة جمع  - 12 األموال من القطاع  اف فعت اإليراباإ التي حققتها الم ا ن القطرية التي  ضـــــــــ
ا ويعزى كلـو 2019مقـافاـة بعـام    2020دي المـائـةن دي عـام    26,9مليوي بومف “  47,7الخـاص بمبلغ قـدف   

أســاســا بلا  عهداإ درابى المتبرعين و ددقاإ العوائد من المؤســتــاإ. وباإل ــادة بلا كلوا اف فعت اإليراباإ  
جمع األموال من القطـاع الخـاص بمبلغ قـدف     التي حققتهـا الم ـا ـن القطريـة التي  ضــــــــــــــطلع بـااشــــــــــــــطـة غير

 دي المائةن. 42,4ماليين بومف “ 3,6
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 الش   الرابع  

 ، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية 2020اإليرادام التي حققتها المكاتب القطر ة في عام    

 “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ــاهما هم اقداأ أو المتعهدين بالتبرع  وودقأا للفئة  - 13 ــاهمةا مللت دئة درابى المااحين ممن يقدموي متــــــ المتــــــ
  2020 دي المائة من مجموع اإليراباإ المتا ية من القطاع الخاص دي عام   62,3المتبرعين بالتركاإا اتبة  أو 

اهمة األخرىا دقد ســـــــاهمت  دي المائة من الموافب العابية. أما بالنتـــــــبة للفئاإ المتـــــــ   100وبنتـــــــبة  بلغ  قاف   
ــبة  ــية بنتــــــــ ــبة  22,6الجهاإ المؤالرة الرئيتــــــــ ســــــــــاهمت   دي المائةا فيما   13,2دي المائةا وقطاع األعمال بنتــــــــ

 .دي المائة من مجموع اإليراباإ   1,6الح وماإ التي  مول برامج اليوايت  من خالل اللجاي الوينية بنتبة 
 

 1الجدول   
 2020- 2019موال من القطا  الخاو حسب الفئة المساهمة، للفترة  اإليرادام المتأتية من جمع األ   

 “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن   

 الفرق    
 النتبة المئوية المبلغ 2020 2019 
 14,5 126,7 002,6 1 875,9 امدراب     

 16,5 51,3 363,1 311,8 الجهاإ المؤالرة الرئيتية
 0,5- 1,0- 211,6 212,6 قطاع األعمال

 53,7 8,8 25,2 16,4 الح وماإ
 153,8 4,0 6,6 2,6 دئاإ أخرى 

 13,4 189,8 609,1 1 419,3 1 المجمو  

يبيأمري ا الال ينية والكاف 
85,4

شرق آسيا والمحيط 
الهابك
79,4

منطقة الخليج
34,9

جنو  آسيا
14,3

أوفبا ووسط آسيا
9,5

شرق أدريقيا والجنو  األدريقي
1,3 أاشطة غير جمع األموال من القطاع الخاص دي الم ا ن القطرية

12,1
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ــنواإ المالية دي األموال المتلقاة عن  وقيت عملياإ التفاوض الذي  - 14 و نجم الفروق القائمة بين التـــــــــــ
 مع بعض الفئاإ المتاهمة. يم ن  وقعج أحيااا م
 

 النتائج المالية وغير المالية، حسب النتائج والمخرجام -  باء 
 مليون شخص يغيرون العالم مع اليونيسف بأصواتهم وتبرعاتهم   81,4  -   األفراد  1النتيجة    

فغم التحدياإ التي يواجهها اشــــــاا جمع األموال من القطاع الخاصا  م نت اليوايتــــــ  من جذ    - 15
ماليين   9,6مليوي باعم بالوســــائ  الرقميةا و    110,2ا منهم  2020مليوي باعم دي عام   128,5ما مجموعج 

در التعليم لمـا مجموعـج    8,7متطوعا وأ،لر من   ماليين يفـ   قريبـا لي واوا    7ماليين من المـااحين األدراب. ووت
 مدادعين عن حقوقهم.

مليوي بومف مقــافاــة   126,7وبلغ بجمــالي اإليراباإ من األدراب بليوي بومفا مــا ملــّ  بيــابة قــدفهــا   - 16
ــ  بلا هدف خطة القطاع الخاص الطموحة للفترة 2019بعام   : الهدف المتمل  2021-2018ا وكاب أي يصـ

قــــدف    أجــــ  كــــ  يفــــ  “خطــــة بحــــدار األالرن بمبلغ  بليوي بومف. و م التفــــاعــــ    1,03دي بحــــدار أالر من 
 .2019قافاة بعدبهم دي عام مع عدب أ،بر من األيفال والشبا  بصفتهم عوام   غيير م 2020 عام دي

بداعا عن حقوق الطف ا يجن بذل   -الكباف منهم واأليفال  -ومن أج  موامــــلة حشــــد األشــــخاص - 17
مزيد من الجهوب لكفالة بم ااية ام صــــــال بالداعمين بالوســــــائ  الرقمية وإ احة الفرمــــــة أمامهم للتبرع والتطوع 

بيابة ف ــا الداعمين عن المنظمة وومئهم وبعمهم لها علا لصــال  اليوايتــ . وهذا ما ســيتــاعد أيضــا علا 
 المدى الطوي .

 
مليون دوالر على شااااكل   891,5مليون شااااخص بمبل    11,3، يتبر   2020  بحلول عام  1- 1النتيجة    

 إيرادام من القطا  الخاو 

. 2020لليوايتـــــــــ  دي عام ماليين من درابى المااحين بمبلغ قدف  بليوي بومف  8,7 برع أ،لر من  - 18
مليوي  225,9دي المائةا لتصــ  بلا   50,4وهذا المبلغ يتجاوب الهدف المحدب لج. وامت القناة النقدية بنتــبة 

مليوي بومف. وقد اجحت الجهوب  678,6دي المائةا لتصـــــ  بلا   8,4بومفا فيما امت قناة التبرعاإ بنتـــــبة  
ــائ  الرقمية و  ا حيث  2020الومـــــول بالتبرعاإ الفربية بلا أقصـــــا حد دي عام المبذولة لجمع األموال بالوســـ

ــائ   ــمام جهة مااحة بالوســـ ــدف للجهاإ المااحة للمرة األولاا وااضـــ بربإ القنواإ الرقمية باعتبافها أ،بر مصـــ
ــنابيق امبتكاف 29الرقمية بلا اليوايتـــــ  ك   ــتحدار منتجاإ بدعم من مـــ ــفر اســـ عن  حقيق   الااية. وقد أســـ

اعــدةا كمــا أي التركيز المتــــــــــــــتمر علا  وجيــج (فادعي اليــد ا أو األشــــــــــــــخــاص الــذين يعربوي  اتــائج جــديــدة وو 
 اهتمامهم بتقديم هدية من  ركا هم دي المتتقب ا  كل  بالقدف افتج من النجا . عن
 

مليون شاااااااااخص  بمن فيهم األطفاال  دفااعا ا    100، ُتح ااااااااااد جهود  2021  بحلول عاام  2- 1النتيجاة    
 مليون شخص مقبلين على التبر    50  حقوق الطفل، و وجد  عن 

مليوي من درابى    100المتمـل  دي حشــــــــــــــد  2021حققـت اليوايتــــــــــــــ  ـبالفعـ  الهـدف المحـدب لعـام   -   19
ليصـــــــــ  عدبهم اإلجمالي   -الذين يتطوعوي ويتبرعوي من أج  قضـــــــــية األيفال ويدادعوي عنها   - الداعمين

ــام  128,5 بلـا عـــــ دـي  ــدبهـم  عـــــ عـن  ــابة  بيـــــ ــّ   مـلـــــ ــا  مـــــ باعـما  بـلـغ    2019  مـلـيـوي  ــذي  مـلـيـوي   95,5الـــــ
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مليوي من هؤمى من الداعمين بالوسـائ  الرقمية من خالل وسـائ  التوامـ  امجتماعي  110,2 وكاي شـخ..
 .U-Reportوأباة 

مليوين وقنواإ التوام  امجتماعيا   U-Report  “12,7ومّل  الشبا  عوام   غيير باستخدام أباة   - 20
ماليين يف  من خالل جهوب  6,97ا  م التفاع  مع ما مجموعج  2020وخامـــــــة موقع باتـــــــتغرام. ودي عام  

ــبة  ــاي حقوق الطف ا ما مّل  بيابة بنتـــــ ا ليتحقق بالفع  الهدف  2019دي المائة مقافاة بعام  28التلقيف بشـــــ
 .2021المحدب لعام 

 
الرئيسااااية من أجل النهو   تعظيم أثر وفعالية الجهام المؤثرة   -     الجهام المؤثرة الرئيسااااية 2النتيجة    

 بحقوق األطفال ورفاههم 

ا لوحظ أ،بر ااخفـــاض دي اإليراباإ التي  قـــدمهـــا الجهـــاإ المؤالرة الرئيتــــــــــــــيـــةا  2019دي عـــام   - 21
ا من التمويــ  المتزايــد واأل،لر مرواــة لمواجهــة التحــديــاإ التي 2020هــذ  الجهــاإ كّلفــت دي عــام   أي غير

ا  2020مليوي بومف لليوايتـــ  دي عام    291,8الخير والمؤســـتـــاإ  . ووهن محبو19-أدرب ها جائحة كوديد
ــافا أ،لر  71,3دي حين منحـت المنظمـاإ القـائمـة علا العضــــــــــــــوـية والمنظمـاإ الـدينـية   مليوي بومف. وشــــــــــــ

 شريو من محبي الخير دي فحالإ ميدااية ادترا ية ودي مناسباإ أخرى. 1 000 من
 

مليون   392ال اار كة الرائدة بالعمل مع اليونيسااف واسااتثمار      التزام المؤسااسااام الخير ة 1- 2النتيجة    
 من أجل إحداث تغيير جذري لصالح األطفال   2020دوالر سنو ا بحلول عام  

ــتــــاإ الخيرية الشــــري ة لدعم لبرامجها الرامية    363,1حشــــدإ اليوايتــــ   - 22 مليوي بومف من المؤســ
الم  أاحــــاى العــــالم. ومن هــــذا  ديمتــــج  بلا بحــــدار  غيير دي جميع  ماليين بومف   204,7جموعا وفب مبلغ 

مليوي بومف من محبي الخير والمنظماإ الدينية والمنظماإ    158,4المؤســتــاإ الشــري ة ومبلغ ديمتج  من 
ــوـيةا مقـافـاة بمبلغ ديمـتج  مليوي بومف علا  151,2مليوي بومف ومبلغ ديمـتج   160,6القـائمـة علا العضــــــــــــ

 . 2019عام   التوالي دي 

مؤســـتـــة بي  وميليندا غيتسا  - ى امحتفاظ بالعديد من الشـــرا،اإ الرئيتـــية كاإ القيمة العالية وقد أب  - 23
بلا بيابة كبيرة دي الدخ ا علا   - ومؤسـتـة الصـندوق امسـتلمافي لليفالا ومؤسـتـة ماسـتركافبا وببي العطاى 

دوفب ومؤســتــة ســتادروس    غراف ما دعلج بقامة شــرا،اإ جديدة عالية القيمة مع مؤســتــة بليااوف كروا ومؤســتــة 
مليوي بومف من المؤســتــاإ الشــري ة لدعم برامج اليوايتــ  المباشــرة والبرامج  37ايافكوس. وجتمع بجمالي قدف   

المؤسـتـاإ الخيرية  من  70 . وباإل ـادة بلا كلوا من  أ،لر من 19- كاإ الصـلة بها من أج  امسـتجابة لكوديد 
 بومف.   100  000العضوية أ،لر من  والمنظماإ الدينية والمنظماإ القائمة علا 

 
ع نطاق انت اار خطابام اليونيساف الداعية لنصارة الق اايا  2– 2النتيجة       الجهام المؤثرة الرئيساية توسا 

