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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  
 المجلس التنفیذي 

   2023الدورة العاد�ة األولى لعام  
 2023شباط/فبرایر    10  –   7

* (ب) من جدول األعمال المؤقت  4البند    
   

 تمدید البرامج الُقطر�ة الجار�ة   
  

 مذ�رة من األمانة العامة   
   

 موجز  

ر المجلس التنفیذي    ، تعرض هذه المذ�رة على المجلس التنفیذي أسباَب  2009/ 11�موجب ُمقرَّ
ته ستة أشهر؛   تمدید البرنامج الُقطري لبابوا غینیا الجدیدة لمدة ستة أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق �انت مدَّ

ته شهَر�ن، ووافق المدیر  أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق �انت مدَّ   10وتمدید البرنامج الُقطري لمور�تانیا لمدة  
 التنفیذي على ِ�َلیهما.  

كما ُتحیط هذه المذ�رة المجلس التنفیذي علمًا �أسباب التمدید المقترح للبرنامج الُقطري للبراز�ل   
والتمدید    10لمدة   ته شهر�ن؛  مدَّ �انت  آخر  وتمدیٍد  واحدة  سنة  ته  مدَّ �انت  تمدیٍد سابٍق  �عد  أشهر، 

ته سنة واحدة وتمدیٍد آخر    10للبرنامج الُقطري لغامبیا لمدة  المقترح   أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق �انت مدَّ
لمدة   الُقطري ألفغانستان  للبرنامج  المقترح  والتمدید  ته شهَر�ن؛  تمدیٍد سابٍق    10كانت مدَّ �عد  أشهر، 

ته ثالثة أشهر، وتمدیٍد ثالث �  ته سنَتین وتمدیٍد ثاٍن �انت مدَّ ته كانت مدَّ شهرًا. وُ�طلب من   11انت مدَّ
   المجلس التنفیذي الموافقة على هذه التمدیدات. 

  *2023/1E/ICEF/ . 

 أُِعدَّت ھذه الوثیقة بكاملھا ِمن قِبل الیونیسف.   مالحظة: 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2023/1
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ر   مشروع ُمقرَّ

 إّن المجلس التنفیذي 

بتمدید البرنامج الُقطري لبابوا غینیا الجدیدة لمدة ستة أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق  ُ�حیط علمًا   .1
ته ستة أشهر؛ وتمدید البرنامج الُقطري  ته   10لمور�تانیا لمدة  كانت مدَّ أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق �انت مدَّ

 . 1شهَر�ن، و�الهما وافق علیهما المدیر التنفیذي وُ�عَرضان في الجدول  

ته    10تمدید البرنامج الُقطري للبراز�ل لمدة    ُیوافق على  .2 أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق �انت مدَّ
ته شهر�ن؛ والتمدید  أشهر،    10المقترح للبرنامج الُقطري لغامبیا لمدة    سنة واحدة وتمدیٍد آخر �انت مدَّ

للبرنامج   المقترح  والتمدید  شهَر�ن؛  ته  مدَّ �انت  آخر  وتمدیٍد  واحدة  سنة  ته  مدَّ �انت  سابٍق  تمدیٍد  �عد 
ته ثالثة    10الُقطري ألفغانستان لمدة   ته سنتین وتمدیٍد ثاٍن �انت مدَّ أشهر، �عد تمدیٍد سابٍق �انت مدَّ

ته  أشهر، وتمدیدٍ   . 2شهرًا، وجمیع هذه التمدیدات معروضة في الجدول    11 ثالث �انت مدَّ
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 1الجدول  

 تمدیدات لمدة سنة واحدة (أو أقل) لبرامج ُقطر�ة جار�ة �موافقة المدیر التنفیذي 

 برنامج ُقطري تدعمه الیونیسف 

المدة األصلیة  
للبرنامج، �ما في  

التمدیدات  ذلك  
 السا�قة 

سنة/مدة التمدید  
 أسباب التمدید  الموافق علیها 

آذار/مارس   مور�تانیا 
2018   –  

شباط/فبرایر  
(�ما في    2023

ذلك تمدید لمدة  
 شهَر�ن) 

  – آذار/مارس  
كانون  

األول/د�سمبر  
2023 

  10( تمدید لمدة  
 أشهر) 

تمكین المكتب الُقطري  سُیساهم تمدید وثیقة البرنامج الُقطري لمدة عشرة أشهر في   –
لمور�تانیا من ضمان صیاغة وثیقة البرنامج الُقطري وفقًا إلطار األمم المتحدة للتعاون  

من أجل التنمیة المستدامة وضمان إجراء عملیة تشاُور�ة وتشاُركیة لوضع اللَّمسات  
 . 2027- 2024األخیرة على وثیقة البرنامج الُقطري الجدیدة للفترة  

ق طلب التم  – دید هذا مع صندوق األمم المتحدة للسكان و�رنامج األمم المتحدة  ُنسِّ
اإلنمائي، اللََّذین سیقّدمان أ�ضًا وثائق البرامج الُقطر�ة الجدیدة إلى مجلَسیهما  

 . 2023التنفیذیَّین في أیلول/سبتمبر  

  –   2018 �ابوا غینیا الجدیدة 
حز�ران/یونیو  

(�ما في    2023
ذلك تمدید لمدة  

 أشهر) ستة  

  – تموز/یولیو  
كانون  

األول/د�سمبر  
2023   

  6( تمدید لمدة  
 أشهر) 

م طلب التمدید هذا تماشیًا مع موافقة منّصة األمم المتحدة للتعاون اإلقلیمي (فر�ق   – ُقدِّ
المدیر�ن اإلقلیمیین لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