 ذام األولو ة التي تؤثر على األطفال 

بليوي بومف   8,8غيتس  حالَ  غادي للقاحاإا علا جمع   ســـاعدإ اليوايتـــ  ومؤســـتـــة بي  وميليندا  - 24
من خالل اـلدعوة المشـــــــــــــترـكة ـلدى الح وـماإ المـااحـة الرئيتــــــــــــــيةا وامســـــــــــــتـفابة  2020لتجـدـيد أموالهـا دي عـام  

ــعيد  من  ــ  علا الصـــ ــ. دوفب و عزيز قدفة المنظمة علا التوامـــ مـــــوإ المديرة التنفيذية لليوايتـــــ  هنرييتا هـــــــــــــــــ
اليوايتــ  ومؤســتــة بو ناف المنصــَة األدريقية لالبتكاف الرقمي بهدف  شــجيع الشــبا  علا  العالمي. واســتخدمت 
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 . وأســــــــفرإ الدعوة المشــــــــتركة التي قام بها الم تن19- المتــــــــاهمة بحلول مبتكرة للتحدياإ التي يشــــــــ لها كوديد 
ب ــادي    برع  حشــد  اإلقليمي لشــرق أدريقيا والجنو  األدريقي وم تن اليوايتــ  دي ايجيريا ومؤســتــة بو ناف عن 

 . Youth Agency Marketplace (YOMA)قدف  مليوي بومف من ح ومة ألماايا بلا المنصة الرقمية 

وغيرهـــا   19-من محبي الخير بحـــايـــة عن جـــائحـــة كوديـــد  1  000وقـــدمـــت الشــــــــــــــعبـــة أل،لر من   - 25
يةا واافجافاإ  الموا ـــــــــيع التي  ؤالر علا األيفال. واظمت ســـــــــت فحالإ ميدااية ادترا ـــــــــية: عن التغذ من

بيروإا والتحصينا والتعليما و غير المناخا وقدمت ك  فحلة مر ين لتحقيق أقصا قدف من المشافكة. وأتيِلع 
محبو الخير علا حـاـلة حقوق الطفـ  واحتـياجـاإ األيفـال دي كـ  ســـــــــــــــياق. وـبامقتراي مع اـلدوفة الخـامتــــــــــــــة  

ندية لليوايتـــــ  ادترا ـــــيا محبين للخيرا وشـــــركاى والتـــــبعين للجمعية العامة للمم المتحدةا جمعت اللجنة الك
ــيين من جميع أاحاى العالم دي مدينة ايويوفا لحضـــــــــــوف النق   من الشـــــــــــركاإا وغيرهم من المؤالرين الرئيتـــــــــ

للتعرف  ا من أج  ب احة هذ  الفرمـة لهم2020المباشـر لوقائع ااعقاب الجمعية العامة للمم المتحدة دي عام 
 يت  والتوام  مع المتحدالين والمؤالرين علا الصعيد الدولي.علا األالر العالمي لليوا 

 
 التسخير الكامل لقوة قطا  األعمال وتأثيره ونفوذه لصالح األطفال   -     قطا  األعمال 3النتيجة    

ا عّجلت اليوايتـــــــــــ  بالتحول من العالقاإ القائمة علا المعامالإ بلا امف باياإ 2020دي عام  - 26
أهداف مشـتركة. وقد  حققت اتائج بيجابية من خالل امسـتفابة من بيراباإ قطاع األعمال و االير  القائمة علا 

ا دي  نفيذ برامج اليوايت .  وابتكاف  وخبر ج التقنية باعتباف  شري أ

ــ   - 27 . وقدم هذا القطاع أ،لر 2020مليوي بومف من قطاع األعمال دي عام    211,6وجمعت اليوايتـ
. واف فع عدب الشـــرا،اإ  19-القطاع الخاص من اإليراباإ التي جمعت لالســـتجابة لكوديدمن اصـــ  ما قدمج  

مليوي    201مليوي بومف بلا    148ا كمـا اف فعـت القيمـة من  253بلا    198الوينيـة كاإ القيمـة العـاليـة من  
ــادة بلا كلو2020بومف دي عام   ــرا،اإ الدولي   91جرى بنجا   جديد   ا. وباإل ــــــ ة عالية دي المائة من الشــــــ

 مليوي بومفن أو ام فاق عليها من حيث المبدأ. 54القيمة “بقيمة  عاقدية بجمالية قدفها 

وأحرب  قدم كبير دي  امين التعاوي مع قطاع األعمال للددع بعجلة التغيير الفعال لصـال  األيفال.   - 28
مليوي  34,3بالمقافاة مع    مليوي يف  من خالل الشرا،اإ مع قطاع األعمالا  133ا استفاب  2020ودي عام  

. وكاات هناا بيابة دي عدب مؤســـــــــــتـــــــــــاإ األعمال التي  برعت با،لر من مجرب مبالغ  2019يف  دي عام  
مؤسـتـة أعمال من خالل التبرع بامـولها األسـاسـية والدداع عن حقوق الطف    2000شـافا أ،لر من  – اقدية

شــــــــــــــرا،ـة    15الشــــــــــــــرا،ـاإ القـائمـة علا ديم مشــــــــــــــتركـة من  واألعمـال التجـافـية. وهـذا مـا ع س بـيابة دي عـدب 
 .2020شرا،ة دي عام  21بلا  2019 عام دي

دي  طوير المعــافف والموافب والمهــافاإ علا اطــاق    واســــــــــــــتمرإ مبــابفة األعمــال من أجــ  النتــائج - 29
ــر  ــال  األيفال بتــ عة وعلا اليوايتــــ  لكفالة أهمية بمج قطاع األعمال دي البرامج من أج   حقيق اتائج لصــ

ــتـــــاإ األعمال التجافية دي أاشـــــطة   121اطاق واســـــع. وعملت اللجاي الوينية و  م تبا لليوايتـــــ  مع مؤســـ
الدعوة وإبماج مصــــــــــــال  األيفال دي التــــــــــــلوا التجافي المتــــــــــــؤول. واتفذإ مبابفة األعمال من أج  النتائج  

ــية 20بلداا شـــملتا دي جملة أموفا عقد  25 دي وامـــلت اليوايتـــ  العم   . و 2020دي عام   جلتـــة ادترا ـ
 لجنة وينية. 12م تبا قطريا و  49مجال حقوق الطف  واألعمال التجافية مع  دي
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  ال اااااااااراراام مع قطاا  األعماال ُتحقئ أقصاااااااااى النتاائج لصاااااااااالح األطفاال وتادر  اإليرادام  1- 3النتيجاة    
ر وحمااياة حقوق الطفال    وُتحقئ النفوذ والتاأثي 2020مليون دوالر في عاام   170,8ُيتوقع أن تبل    التي 
 األعمال واألصول األساسية  و/أو 

. وأسـفر التركيز المتـتمر  2020مليوي بومف من قطاع األعمال دي عام    211,6جمعت اليوايتـ    - 30
ســــوقا منها وفاى امو دي اإليراباإ العالمية بمبلغ  15علا األســــواق كاإ األولوية عن  حقيق اتائجا دقد كاي 

دي المائةن. وقدمت الشــرا،اإ الدولية الرفيعة المتــتوىا بما دي كلو الشــرا،اإ   92“أو   مليوي بومف 39قدف   
مليوي بومف   25مليوي بومف من هذا المبلغ. ومن الشـركاى الحاليينا  م  امين    14القائمة علا ديم مشـتركةا 

ا لجزى من هذا حادز  19-وما بعد . وشـــــــــــ لت جائحة كوديد  2020ب ـــــــــــادي من الدخ  التعاقدي الجديد لعام 
متــــاهماإ    LEGOومؤســــتــــة    LIXILو   Unileverو  INGالنموا حيث قدم شــــركاى فئيتــــيوي من قبي  

 مالية وعينية كبيرة.

شــرا،ة.   21شــركة بلا  15واف فع عدب الشــرا،اإ القائمة علا ديم مشــتركة وكاإ التقنية العالية من  - 31
للمتـاعدة دي  هيئة التومـي  باإلاترات دي المدافس  وأعلنت اليوايتـ  عن شـرا،ة عالمية مع شـركة بفي تـوي  

واليوايتــــــ  أعمالهما معأا من أج   عزيز   PwC. وقد  ــــــادرإ شــــــركة 2023بلدا بحلول اهاية عام   35دي 
مهافاإ الشــبا  دي جميع أاحاى العالم. ومن خالل شــرا،ة جواب ســفر من أج  التعلم التي أقامتها اليوايتــ  

ــودتا بوبإ ــركة ماي روسـ ــجي  دي مدافس دعلية بالقوة الكفيلة   مع شـ اليوايتـــ  األيفال الذين م يم نهم التتـ
بني  حصـــــــتهم من التعلم. وأيلقت فيتـــــــبوا واليوايتـــــــ  شـــــــرا،ة عالمية هي األولا من اوعها لدعم حمالإ  
التحصــــين التي  قوم بها اليوايتــــ  ولتومــــي  المدافس باإلاترات. وبخلت اليوايتــــ  دي شــــرا،ة مع شــــركة 

LIXIL ا دي بياف امسـتجابة للجائحةا بهدف بقامة مركز مبتكر لغتـ  اليدين غير متصـ  بشـب ة الكهرباىا
ا الذي سيتهم دي  حتين محة ماليين األشخاص دي جميع أاحاى العالم. وقد مو ت  SATOوهو منبوف 

 .2020علا هذا الصنبوف باعتباف  أحد أدض  امختراعاإ لعام   ايممجلة 
 

اتخاذ قطا  األعمال إجراءام مساااااااتدامة تكفل احترام حقوق الطفل في جميع األن اااااااطة    2- 3النتيجة    
 والعالقام ذام الصلة بقطا  األعمال 

لجنــة وينيــةن بــ شــــــــــــــراا   12م تبــاأ قطريــاأ و    49قــام واحــد وســــــــــــــتوي م تبــاأ  ــابعــا لليوايتــــــــــــــ  “ - 32
اإ  ضـــم العديد من أمـــحا   دضـــالأ عن هيئاإ ح وميةا وفابطاإ مهنيةا ومنتدي  -مؤســـتـــة أعمال  2 859

من أج  التصـدي للمخاير التي يتعرض لها األيفال اتيجة للاشـطة التجافية  -المصـلحةا ومؤسـتـاإ مالية 
 دي أما،ن العم ا وسالس  اإلمدابا والتتويق واإلعالااإا والفضاى الرقميا والبيئة األوسع اطاقاأ.

دولية وهيئة األمم المتحدة للمتــاواة بين الجنتــين واشــرإ اليوايتــ ا بامشــتراا مع منظمة العم  ال - 33
لك  من قطاع األعمال ووا ـــعي التـــياســـاإا    و م ين المرأةا واليقة  وجيج ســـياســـا ي شـــاملة ومالئمة للســـرة

 لتها سـلتـلة من الحلقاإ الدفاسـية الشـب ية موجهة بلا مؤسـتـاإ األعمال التجافية دي آسـيا واألمري تين. وقد  
ــافكت غردة التجاف  ــدفإ  شــ ــب يةا كما مــ ــية شــ ة الدولية والمنظمة الدولية ألفبا  العم  دي  نظيم حلقاإ بفاســ

أبواإ خامــة بقطاع األعمال التجافية بامشــتراا مع ام فاق العالمي للمم المتحدة. ودي العديد من البلدايا 
 اترات وخافجها.افذإ مؤستاإ األعمال والمنابر التجافية  دابير لدعم حماية األيفالا علا شب ة اإل

ووام  كباف المتتلمرين  وجههم احو و ع قواعد  نظيمية والتركيز علا النهج القائمة علا حقوق   - 34
ــائ  امجتمادية والحوكمة. وأحرب  قدم دي ببماج حقوق   ــاي دي مجال اإلبالل دي بياف البيئة والمتـــــــــ اإلاتـــــــــ
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ق اإلاتــــــاي دي ام حاب الطف  دي عملية مــــــياغة قواعد  نظيمية بلزامية بشــــــاي العناية الواجبة دي مجال حقو 
األوفوبي ودي ألماايا وسـويتـرا. ووامـلت اليوايتـ  وشـركاضها و ـع أبواإ لحشـد  االير المتـتلمرين دي الحد  
ــتلمافاإ دي مصـــــرف   ــرا،ة مع ببافة امســـ ــبي  الملالا أبإ الشـــ ــافيع علا األيفال. دعلا ســـ من مخاير المشـــ

بلا بيابة  دقيق المتـتلمرين فيما يتصـ  ب بافة سـلتـلة  اوفجيسا وهو أ،بر مـندوق لللروة التـيابية دي العالما 
 التوفيد واأليفال دي قطاعي المالبس واألحذية.

 
   مناصرة مؤسسام األعمال وأصحاب المصلحة فيها لألطفال 3- 3الناتج    

شهدإ اليوايت  بيابة دي عدب مؤستاإ األعمالا والمؤستاإا والح وماإا والمؤستاإ المتعدبة  - 35
ــم  األيراف   ــايا العالميةا  شــــــ ــاي القضــــــ ــلحة المتعدبين بشــــــ ــحا  المصــــــ التي  جتمع دي بياف مبابفاإ أمــــــ

يتعلق منها باهداف التنمية المتــتدامةا ووســعت اطاق  عاواها مع العديد من منتدياإ أمــحا  المصــلحة   ما
برب ا جا    وما اتج عنها من بخم (إلعابة البناى علا احو أدضـ  ا 19-المتعدبين. ودي خضـم جائحة كوديد

متزايد احو الدعوة الجمادية بلا اماكج واقتصــــــــاباإ أعمال محدبة الهدف ومتــــــــتدامة بشــــــــ   أ،برا دضـــــــال  
واماتقال من منظوف المتــاهم بلا منظوف مــاحن المصــلحة.    -مشــافكة أمــحا  المصــلحة المتعدبين   عن

ين العام والخاص وعملت واســـــــتخدمت المنتدياإ افوكها و االيرها للجمع بين أمـــــــحا  المصـــــــلحة من القطاع
رإ 19-،جهاإ باديةا دنتــقت امحتياجاإ دي ســياق امســتجابة لكوديد ا وفبطت بين الطلن والعرضا ويتــّ

 التبابل لإلسراع بتحقيق التعاوي.

ــم - 36 ــويتج التي  ضــــ ــامإ الها   المحمول بعضــــ ــبي  الملالا بعا النظام العالمي م صــــ أ،لر  دعلا ســــ
 تضــمن معلوماإ  ا   المحمول بلا بفســال فســائ  اصــية مجااية بلا عمالئهممتعهدا لشــب اإ اله 750 من
ا دضـــــــــال عن ب احة ام صـــــــــال المشـــــــــروا باإلاترات أو ام صـــــــــال باإلاترات بدوي أي  كلفة 19-،وديد عن

.  Gigaلدعم أهداف مبابفة بلوفة  صـــــوف جديد للتعليم ومبابفة  -للمحتوى التعليمي دي ســـــياق التعلم عن بعد  
ــابي العالميا بعت اليوايتــــــ  وشــــــركاضها والمتــــــؤولوي التنفيذيوي والقيابة العليا ومن خ الل المنتدى امقتصــــ
ومؤســــتــــة ليغو وببي العطاى وماي روســــودت مؤســــتــــاإ األعمال التجافية بلا ا خاك بجراىاإ   PwCلشــــركة 

اعة النق  التابعة مم نة لبلوفة  صـــوف جديد للتعليم. وشـــافكت اليوايتـــ  ومجموعة عم  ســـلتـــلة التوفيد ومـــن 
 19-للمنتدى امقتصــــــــابي العالمي دي و ــــــــع ميلاق لدعم اليوايتــــــــ  ومردق كودا،س إل احة لقاحاإ كوديد

مؤســـــتـــــة أعمال  جافية التزمت بدعم التخطيط والتاهن  18و وبيعها علا الصـــــعيد العالمي. ووقعت الميلاق 
 اإ الصلة.واإلمداباإ ك 19-وإعطاى األولوية لنق  و وبيع لقاحاإ كوديد

 
الحكوماام على كال المساااااااااتو اام في البلادان التي توجاد  هاا لجاان وطنياة تنفاذ   -     الحكوماام 4النتيجاة   

،  2021- 2018أولو ام اليونيساف المتعلقة باألطفال، على النحو المحدد في الخطة االساتراتيجية للفترة  
 على الصعيدين المحلي والعالمي معا  

رأا غير متــــبوق علا حياة األيفال وأســــرهم دي جميع أاحاى العالما بمن أال  19-خلفت جائحة كوديد - 37
ديهم األيفال الذين يعيشــــــــــوي دي البلداي المر فعة الدخ . وفغم بقاى األيفال بلا حد كبير بمناى عن ا الاف 

قتصـابية  ام -الصـحية المباشـرة للجائحةا د اهم ما يزالوي متضـرفين جراى  دابير امحتواى وا الاف امجتمادية 
للبمة. وباإل ـــــــادة بلا الفقر المدقع والمخاير التي  هدب متـــــــتوياإ المعيشـــــــةا أســـــــفرإ العزلة امجتمادية  

  حدياإ لكلير من األيفال. عن
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وقد أبإ الجائحة بلا حدور  حول كبير دي بيئة التشـــــــــــغي  للجاي الوينيةا وإلا ديام اليوايتـــــــــــ   - 38
. واســــــــــــــتجـاـبت اللجـاي الوينـية بمعـالجـة أالر اإلغالق  3من المتــــــــــــــتوى  ألول مرة بتفعـي  حـاـلة يوافك عـالمـية 

الشــام  وإغالق المدافسا وحظر التجولا وأوامر مالبمة المنابلا والبطالة الواســعة النطاقا و عليق الخدماإ  
ــعيفة   ــعيفةا ما أبى بلا بروب  حدياإ جديدة دي مجال حقوق الطف  وههوف دئاإ  ـ ــر الضـ ــية للسـ ــاسـ األسـ

 الذين  كاد  أسرهم ومقدمو الرعاية لهم من أج  مواجهتها. من األيفال

وبعمأا مســــتجاباإ اللجاي الوينيةا أمــــدفإ اليوايتــــ  مذكرة بفشــــابية بشــــاي برمجة امســــتجاباإ  - 39
للبلداي المر فعة الدخ ا وم ســــــــــيما البلداي التي لديها لجنة وينية. وو ــــــــــعت  19-ســــــــــياق جائحة كوديد دي

ذكراإ اســــــــــــــترا يجيــة  ركز علا اإلبمــاج امجتمــاعيا والحمــايــة امجتمــاديــةا والتعليما  الالالوي لجنــة وينيــة مــ 
ــادتها بلا الخطط   ــال من أج  التنمية دي مجال حقوق الطف ا إل ــ ــحتجا والتلقيف/ام صــ وحماية الطف  ومــ

ج. وكفلت امسترا يجية المشتركة المتفق عليها مع شعبة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشرا،اإ مع
ــتهددت حماية   أاشــــطة البرمجة التي  قوم بها اللجاي الوينية بعطاى األولوية لحقوق الطف  أالناى الجائحةا واســ

 األيفال األشد  عفا.

ــياق الصـــــــــعنا ســـــــــافعت اللجاي الوينية جهوبها الرامية بلا بعم حقوق   - 40 وعلا الرغم من هذا التـــــــ
قوق الطفـ  ومبـابفة المـدي الصـــــــــــــــديقـة لليفـال. وســـــــــــــــاعـدإ  الطفـ ا مع امو برامجهـا التلقيةيـة دي مجـال ح

امســــــتجابة التي قامت بها  لو اللجاي اليوايتــــــ  علا  لبية يلن القطاعين العام والخاص علا امســــــتجابة  
ــعيد العالمي. واغتنمت   19-لكوديد ــتجابة علا الصــــ ــ  دي امســــ محلياا مع كفالة  ودير الدعم لجهوب اليوايتــــ

إ ودرمــــــــــا جديدة للدعوة وعزبإ أهمية اليوايتــــــــــ  وبروبها باعتبافها منظمة لجميع اللجاي الوينية شــــــــــرا،ا
 األيفالا بمن ديهم األيفال الذين يعيشوي دي البلداي المر فعة الدخ .

 
  قيام الحكومام  تخصااااااايص ميزانيام لصاااااااالح األطفال ب اااااااكل مساااااااتمر و ز ادتها على 1- 4النتيجة    

 الصعيدين المحلي والعالمي 

بلغـت اإليراباإ المتـا يـة من الح ومـاإ والمنظمـاإ الح وميـة الـدوليـة التي جمعـت لصــــــــــــــال  برامج  - 41
ن. 2019مليوي بومف دي عـام    16,4“مقـافاـة بمبلغ قـدف    2020مليوي بومف دي عـام    25,2اللجـاي الوينيـة  

 وجهة لليفال.واقتري كلو بزيابة المخصصاإ من الموافب المحلية والمتاعدة اإلامائية الرسمية الم

دعلا ســــــــــــبي  الملالا أعلنت ح ومة أيرلنداا ويعوب الفضــــــــــــ  دي كلو جزئيأا بلا جهوب الدعوة التي  - 42
مليوي يوفون لدعم بعابة  375مليوي بومف “ 460,1بذلتها اليوايتـ  دي أيرلنداا عن  ر ين مالي بمبلغ قدف   

 موه . 100 000أ،لر من مليوي يالن و  دت  المدافس دي أواخر آ /أغتطس. وقد  االر بهذا اإلعالي

وشــــــــافكت اللجنة اإلســــــــبااية لليوايتــــــــ  دي جلتــــــــاإ بعالمية للدعوة مع مجلس النوا  اإلســــــــبااي  - 43
وحشــــــدإ الجمهوف للتاالير علا الح ومة قب  موادقتها علا التشــــــريع الجديد المتعلق بالحد األباا األســــــاســـــي  

اقدي للســــــر التي  عيق دي دقرا قب  وبعد اإلغالق الشــــــام     الدخ . وقد أبى كلو بلا  قديم اســــــتحقاق من
الذي در ـــتج الح ومة. وهذا التشـــريع هو التدبير الرئيتـــي للتـــياســـة امجتمادية الذي يدعم األســـر المتضـــرفة 

دي المائة من المتــــــــتفيدين   45ويودر الحماية امقتصــــــــابية للفئاإ األ،لر  ــــــــعفا. وأ،لر من  19-،وديد من
 ر هم من األيفال.هذا التدبي  من
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مركز بينوشـــــــينتي للبحار التابع  الدعوة التي  بذلها اللجاي الوينية بعما مباشـــــــرا من  و لقت جهوب - 44
دي البلداي المر فعة الدخ    19-لليوايتــــــ ا الذي اشــــــر  قريرا عن الحماية امجتمادية  ــــــمن ســــــياق كوديد

 .2020عام  دي
 

من اإلجراءام من أجل احترام حقوق الطفل وحمايتها واعمالها      اضاطال  الحكومام بمز د 2– 4النتيجة    
 على الصعيدين المحلي والعالمي 

 غييرا   175 غييرا دي التــــــــــــــيــاســــــــــــــــاإ والقوااينا بــالمقــافاــة مع    141أبلغــت اللجــاي الوينيــة عن   - 45
باعتبافها شـــــري ة للح وماإ  . وقد و ـــــعت اللجاي الوينية افتـــــها من المنظوف امســـــترا يجي 2019 عام دي

ــائر البلداي  ــاإ من ســـــ ــ  الممافســـــ ــاعدإ دي جمع األبلة وأدضـــــ ــبق لها ملي ا دتـــــ التي  واجج  حدياإ لم يتـــــ
المر فعة الدخ ا وودرإ اإلفشـــاب والتـــياســـة العامة علا الصـــعيد العالمي من أج   وجيج عملية مـــنع القراف.  

ا بحدار  غييراإ ســــياســــا ية بلا  شــــ ي  و وجيج التدابير  وكاي علا اللجاي الوينية أي  تحول من التاالير عل
 .19-وامستجاباإ الوينية المتخذة دي حامإ الطوافك لم ادحة كوديد

ــين حقوق الطف  دي يليعة جهوب الدعوة التي  19-وكاي بككاى الوعي ب وديد - 46 ــفها أبمة  صـــــــ بومـــــــ
عد المحلي والويني والعالم ي. واقتضــت جهوب اليوايتــ  الرامية بلا بشــراا  بذلتها اللجاي الوينيةا علا الصــت

النظـام المتعـدب األيراف من اللجـاي الوينيـة أي ي وي لـديهـا اســــــــــــــترا يجيـة مزبوجـة لزيـابة الوعي واملتزامـاإ 
ــتجابة  الاف كوديد ــعيد العالمي. وقد أ ا   19-بهدف امســــ علا األيفال دي المنزل وعلا األيفال علا الصــــ

(دي المنزل وخافجج  درمــا لتتــليط الضــوى علا الومية العالمية لليوايتــ  وأهميتها  اهج الدعوة هذا المتــما 
 بالنتبة لجميع األيفال دي ك  م اي.

 
، تكون اليونيساااااااااف المنظمة التي تتمتع بأربر قدر من الثقة  2021بحلول عام  -   البصااااااااامة 5النتيجة    

 والم اركة في مجال تحسين حياة األطفال في جميع أنحاء العالم 

ا حادظت اليوايتــ  علا مركزها اللااي فيما يتعلق بالوعي التلقائي بالبصــمةا واحتلت 2020دي عام  - 47
المر بة األولا بين المنظماإ المعنية باأليفال. وه  متتوى اللقة دي اليوايت  متتقرا دي معظم البلدايا وهي 

 .الجائحة  مواق  العامة الناجمة عن اتيجة متَطمئنة بالنظر بلا التحومإ الكبيرة دي التلوكياإ وال 
 

  وجود وعي والمام أربر لدى الجمهور بعمل اليونيسااااف  وصاااافها المنظمة الرائدة العاملة  1- 5النتيجة    
 لصالح األطفال في أسواق القطا  الخاو 

عجا ا ،اي بحراب اليوايتـ  للمركز اللااي فيما يتعلق بالوعي التلقائي بامسـم الذي  حملج مليرأا لإل - 48
بالنظر بلا أي  ركيز العالم  حول احو جائحة مــــحية أمــــابت العالم برمتج. وبفضــــ  جهوب أدرقة ام صــــال  
وجمع التبرعاإ علا الصـعيد العالميا حادظت اليوايتـ  علا و ـعها فيما يتصـ  بصـوف ها واسـمها. وكاات 

ة من البلـدايا بعـد أي كـااـت دي المـائـ   90دي المـائـة دي    20معـدم هـا دي ســــــــــــــيـاق الوعي التلقـائي أعلا من  
ا و تماشــــــــا مع األهداف المحدبة دي بداية خطة بحدار األالر. 2017دي المائة من البلداي دي عام    60 دي

واف فعت بفجة  صــــــــــــنيف المنظمة فيما يتعلق بامف باا التلقائي باأليفال بين المتــــــــــــتطَلعين الذين علا علم 
 دي المائة. 50أ،لر من  دي المائة من البلداي 52بالمنظمةا حيث سج  
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 المهام“    يحظى عمل اليونيسف باعتراف متزايد، وتعتبر اليونيسف منظمة  ”قادرة على إنجاز2-5النتيجة    

ــتواها لعام   - 49 فيما يتعلق باف بايها بقدف ها (علا باجاب المهام   2019حادظت اليوايتـــــــــــــ  علا متـــــــــــ
البلداي اتائج أعلا من متوســط أســس المقافااإا وهذا ما شــ   دي المائة من   45وجعلها دعالة   دقد ســجلت  

. ولم ي ن كلــو مفــاجئــاا اظرا ألي اليوايتــــــــــــــ  م  عتبر يردــا مؤالرا دي الميــداي  2017بيــابة كبيرة منــذ عــام  
ــول علا  غطية لتنفيذ البرامج علا خلةية   ــعوبة بم اي الحصــ ــعيد العالميا وكاي من الصــ الصــــحي علا الصــ

 لعديد من األسواق والبلداي.اإلغالق الشام  ل
 

 الخاو    تعبئة اليونيسف للجمهور من أجل اتخاذ إجراءام لصالح األطفال في أسواق القطا  3- 5النتيجة    

ــتعداب للتبرع لليوايتــــــ . ولوحظ  2020دي عام  -   50 ا اف فعت بشــــــ   كبير دي معظم البلداي بفجاإ امســــ
ا للمقافاة. ومن المرج  أي ي وي ســياق الجائحة العالمية ا جا  مماال  بالنتــبة للمنظماإ  الرئيتــية المتخذة أســاســأ

والنداىاإ التي وجهتها اليوايتــــــــــــ  والمجتمع الدولي من أج  التضــــــــــــامن قد أســــــــــــهمت دي هذ  الزيابة. وهلت  
 لتبرع لها. دي المائة من البلداي من بين المنظماإ اللالالة األولا فيما يتعلق بالنظر دي ا   72اليوايت  دي  

 
  اسااتخدام اليونيسااف محتوى  جذ ابا  ومثيرا  لالهتمام وعاط يا  على النحو األمثل من أجل  ناء  4–5النتيجة    

 اسمها المميز

علا استخدام المعردة باألسواق  ز أاتجت الشعبة للداعمين محتوى جذابا ومقنعا علا مداف العاما فكّ  - 51
امــــــ  امجتماعي لو ــــــع اموكج للمحتوى وإاتاج محتوى يتعلق بابمة واألدكاف المتعمقة وفمــــــد وســــــائ  التو 

علا خلةية حالة الطوافك التي أمــــــــــابت مختل  األســــــــــواق. واســــــــــتتخدمت األدكاف المتعمقة التي  19-،وديد
اســتقيت من فمــد وســائ  التوامــ  امجتماعي علا اطاق واســع دي جميع أاحاى المنظمة من أج  التومــ   

ر فيج الجمهوف ويشــــــعر بجا وإالراى باتاج المحتوى. وعلا مداف العاما أاتجت الشــــــعبة  بلا دهم أدضــــــ  لما يفك
دضــــــــــــــال عن حـامإ يوافك أخرىا بمـا دي كلو   19-محتوى مـيدااـيا منظمـأا فيمـا يتعلق ـبامســــــــــــــتجـاـبة لكودـيد

 اافجافاإ بيروإا والعوام  واألعامير دي بلداي أخرى.

دبة القنواإ أيلقت عليها اســم ( تــخير التغذية  واظمت  وو ــعت الشــعبة حزمة  غذية معيافية متع - 52
أول فحلة ميدااية ادترا ــية بشــاي التغذية. وكاات الرحالإ الميدااية امدترا ــية وســيلة ااجحة للغاية إلشــراا  

ســـــــاعة   72. كما قامت الشـــــــعبة ب عداب و نتـــــــيق 2021المااحينا وســـــــوف  نفذ علا اطاق واســـــــع دي عام  
ــية   من ــب ية دي الوقت الحقيقيا بامشــــتراا مع شــــعبة ام صــــامإ والم ا ن القطرية التي الحلقاإ الدفاســ الشــ

 ضـــــطلع بااشـــــطة جمع األموال. ويتـــــرإ الشـــــعبة أيضـــــا درقة العم  المعنية بالعم  المناخي والفريق العام   
 المعني بالصوف التا لية.

 
تتمتع   في وضع جيد يمكن ها، بف ل ما   ، تكون اليونيسف 2020بحلول عام    -   العناصر التمكينية  6النتيجة    

 الوطنية   ب  من ثقافة م تركة، من تحقيئ نتائج طموحة مع القطاعين الخاو والعام، في  لدان اللجان 

ا وامـلت الشـعبة بحراب  قدم احو معالجة وإبالة الضـائقاإ اإلبافية التي  عوق  نفيذ 2020دي عام  - 53
علا احو أ،لر دعـالـية. وهذا ما  حقق من خالل التركيز المتــــــــــــــتمر خطـة بحدار األالر والتم ين من  طبيقهـا  

ــاإ مراةا و عزيز   ــياسـ ــع سـ ــتلمافاإا وو ـ ــينهاا وإيجاب أدكاف مبتكرة لخفض امسـ ــيط العملياإ و حتـ علا  بتـ
اظم المعلوماإ بقدفاإ أ،بر من أج   يتـير الومـول بتـالسـة بلا الموافب الداخليةا واإلبالل الماليا وامذجة  



E/ICEF/2021/AB/L.8  

 

21-09569 15/27 

 

 حدياإ  شــــــــــــــغيلية فئيتــــــــــــــية أمام العنامــــــــــــــر  19-إ المتعلقة بجمع األموال. وقد مللت جائحة كوديدالبيااا
التم ينية. غير أي التكيف التــريع مع أســالين العم  الجديدة كف  اســتمراف بقاى العنامــر التم ينية دي و ـع  

 جيد من أج  بعم النتائج.
 

 للمساءلة   ها وتتمتع بحوكمة متجاو ة وشفافة وخاضعة   تكون اليونيسف قادرة على أداء أعمال 1- 6النتيجة    

ا دي عـــام    19-دي ســــــــــــــيـــاق جـــائحـــة كوديـــد - 54 علا التخطيط    2020العـــالميـــةا جرى التركيز  حـــديـــدأ
مســـــــتمرافية  صـــــــريف األعمال وإبافة المخاير علا احو دعال. ووامـــــــلت الشـــــــعبة  عزيز عملياإ الحوكمة  

الدعم بواســــــطة الخبراى والمصــــــمم خصــــــيصــــــا للجاي الوينية بهدف  عزيز هذ  المجامإ. وقدمت أيضــــــا  دي
الحوكمة المتـــؤولة والشـــفادة والخا ـــعة للمتـــاىلةا واممتلال م فاقاإ التعاوي الخامـــة ب   منها. وكاي المة 
 ركيز متجدب ومشــــترا علا كفالة القدفة علا أباى األعمال من خالل  حديث بياف الحوكمة المشــــترا للجاي 

 نية. وأتقرإ باإلجماع مبابك الحوكمة الرشيدة الحديلة والعالية الجوبة.الوي
 

   تعمل اليونيسف على التخطيط واألداء ككيان واحد، بإدارة النتائج بكفاءة وفعالية 2- 6النتيجة    

 عزبإ ببافة اتـــائج القطـــاع الخـــاص التي  تولا الشـــــــــــــعبـــة أمرهـــا من خالل العـــديـــد من المبـــابفاإا  - 55
كلو التحتــــــــيناإ التي أ ــــــــفيت علا اظام منصــــــــة بحدار األالر  وجمع التبرعاإ من القطاع الخاصا   دي  بما 

والشــــــــرا،ة و حلي  حالة المشــــــــافكة  و حديد الممافســــــــاإ الجيدة المتبعة دي جمع األموال والشــــــــرا،اإ مع قطاع  
الحدر األول لتقاســم المهافاإ  األعمال و حديد  لو الممافســاإ و بابلها بااتظام  وأاشــطة  بابل المعردةا وأبربها  

من موهفي اليوايتــــــ  واللجاي الوينيةا لتبابل و علم أحدر المهافاإ    3  000امدترا ــــــية الذي جمع أ،لر من 
أيضـا و ـع  حلي    2020المتعلقة بجمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشـرا،اإ معج وإشـرا،ج. وشـهد عام 

 .المقبلة  خاص إلالراى عملية و ع الخطة امسترا يجية جديد لحالة عم  اليوايت  مع القطاع ال 
 

  إقامة نظم معلومام متنوعة ومأمونة وآمنة تدعم تنفيذ خطة اليونيساااااف للقطا  الخاو  3- 6النتيجة    
   إحداث أثر من أجل كل طفل 2021- 2018للفترة  

ن خالل و ــــــــع حجر   عزبإ مرواة وأمن اظم  كنولوجيا المعلوماإ وام صــــــــامإ التابعة للشــــــــعبة م  - 56
األســاس للهي لي التكنولوجي الذي يدعم خطة بحدار األالرا بما دي كلو ســائر التطبيقاإ كاإ األهمية الشــديدة 
التي اســــــتحدالتها الشــــــعبة. وهذا ما  حقق بفضــــــ   حتــــــين خدماإ الهيا،  التي أ احت  حتــــــين  حديد البياااإ  

 . احتها لفائدة األباى وا خاكها اقايا مرجعية دي هذا الصدب المتعلقة باسواق جمع األموال و خزينها وامذجتهاا وإ 

وقد  حتـــــــــــن أمن اظم البياااإ والمعلوماإ باعتماب خدماإ ســـــــــــحابية  داف عالميا للنظم الشـــــــــــديدة  - 57
دي المائة من التطبيقاإ بلا الخدماإ التــــحابية. وباإل ــــادة بلا  70األهمية التابعة للشــــعبة. وقد اتق  احو  

مجموعة من األاشـــــطة علا  ودية أمـــــحا  المصـــــلحة دي قطاع األعمال بالمخاير األمنية كلوا ســـــاعدإ  
وبالتزاما هم باممتلال للمعايير المطلوبةا كما ســاعدإ اليوايتــ  علا البت دي  ومــياإ مراجعي الحتــاباإ  

ا  2021ام  مع الحفاظ علا مرواة أاشـطة جمع األموال وأبائها. وسـيظ  األمن الرقمي بحدى األولوياإ دي ع
 اظرا للاشطة الرقمية المتزايدة.
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  موظفو اليونيساااااااف واللجان الوطنية يتمتعون بمهارام متعددة و عملون كعناصااااااار تغيير  4- 6النتيجة    
 القطا  الخاو  مع 

امستخدام   قدمت الشعبة الدعم لتعيين موهفين من كوي الكفاىاإ العالية لتلبية احتياجاإ المنظمة. وأبى  -   58
يوما للتــنة اللااية علا التواليا وهو أق     39الفعال لتــياســة اختياف الموهفين بلا بقاى متوســط وقت التوهيف عند 

مشـــــافكاا واظمت  1 271ا بّفبت الشـــــعبة 2020يوما. ودي عام   60من مؤشـــــر األباى األســـــاســـــي العالمي البالغ  
دي المائة من أقتـام الشـعبة.  90 كاا شـملت أ،لر من مشـاف   169جلتـاإ مصـممة خصـيصـا لتطوير األدرقة لفائدة  

 . 19- وأتعيد  صميم أحدار التدفين و قديمها ادترا يا للتكيف مع جائحة كوديد 

بعابة  صميم برامج التدفين الشخصية و حويلها بلا برامج   2020وكاي من أبرب األحدار دي عام  - 59
الشــــــعبة وإســــــهامأا دي  عزيزها. وشــــــم  كلو  حوي  الدوفة المتقدمة ادترا ــــــيةا دي اســــــتجابة محتياجاإ أدرقة  

 ن بلا براامج ادترا ي.Management MasterClassاإلبافة التي  قدمها اليوايت  “ دي
 

 استخدام الموارد -  جيم 
ل اتائج الشعبة واتائج اللجاي الوينية لليوايت  وم ا بها القطريةا من ميزاايَتين لليوايت   -   60  ا هما: موَّ

ــتلماف وأاشـــطة جمع األموال  •  ميزااية األغراض الخامـــة التي  تمول من الموافب العابية ألاشـــطة امسـ
األخرى المضــــــــطَلع بها دي الشــــــــعبة دي جنيف ودي مرا،ز الدعم اإلقليمية التابعة لها الموجوبة دي 

فب األخرى ألاشــطة  عّماي وبااكوا وايروبي وبنماا وحد أقصــا للغراض الخامــة الممّول من الموا
 جمع األموال األخرى دي الم ا ن القطرية التي  قوم بااشطة جمع األموال من القطاع الخاص 

 الميزااية المؤستية ألاشطة دعالية التنمية واألاشطة اإلبافية. • 

ل   2019/7ووادق المجلس التنفـيذي لليوايتــــــــــــــ  دي مقرف   - 61 ــة  موَّ علا ميزااـية للغراض الخـامــــــــــــ
مليوي    85مليوي بومفا  تضـــــــمن  كاليف مـــــــنابيق امســـــــتلماف بمبلغ قدف    151,4وافب العابية قدفها  الم من

قـــدف    ــاص بمبلغ  ــاع الخـ ــاليف أخرى لجمع األموال من القطـ ــد أقصــــــــــــــا    66,4بومفا و كـ مليوي بومفا وحـ
ميزااية مليوي بومف. وبلغ بجمالي مخصــــــــــصــــــــــاإ ال  59,9للغراض الخامــــــــــة يتمّول من موافب أخرى وقدف   

 مليوي بومف. 12,6مبلغا قدف   2020المؤستية لشعبة جمع األموال لعام 
 

 تمو ل ميزانية األغرا  الخاصة من الموارد العادية   

 صناديئ االستثمار   
ــتلماف  - 62 ــعبةا بالعم  مع اللجاي الوينية والم ا ن القطريةا امســـــــــ ــتلماف للشـــــــــ ــنابيق امســـــــــ  تي  مـــــــــ

لمااحين وجوبة  لو الصـــــــنابيق واحتيابها. ويرب دي المردق اللااي اســـــــتعراض أ،لر اســـــــترا يجيأا دي اســـــــتبقاى ا
  فصيال مسترا يجية منابيق امستلماف وأالر هذ  الصنابيق.

ــتلماف دي عام  - 63 ــنابيق امســـــــــ مليوي بومف لتصـــــــــــ  بلا  30بمقداف  2020وااخفضـــــــــــت ميزااية مـــــــــ
ومـا  را كـلو   2019  و 2018لمـية دي عـامي  مليوي بومف بتـــــــــــــــبن ااكمـا  ســــــــــــــوق جمع األموال العـا 85
 االير علا اإلياف المالي لليوايتـــــــ . ووتجهت الموافب المقلصـــــــة المتاحة لالســـــــتلماف احو الفرص األ،لر  من

ا التي  زيـد من بيراباإ الموافب العـابيـة وموامــــــــــــــلـة  طوير المصـــــــــــــــابف الحيويـة إليراباإ الموافب العـابيـة  فيعـأ
 عهداإ بالتبرع والتركاإا بتب  منها أاشطة جمع األموال بالوسائ  الرقمية.قبي  جمع األموال من الت  من
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مليوي بومف و جاوب الميزااية بمبلغ   86,3ا بلغ مجموع افقاإ مــنابيق امســتلماف 2020ودي عام  - 64
 دي المائةنا وهو ما يقع  ـــمن اطاق التـــلطة الممنوحة لمدير الشـــعبةا من قبي  اق   1,6مليوي بومف “ 1,3

الموافب بهدف الومــــول بامســــتلماف بلا حد  األقصــــا دي األاشــــطة المدفة للدخ . وقد  يتــــر كلو من خالل  
امستعراض المتتمر والدقيق مستخدام الموافب دي مجامإ أخرى من األاشطة التي  ضطلع بها الشعبة ومن 

 بعابة  خصي.  لو الموافب.

ــتلماف الم - 65 ــنابيق امسـ ــاإ مـ ــصـ ــوبة للجاي الوينية  وبلغ مجموع مخصـ دي المائةا وللم ا ن  66رمـ
دي المائة من مجموع فمـــــــــيد مـــــــــنابيق    5دي المائةا وللمبابفاإ العالمية التي  ديرها الشـــــــــعبة   29القطرية 

امســتلماف. و تضــمن معايير مــنع القراف المتعلقة بمخصــصــاإ مــنابيق امســتلماف دعالية المقترحاإ الوافبة 
ــال  من حيث التكلفةا واحتمال  ــتلمافية لصـــــ ــنابيق امســـــ  وليد اإليراباإ دي األســـــــواق. وفمـــــــدإ أموال الصـــــ

سـوقا من أسـواق اللجاي الوينية والم ا ن القطرية. وهذا المتـتوى  46مشـروعا ألاشـطة جمع األموال دي   81
مشـــــروعا  91 ا حيث فمـــــدإ أموال مـــــنابيق امســـــتلماف لصـــــال 2019مماال  للمتـــــتوى المتـــــجَّ  دي عام 

 بلدا. 48طة جمع األموال دي مخصصا ألاش
 

 أن طة جمع األموال األخرى   
ــا بمبلغ قدف    - 66 مليوي بومف  0,1ســـجلت الميزااية المخصـــصـــة ألاشـــطة جمع األموال األخرى ااخفا ـ

ا بلغ مجموع النفقاإ علا أاشــــــــــــطة جمع 2020مليوي بومف. ودي عام   66,4لتصــــــــــــ  بلا   2020دي عام 
ــبة  63األموال األخرى   دي المائة من الميزااية المعتمدة. وقد اتج النق.  94,9مليوي بومفا وهو يمل  اتـــــــــــ

مليوي    1,3دي المائةن عن القرافاإ ب عابة  خصي. مبلغ قدف    5,1ماليين بومف “ 3,4دي امستخدام البالغ  
مليوي    2,1 جمالي بلغ دي المائةن لصنابيق امستلمافا دضال عن الودوفاإ “المحتفظ بها مركزيأان ب  2بومف “
 دي المائةنا التي اجمت عن الوهائ  الشاغرة و نقي  التكاليف القياسية للوهائ . 3,1بومف “

و شـم  النفقاإ علا أاشـطة جمع األموال األخرى  كلفة الخبراإ التقنية التي قدمتها الشـعبة دي مجال   -   67
مليوي بومفن وإلا الم ا ن القطرية   34,8اللجاي الوينية “ بعم أاشــطة جمع األموال علا الصــعيد العالمي بلا  

ماليين   6,9مليوي بومفن  والتفاع  مع القطاع الخاص “   12,1ماليين بومفن  والتتـــــويق وام صـــــامإ “  8,1“ 
ــراى “  ــر الهامة لتكلفة بعم أاشـــــــطة جمع األموال علا   1,1بومفن  وعملياإ الشـــــ مليوي بومفن. و تمل  العنامـــــ

مليوي بومف  والشـــــــــــــرا،ـاإ    17,8العـالمي دي الخبراإ التقنـية المتعلقـة ـبالتبرعـاإ الفربـية بمبلغ قـدف  الصـــــــــــــعـيد  
 ماليين بومف.   7,5ماليين بومف  واألعمال الخيرية العالمية بمبلغ قدف     9,5المؤستاإ بمبلغ قدف    مع 
 

 تمو ل الحد األقصى لألغرا  الخاصة من الموارد األخرى   

 ألموال األخرى أن طة جمع ا   
يغطي الحد األقصــــا ألاشــــطة جمع األموال األخرى التكاليف المباشــــرة ألاشــــطة جمع األموال التي  - 68

ج الم ــا ــن القطريــة بلا  ب علا أســـــــــــــــاس أهــداف اإليراباإ المتوقعــة. و توجــَّ  قوم بهــا الم ــا ــن القطريــةا ويحــدَّ
لمتا ية من القطاع الخاص التي  جنيها باخ   دي المائة من بجمالي اإليراباإ ا 25اســــــتلماف اتــــــبة أقصــــــاها 

بلداي من البلداي خالل أي ســــــــــنة  قويمية من أاشــــــــــطة جمع األموال. ويمل  الحد األقصــــــــــا أعلا متــــــــــتوى 
للتكاليف  تيحج المبابك التوجيهية لشــعبة جمع األموال. ولن  تتكبد افقاإ ولن يتبّلغ عن امســتخدام  ــمن هذا 

يق بيراباإ. ولذلوا د ي اســـــتخدام مبالغ بوي الحد األقصـــــا المتوقع م يؤبي الحد األقصـــــا بم دي حال  حق
 بلا  حقيق ودوفاإ لليوايت .
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مليوي بومف مقافاة  53,4ا بلغ مجموع النفقاإ علا أاشـــطة جمع األموال األخرى 2020ودي عام  - 69
 مليوي بومف. 59,9بالميزااية المعتمدة البالغة 

 
 الميزانية المؤسسية   

مليوي بومف  12,6بلغ مجموع المخصــــصــــاإ المؤســــتــــية ألاشــــطة دعالية التنمية واألاشــــطة اإلبافية  - 70
ــعبة  2019ا علا غراف ما كاات عليج دي عام 2020عام  دي  ــلة بم تن مدير الشـ . وبلغ مجموع النفقاإ المتصـ

مليوي بومف. و ضـــــــــمن   11,1ومهام التخطيط امســـــــــترا يجيا والشـــــــــؤوي الماليةا والعالقاإ مع اللجاي الوينية 
دي المائةن الودوفاإ النا جة عن الوهائ  الشــاغرة و نقي     11,9مليوي بومف “   1,5النق. دي امســتخدام البالغ  

 .التكاليف القياسية للوهائ  التي يتم امحتفاظ بها وإباف ها مركزياا استنابا بلا سياسة اليوايت  
 

 صافي الفائض -  دال 
مليوي بومفا أو أعلا  1 389,3دائض اإليراباإ المتا ية من القطاع الخاص بلغت ديمة مـــــــــادي   - 71

ــبة  ــبة  204,9ا كما بلغت ديمتج 2020دي المائة مما كاي مقرفا لعام  13بنتـــــــــ ماليين بومفا أو أعلا بنتـــــــــ
ــادي دـائض القطـاع الخـاص  2019دي المـاـئة ممـا كـاـات علـيج دي عـام   17,3 دي المـاـئة  86,3. ويمـل  مــــــــــــ
ــام  بيراب من لعــ ــة  ــة دي الميزاايــ ــدفجــ المــ ــة  النتــــــــــــــبــ ــاع الخــــاصا وهو أعلا من  القطــ بلغــــت   2020اإ  التي 

 دي المائة. 83,3التي بلغت  2019المائةا ومن النتبة الفعلية لعام  دي 84,6
 

 األولو ام االستراتيجية - هاء 
ــية لعم  اليوايتــــــ  دي ا - 72 ــترا يجية الرئيتــــ لقطاع الخاص التي  مل  المجامإ التالية األولوياإ امســــ

  هدف بلا كفالة امستدامة احو  حقيق أهداف التنمية المتتدامة وما بعدهاا حيث سيتم التركيز أ،لر:

  وسيع اطاق جمع التبرعاإ بالوسائ  الرقمية “باعتبافها أ،بر قناة استحواك للمااحين الجدبن  • 

تكافي والتموي  المختلط والشـــــرا،اإ بين   تـــــريع التموي  من أج  األيفالا بما دي كلو التموي  امب  • 
  ن 1“ القطاعين العام والخاص

ــط بلا  •  ــية التي  نتق  من مركز الدخ  المتوسـ ــواق الجديدة  الرئيتـ ــتدام لفائدة (األسـ  ودير الدعم المتـ
 مركز الدخ  المر فع لكفالة استمراف  حقيق عالمية أهداف التنمية المتتدامة وا فادية حقوق الطف  

 امستفابة من القنواإ كاإ القيمة العالية الموجوبة دي أعلا الهرم الخيري. • 
 

 م رو  مقرر  -  ثالثا  
 إن المجلس التنفيذي 
بــالتقرير المتعلق بجمع األموال من القطــاع الخــاص وإقــامــة الشــــــــــــــرا،ــاإ معــج: التقرير   يحيط علماا 

 ن.E/ICEF/2021/AB/L.8“ 2020كااوي األول/بيتمبر  31المالي عن التنة المنتهية دي 

 __________ 

ــذي   ن1“  الــتــنــفــيـــــ الــمــجــلــس  مــقــرف  -https://www.unicef.org/executiveboard/media/4471/file/2021-8  ا5/2021ااــظــر 

Compendium_of_decisions_FRS-EN-2021.02.19.pdf  2021حزيراي/يوايج  21ايُّلع عليج دي. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.8
https://www.unicef.org/executiveboard/media/4471/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-EN-2021.02.19.pdf
https://www.unicef.org/executiveboard/media/4471/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-EN-2021.02.19.pdf
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 المرفئ األول
 2020-2019اإليرادام والنفقام خالل الفترة    

  2020الفعلية لعام   2020الميزااية المعتمدة لعام   2019الفعلية لعام  
مقاب    2020الفعلية لعام 

 2020الميزااية المعتمدة لعام 
 المئوية ةالنتب المبلغ المجموع الموافب األخرى  الموافب العابية المجموع الموافب األخرى  الموافب العابية المجموع الموافب األخرى  الموافب العابية “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن

            اإليرادام المتأتية من القطا  الخاو*            
 41,4- (2,9) 4,1 - 4,1 7,0 - 7,0 5,0 - 5,0 اإليراباإ المتا ية من التراخي. 

مـن  األمـوال  جـمـع  مـن  ــة  ــا ـيـــــ الـمـتـــــ اإليـراباإ 
 10,9 157,7 605,0 1 889,2 715,8 447,3 1 750,6 696,7 414,3 1 764,3 650,0 القطاع الخاص 
 12,5 152,2 368,1 1 687,9 680,2 215,9 1 566,4 649,5 228,7 1 613,7 615,0 اللجاي الوينية 

 2,4 5,5 236,9 201,3 35,6 231,4 184,2 47,2 185,6 150,6 35,0 الم ا ن القطرية 
 10,6 154,8 609,1 1 889,2 719,9 454,3 1 750,6 703,7 419,3 1 764,3 655,0 مجمو  اإليرادام المتأتية من القطا  الخاو 

            نفقام ال عبة
 6,6- (0,3) 3,9 - 3,9 4,2 - 4,2 3,8 - 3,8 فعالية التنمية  - ألف

 6,6- (0,3) 3,9 - 3,9 4,2 - 4,2 3,8 - 3,8 العالقاإ مع اللجاي الوينية
 14,0- (1,3) 7,2 - 7,2 8,4 - 8,4 7,2 - 7,2 اإلدارة  - باء

 16,1- (0,3) 1,3 - 1,3 1,6 - 1,6 1,4 - 1,4 المدير والتخطيط امسترا يجيم تن 
 13,4- (0,9) 5,9 - 5,9 6,8 - 6,8 5,8 - 5,8 الشؤوي المالية والعملياإ

 4,1- (8,6) 202,7 53,4 149,3 211,3 59,9 151,4 221,8 45,0 176,8 األغرا  الخاصة  - جيم
 3,6- (1,3) 35,1 0,3 34,8 36,4 - 36,4 34,6 0,1 34,5 جمع األموال

 18,8- (1,3) 5,6 - 5,6 6,9 - 6,9 6,7 - 6,7 بعم الم ا ن القطرية
ــرة لجمع األموال دي الم ا ن   التكاليف المباشـــــ

 10,4- (6,4) 55,1 52,6 2,5 61,5 57,9 3,6 45,8 44,4 1,4 القطرية
 13,8 1,5 12,4 0,3 12,1 10,9 - 10,9 10,4 0,2 10,2 التتويق وام صال

 15,4- (0,2) 1,1 - 1,1 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 عملياإ الشراى
 24,5- (2,3) 7,1 0,2 6,9 9,4 2,0 7,4 6,8 0,3 6,5 بشراا القطاع الخاص



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/A

B
/L

.8
 

2
1

-0
9

5
6

9
 

2
0

/2
7

 

  2020الفعلية لعام   2020الميزااية المعتمدة لعام   2019الفعلية لعام  
مقاب    2020الفعلية لعام 

 2020الميزااية المعتمدة لعام 
 المئوية ةالنتب المبلغ المجموع الموافب األخرى  الموافب العابية المجموع الموافب األخرى  الموافب العابية المجموع الموافب األخرى  الموافب العابية “بماليين بومفاإ الومياإ المتحدةن

 1,6 1,3 86,3 - 86,3 85,0 - 85,0 116,2 - 116,2 منابيق امستلماف            
 4,5- (10,1) 213,8 53,4 160,4 223,9 59,9 164,1 232,8 45,0 187,8 مجمو  نفقام ال عبة

افقاإ الترخي./المبيعاإ الخامـــــــــــــة باللجاي 
 14,3 0,1 0,8 - 0,8 0,7 - 0,7 1,2 - 1,2 الوينية

 0,0 5,2 5,2 0,1 5,1 -  - 0,9 - 0,9 ا محالل القيمة
 13,0 159,6 389,3 1 835,7 553,6 229,7 1 690,7 539,0 184,4 1 719,3 465,1 صافي الفائض المتأتي من القطا  الخاو

 
 اظرأا لتضمين دوافق مرف العمالإ المتعلقة باإليراباإ دي هذ  األفقام. 2020لكفالة بم ااية مقافاتها بافقام عام  2019أتعيد بياي أفقام اإليراباإ لعام  * 
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 ثاني المرفئ ال 
 االستثمار أثر صناديئ   
 مقدمة  - أوال   

 .4/ 2018  يقدم هذا المردق يقدم استعرا ا لتاالير منابيق امستلماف يلبج المجلس التنفيذي دي مقرف   - 1
  

 موجز  - ثانيا  
ويتطلـن جمع األموال من القطـاع الخـاص امســــــــــــــتلمـاف للحفـاظ علا الـدخـ  الحـالي وبيـابة الـدخـ    - 2
ل اللجاي  دي الوينية لليوايتـــــــــ  والم ا ن القطريةا جزئياا مجموع امســـــــــتلمافاإ دي جمع المتـــــــــتقب . و موِّ

األموال من القطاع الخاص الذي  قوم بج اليوايت ا حيث  تتخدم عملياإ جمع األموال من القطاع الخاص  
دي المائة من األموال التي  جمع دي أســـواقهاا وجزئيا  25التي  ضـــطلع بها الم ا ن القطريةا ما يصـــ  بلا 

مــــــنابيق امســــــتلماف التي وادق عليها المجلس التنفيذي من أج  النشــــــر امســــــترا يجي دي جميع أســــــواق   من
 اليوايت  لجمع األموال. ويركز هذا امستعراض دقط علا أالر منابيق امستلماف.

ا خصـــــــــــصـــــــــــت شـــــــــــعبة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة  2020بلا   2016ودي الفترة من  - 3
مليوي بومف مســـــــتخدامها دي حوالي   440(الشـــــــعبة ن مـــــــنابيق اســـــــتلمافية يبلغ مجموعها الشـــــــرا،اإ معج “

ســــــوقا لجمع التبرعاإ دي بلداي اللجنة الوينية وأســــــواق جمع األموال من القطاع الخاص التي  ضــــــطلع   50
 بها الم ا ن القطرية.

ــتلمافاإ بعدا ولكنها حققت بالفع  بيراباإ بلغ م - 4 جموعها أ،لر من بليوي بومفا ولم  كتم  هذ  امسـ
ومن المنتظر أي  كوي قــد حققــتا  را،ميــاا بيراباإ متوقعــة  زيــد ديمتهــا اإلجمــاليــة علا بليواي بومف بحلول  

شـــــــهراا أو  جاوب اتـــــــبتج  36علا مدى   3:1. وقد  حقق باســـــــتمراف معدل العائد المطلو ا وهو 2025عام 
 .2020بلا عام  2016اعتمدإ دي الفترة من عام فيما يتعلق بمخصصاإ منابيق امستلماف التي 

ــفها  - 5 ــ  م ااتها بومـ ــما من عوام  النجا  دي كفالة اليوايتـ ــتلماف عامال حاسـ ــنابيق امسـ وكاات مـ
منظمــة فائــدة عــالميــا دي مجــال جمع األموال من القطــاع الخــاص. وقــد امــا بجمــالي اإليراباإ من القطــاع  

بليوي بومف  1,6. وبلغ مجموع مــــــــــــــادي اإليراباإ 2016مـنذ عـام    دي المـاـئة 5,5الخـاص بمعـدل اـلاـبت بلغ  
 .2020عام  دي

وكاي أباى امســـتلمافاإ أقوى بفضـــ  ا باع اهج منتظم لتخصـــي. أموال امســـتلماف وإبافة المخاير   - 6
 وفمد اإليراباإ واإلبالل عنها علا اطاق اليوايت ا ويتر ج الموافب والنظم التقنية.

اف الفرص والتحدياإ دي بيئة جمع األموال دي القطاع الخاصا و دفا اليوايتــــــ ا و تغير باســــــتمر  - 7
ــول ب يراباإ القطاع الخاص بلا أقصــــــا حد مم ن بعما  علا الرغم من اجاحهاا الحاجة بلا التكيف للومــــ

. وقد أ،ملت الشــــــعبة اســــــتعرا ــــــا شــــــامال مســــــترا يجيتها امســــــتلمافية 2030لخطة التنمية المتــــــتدامة لعام  
مجال جمع األموال من القطاع الخاصا واســتنابا بلا  حلي  مفصــ  ألباى امســتلماف والدفوس المتــتفابة  دي

حتا ا يا ومع مراعاة ام جاهاإ الحالية دي جمع األموال من القطاع الخاص وخيافاإ  موي  امســــــــــــــتلماف 
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طة اليوايتــــ  لجمع األموال  المبتكرة والمتــــتدامةا  هدف بلا و ــــع اســــترا يجية اســــتلماف منقحة لتتــــريع أاشــــ 
 القطاع الخاص و نميتها خالل دترة الخطة امسترا يجية المقبلة. من
 

 حجم االستثمار -  ألف 
اقترحت الشـعبةا اسـتنابا بلا خبر ها والدفوس المتـتفابة من اسـترا يجية مـنابيق امسـتلماف التـابقةا   - 8

ــتلماف بلا  ــنابيق امسـ ــتهددت اموا يموحا دي بيراباإ الموافب العابية مليوي بومف  450بيابة بجمالي مـ ا واسـ
ــابقـة   ن 2“ 2021-2018بليوي بومف للخطـة امســــــــــــــترا يجـية لليوايتــــــــــــــ  للفترة    1,2قـدف    “مقـافـاة ـبالفترة التــــــــــــ
ا شــهدإ التــوق العالمية دي قطاع جمع األموال  2018ن. ودي عام  2017-2014الخطة امســترا يجيةا   من

وبدع اليوايتــــ   2019أ،لر من عقد من الزمن. واســــتمر هذا اماكما  حتا عام   ااكماشــــا للمرة األولا منذ
بلا اســـتعراض بيافها الماليا وبالتالي بلا خفض بجمالي أموال امســـتلماف لفترة الخطة امســـترا يجية الحالية  

 مليوي بومف. 390مليوي بومف بلا  450من 

فب بين بنوب ميزااية الشــعبة وبيابة مــنابيق امســتلماف  ويتمتع مدير الشــعبة بتــلطة بعابة  وبيع الموا - 9
دي المائة. واتيجة لذلوا بلغت ديمة امســـــــــــــتلمافاإ الترا،مية  10دي أي ســـــــــــــنة مالية بنتـــــــــــــبة  صـــــــــــــ  بلا 

ماليين بومفا ومن المتوقع أي  بلغ ديمــة امســــــــــــــتلمــافاإ الترا،ميــة   305مــا مجموعــج    2020-2018 للفترة
 مليوي بومف. 395عج ما مجمو  2021-2018 للفترة

 
 استراتيجية االستثمار -باء   
 لمحة عامة  -   1 

يتطلــن جمع األموال من القطــاع الخــاص امســــــــــــــتلمــاَف للحفــاظ علا الــدخــ  الحــالي وبيــابة الــدخـ    - 10
ــطلع بجمع األموال من القطاع الخاصا   دي ل اللجاي الوينية  والم ا ن القطرية التي  ضـــــــ ــتقب . و موِّ المتـــــــ

ياا مجموع امســــــــــــــتلمـافاإ دي جمع األموال من القطـاع الخـاص الذي  قوم بج اليوايتــــــــــــــ ا حيث   مويال جزئ 
دي المائة من األموال التي  جمع دي أسـواقهاا وجزئيا من مـنابيق امسـتلماف التي  25يصـ  بلا   تـتخدم ما

 األموال.وادق عليها المجلس التنفيذي من أج  النشر امسترا يجي دي جميع أسواق اليوايت  لجمع 

 وباختصاف: - 11

 تــتلمر اللجاي الوينية و الم ا ن القطرية التي  ضــطلع بااشــطة جمع األموال من القطاع الخاص   • 
 من أموالها الخامة التي  جمع أساسا للحفاظ علا  ددقاإ الدخ  الحالية  و

ـبااشــــــــــــــطـة جمع األموال و عمـ  الشــــــــــــــعـبة مع اللجـاي الوينـية و الم ـاـ ن القطرـية التي  ضــــــــــــــطلع  • 
القطاع الخاص علا  خصـي. مـنابيق اسـتلمافية لزيابة الحفاظ علا مصـابف الدخ  الحاليةا  من
لزم األمرا وكذلو لتنمية مصــــــــــــابف الدخ  دي المتــــــــــــتقب ا مع بعطاى األولوية لتددقاإ بيراباإ   بكا

 الموافب العابية وقنواإ جمع األموال من التعهداإ بالتبرع والتركاإ.

 __________ 

غير ـقاـب  للتحقيق    -  2020  و  2019  و  2018  -البـت أي الهـدف المتملـ  دي امو بيراباإ الموافب العـابـية دي التــــــــــــــنواإ المـذكوفة  ن2“ 
ــوق جمع التبرعاإ العالمية دي الفترة   ــبن ااكما  ســـ ــ2020دي عام    19-وجائحة كوديد  2019-2018بتـــ تجاباإ  . ولكن اظرا لالســـ

التـــــريعة والمبتكرة لهذ  األبماإ التي أم ن  حقيقها بفضـــــ   وادر أموال امســـــتلمافا د ي اليوايتـــــ   توقع بيراباإ من الموافب العابية  
 ا مما ينشئ منصة قوية للنمو المتتمر دي دترة الخطة امسترا يجية المقبلة.2021 عام دي
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دي المائةن من مــنابيق امســتلماف لدعم  3,5وباإل ــادة بلا كلوا  تــتخدم الشــعبة اتــبة مــغيرة “ - 12
 امبتكاف دي  سياق جمع األموال دي جميع األسواق.

 
 التعهدام بالتبر   -   2 

 وا،تتابهم.   نفَّذ امستلمافاإ دي ش   حمالإ وأاشطة لالحتفاظ بالمااحين الجدب المتعهدين بتبرعاإ  -   13

ماليين مــاا   عهــد بــالتبرعــاإا وهم أدراب يقــدموي  برعــا هم بــااتظــام   5ولــدى اليوايتــــــــــــــ  أ،لر من   - 14
ويشــــ لوي معا أ،بر مصــــدف إليراباإ الموافب العابية. وعلا الرغم من ومئهم لليوايتــــ ا د ي عدبا من أولئو 

مل  أحد العنامــــر الحاســــمة مســــترا يجية  المااحين يتفَقدوي بتــــبن  ناق. عدبهم بشــــ   يبيعي ك  عام. ويت 
ــة عنهم   ــتعا ــــــ ــتلماف دي جمع األموال بما دي التاالير علا هؤمى المااحين لكي يتبرعوا مجدبا أو امســــــ امســــــ
ــتنخفض. وهذا ما يشــــ   خطرا   ــابجا د ي اإليراباإ ســ بغيرهم. وإكا دتقد عدب أ،بر من المااحين مما يم ن ا،تتــ

 حالية لجمع التبرعاإ.حقيقيا دي البيئة العالمية ال

ــ  عن  قديم األموال للمنظمة   739 000و وق  ما مجموعج   - 15 من المااحين المتعهدين من اليوايتــــــــ
. واجحت امســــتلمافاإ التي اســــتخدمت ديها  اللجاي الوينية والم ا ن القطرية التي  ضــــطلع  2019دي عام 

من هؤمى   167  000اا دي اســــــــــــــتبــدال  بــااشــــــــــــــطــة جمع األموال من القطــاع الخــاص التبرعــاإ التي جمعتهــ 
  572 000المااحين. ولو كاات هذ  امســتلمافاإ هي امســتلمافاإ الوحيدةا لكاي األالر ختــافة مــافية قدفها  

ماليين بومف ســــــنويا. غير أي مــــــنابيق امســــــتلماف اســــــتتخدمت   108ماا ا أو ااخفاض دي اإليراباإ بنحو 
ماا  جديد  233 000اتيجة لذلوا بلغت الم اســــن الصــــافية  من المااحين الجدب. و   805 000ا،تتــــا    دي

 مليوي بومف سنويا. 13وباب اإليراباإ بنحو 
 

 التركام  -   3 

 حرا امســــــــتلمافاإ دي قناة جمع التبرعاإ من التركاإ بيراباإ الموافب العابية دي األج  الطوي .   - 16
ــائ  ــيلة فاســـــــخة بالفع  من وســـــ   جمع األموال دي العديد من أســـــــواق جمع ويمل   قديم هدية من التركاإ وســـــ

ــتلماف دي ام صــــامإ الموجهة التي  دعو بلا  قديم  ــافية. وينفَّذ امســ التبرعاإا وهناا درص دي أســــواق ب ــ
  ركاإ لليوايت  و رعا األدراب الذين يعربوي عن اهتمامهم بذلو.

من  هدية و قديمها عن يريق    وعابة ما  نقضي سنواإ عديدة بين اللحظة التي يقرف ديها الشخ. - 17
التركةا لذلو يتم اســـــــــتخدام بدمى لقياس اجا  التتـــــــــويق الفوفي. ومعايير مـــــــــناعة جمع التبرعاإ هي عدب 
(فادعي اليد ا أو األشـــــخاص الذين يعربوي عن اهتمامهم بترا هدية ومتوســـــط ديمة هذ  الهدايا. وقد اســـــتتلمر  

ا وخالل هذ  الفترة اف فع  2020 و  2016التركاإ بين عامي  مليوي بومف دي التتـــــــــــويق للتبرع من   45احو 
مليوي بومف علا   488شــــــــــــــخ.ا مع بيراباإ متوقعـة قـدفهـا    176 000بلا    25  000عـدب فادعي اليـد من  

 مدى التنواإ العشر المقبلة.
 

 اال تكار  -   4 

اإ المتوقعة فغم  خصــــي. معظم مــــنابيق امســــتلماف ألاشــــطة جمع التبرعاإ الملبتة كاإ العائد - 18
ــتلمافا دقد ختصـــ.   ــنويا منذ عام  3من امسـ ــياق جمع التبرعاإ  2018ماليين بومف سـ لدعم امبتكاف دي سـ
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ــتلمافاإ علا الفوف  ــتلماف دي األاشـــــــــطة العالية المخاير التي لم  تجرَّ  من قب . وم  توقع هذ  امســـــــ وامســـــــ
 يدة الادبة. حقيق عوائدا ولكن لجميعها القدفة علا أي  كوي أدكافا جد

ابتكافاا باســـتخدام مـــنابيق امســـتلمافا وقد اج   31ا مولت الشـــعبة ما مجموعج  2018ومنذ عام  - 19
عدب منها بالفع . وبطاقاإ بابينغتوي البريدية هي منتج يتــــــــتند بلا اموكج األعمال القائم علا امشــــــــترا،اإ  

ــية  يرحتج لجنة المملكة المتحدة لليوايتـــــــــ  دي ســـــــــوق جمع التبرعاإ ال تي  تتـــــــــم بدفجة عالية من التنادتـــــــ
ــمالية دي عام   دي ــب  منتجا  حويلياا  2019المملكة المتحدة لبريطاايا العظما وأيرلندا الشـــ ــرعاي ما أمـــ . وســـ
ــا   مما مليوي بومف حتا ا ي والتوقع  2,4متبرع جديد وإبفاف بيراباإ دعلية قدفها   44 000أبى بلا ا،تتــــــ

. و عم  سـتة أسـواق أخرى ا ي علا اختباف 2021ين بومف بحلول اهاية عام مالي  5,3ب بفاف بيراباإ قدفها  
 هذا المنتج وإم ااية  وسيع اطاقج علا الصعيد العالمي.

 
 قياس األثر -جيم   
 معدالم العوائد   -   عوائد االستثمارام  -   1 

علا  3:1المطلو  لالســــــــتلمافاإ دي جميع قنواإ جمع التبرعاإ بخالف التركاإا يبلغ معدل العائد  - 20
بومف   300 بومف يجن أي يدف بيراباإ بجمالية م  ق  عن  100شــــــــهرا. وهذا ما يعني أي اســــــــتلماف  36مدى  

ــهرا. ومعدل العائد دي قناة جمع التبرعاإ من التركاإ مر فعا بك باج يتجاوب دي   36علا مدى   ا  11:1العابة   شــ
ما. ولهذا التـــــــــبنا   ســـــــــنواإن ومع عدم القدفة علا التنبؤ بلا حد  10ب لير “ ولكن علا مدى دترة بمنية أيول  

التركاإ. وباإل ـادة   شـهرا علا امسـتلمافاإ دي قناة جمع التبرعاإ من   36علا مدى   3:1يتم  طبيق شـرا   م 
 .مم ن  بلا كلوا  عطا األولوية لالستلمافاإ التي  زيد الموافب العابية بلا أقصا حد 

تيفـاى معـدمإ العـاـئد المطلوـبة أو  جـاوبهـا لجميع امســــــــــــــتلمـافاإ التي افـذإ دي الفترة وقـد  م اســــــــــــــ  - 21
شــــــــــــــهراا ـباســــــــــــــتلـناى   36معلومـاإ عن عواـئد امســــــــــــــتلمـافاإ علا مـدى   2. ويـقدم الجـدول  ن 3“ 2016-2020

 دي المائة من اإليراباإ اا جا عن استلمافاإ اللجاي 70المخصصاإ من التركاإ. ودي المتوسطا كاي احو  
دي المائة عن اســتلمافاإ الم ا ن القطرية التي  ضــطلع بااشــطة جمع األموال من القطاع   30الوينية واحو  

 الخاص “اظرأا ألي اإليراباإ  تَتخدم أوم لتموي  البرامج دي البلدن.
 

 2الجدول   
 2020- 2016شهرا، للفترة    36عوائد االستثمارام على مدى    

 2016 2017 2018 2019 2020 
 3,82 3,36 3,36 3,16 2,93 بجمالي العائداإ      

 50 55 48 56 61 اتبة بجمالي اإليراباإ اإلجمالية المربوبة كموافب عابية
  

 __________ 

شــهرا دي التــنواإ    36ا لكي  تي   حلي  معدل عوائد امســتلماف المتحقق علا مدى  2016متدبإ الفترة قيد امســتعراض لتشــم  عام   ن3“ 
 .2020و  2019و  2018
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 اإليرادام المتحققة   – عوائد االستثمارام   -   2 

مليوي بومفا   440مــا بجمــاليــج    ن 4“ 2020-2016بلغــت ديمــة امســــــــــــــتلمــافاإ الترا،ميــة دي الفترة   - 22
 مليوي بومف منها لقنواإ جمع التبرعاإ بخالف قناة التركاإ. 395ختص. 

أي امســـــــــــتلمافاإ دي قنواإ جمع  5ولم  كتم  هذ  امســـــــــــتلمافاإ بعد. ومع كلوا يظهر الشـــــــــــ     - 23
بلغ   2021و    2016التبرعــاإ بخالف قنــاة التركــاإ قــد حققــت بيراباإ  را،ميــة دعليــة ومتوقعــة بين عــامي  

  2025و    2022مليوي بومفا ومن المتوقع أي  حقق بيراباإ  را،ميــة أخرى بين عــامي    1  022مجموعهــا  
 مليوي بومف. 747يبلغ مجموعها  

وباإل ـــــــادة بلا كلوا من المتوقع أي  حقق امســـــــتلمافاإ دي قناة جمع التبرعاإ من التركاإ التي  - 24
مليوي بومف   488مليوي بومفا بيراباإ قــدفهــا    45ا وبلغ مجموعهــا  2020بلا    2016اتفــدإ دي الفترة من  

ا اظرا لتوقيت امســــتالم الذي 5علا مدى التــــنواإ العشــــر المقبلة. وقد اســــتبعدإ هذ  اإليراباإ من الشــــ    
 يم ن التنبؤ بج. م

ا وبلغ مجموعها 2020-2016وباختصافا من المتوقع أي  حقق امستلمافاإ التي اتفذإ دي الفترة   - 25
 .2025-2016بليوي بومف دي الفترة  2,3مليوي بومفا بيراباإ  قاف   440

دي المائة دي الفترة  5,5وبلغ معدل النمو التـنوي المركن لإليراباإ التي  دفها مـنابيق امسـتلماف  - 26
 .2020بلا عام  2016من عام  

 
 الش   الخامس  
 2020إلى    2016الترارمية الفعلية/المتوقعة من االستثمارام المنفذة في الفترة من  اإليرادام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________ 

شــــــــــــــهرا   36ا لكي  تي   حلـي  اإليراباإ الفعلـية والمتوقعـة المتحقـقة علا مـدى 2016مـتدبإ الفترة قـيد امســــــــــــــتعراض لتشــــــــــــــمـ  عـام   ن4“ 
 .2020و  2019و  2018التنواإ  دي
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 اإلدارة القو ة للمخاطر -دال   
اســــــــــــــتجـابـة لموادقـة المجلس التنفيـذي علا بيـابة مــــــــــــــنـابيق امســــــــــــــتلمـاف المتـاحـة للتخصــــــــــــــي.  - 27
ــبة 2021-2018 الفترة دي ــغيلية مناسـ ــتلمافاإ  شـ ــ  اسـ ــين المهافاإ والنظم التقنية ا افذ اليوايتـ لزيابة و حتـ
الشـــــــعبةا واللجاي الوينيةا والم ا ن القطرية التي  ضـــــــطلع بااشـــــــطة جمع األموال من القطاع الخاصا   دي

 وكلو لكفالة ببافة قوية للمخاير وعوائد ملالية من عملياإ جمع األموال.
 

 تخصيص صناديئ االستثمار  -   1 

ــعبة  حليال بديقا - 28 ــها للجاي الوينيةا   نفذ الشــــــ ــيصــــــ ــتلماف قب   خصــــــ ــنابيق امســــــ للطلباإ علا مــــــ
 والم ا ن القطرية التي  ضطلع بااشطة جمع األموال من القطاع الخاصا و ددقاإ الدخ .

 باختصاف ودي المتوسط: - 29

 سوقا لجمع األموال للجاي الوينية والم ا ن القطرية. 50أ يحت مخصصاإ لنحو  • 

ــبة   •  ــتلماف للجاي الوينيةا و دي ا 65 خصـــ. اتـ دي المائة منها للم ا ن  30لمائة من أموال امسـ
القطرية التي  ضــــــطلع بااشــــــطة جمع األموال من القطاع الخاصا فيما  خصــــــ. النتــــــبة المتبقية 

 للاشطة المتعدبة األسواق.

ــتخدامها دي   70يمن    •  ــتلماف األولوية مسـ ــنابيق امسـ ــية قا 15دي المائة من مـ ــوقا فئيتـ بفة علا سـ
الفوفا أو لديها بم اااإ دي المتـــــتقب ا علا  وليد بيراباإ علا اطاق واســـــعا بما دي كلو بســـــباايا  

 وإيطاليا وجمهوفية كوفيا ودراتا والهند والمملكة المتحدة.

ــتلماف لتددق اإليراباإ من التعهداإ بتقديم  برعاإ  86يخصــــــــــ.   •  ــنابيق امســــــــ دي المائة من مــــــــ
دي المـائـة لتـددق    12األولويـة بـاعتبـافهـا  بـاإ متعهـد بتقـديمهـا  ـدف موافب عـابيـةنا و   عطا   “التي

ــيين   ــغيرة لتددقاإ اإليراباإ األخرىا من قبي  المااحين الرئيتــــــ ــبة مــــــ اإليراباإ من التركاإا واتــــــ
ــتوياإ عالية من الموافب األخرىن. ويبين الجدول ــاإ وقطاع األعمال “التي  دف متــــــ ــتــــــ  3 والمؤســــــ

 نابيق امستلماف حتن  ددق الدخ  علا مدى التنواإ الخمس الما ية.مخصصاإ م
 

 3الجدول   
 2020- 2016مخصصام صناديئ االستثمار حسب تدفئ الدخل، للفترة    

 2016 2017 2018 2019 2020 
بجمالي المخصــــصــــاإا بماليين بومفاإ        

 83,2 110,0 99,9 83,0 64,3 الومياإ المتحدة

 % 88 % 83 % 85 % 85 % 88 التعهداإ بالتبرع

 % 8 % 13 % 13 % 14 % 11 التركاإ

 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1 الجهاإ المااحة والمؤستاإ الرئيتية

 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 قطاع األعمال
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ــتلمافاإ بدقة. ويتعين علا اللجاي  - 30 ــد أباى امســـــ ــعبة علا فمـــــ الوينية والم ا ن القطرية  عم  الشـــــ
ــتلماف. و تراجع  التي  ضـــطلع بااشـــطة جمع األموال من القطاع الخاص أي  قدم  قافير منتظمة عن أباى امسـ

 هذا التقافير سنويا.
 

 الدروس المستفادة -هاء  
ــتحقاق والحجم المطلو . ويجري  جرين  - 31 ــ  دي جمع األموال مرحلة امســ ــتلمافاإ اليوايتــ بلغت اســ

ــا ــتلمافا بتــــب  منها اســــتخدام األموال المتاحة من خالل شــــرا،ة مع البنو الدولي مصــ بف جديدة ومبتكرة لالســ
إليالق العـناي لإلم ـاـااإ الكبيرة ألاشــــــــــــــطـة جمع األموال من القطـاع الخـاص التي  ضــــــــــــــطلع بهـا الم ـاـ ن 

ــتلماف ــنابيق امســـ ــا ديمة بشـــــاي أدضـــــ  يريقة لنشـــــر مـــ وأالر القياســـــاإ   القطرية. وقد  علمت الشـــــعبة بفوســـ
المتــتخدمة لتخصــي. مــنابيق امســتلماف. ودي حين أي امســترا يجية  الحالية واإلياف المنهجي لالســتلماف 
أدابا اليوايتــ  بدفجة كبيرةا د ي الشــعبة ســتوامــ  اســتعراض اموكج امســتلماف الخاص بها و كييفج مع واقع 

 ســريعا بلا التبرع بالوســائ  الرقمية. وســتقوم الشــعبة  التــوق العالمية الجديدة لجمع األموالا التي  شــم   حوم
بمواىمة األدكاف الجديدة والناشئة مع أهداف اليوايت  لجمع األموال من القطاع الخاصا و تطلع بلا بيالع  
ــتلمافية دي الواليقة المعنواة: جمع األموال   ــترا يجيتها امســـ المجلس التنفيذي علا أحدر المعلوماإ بشـــــاي اســـ

 .2022الخاص وإقامة الشرا،اإ معج: خطة العم  والميزااية المقترحة لعام  من القطاع
 


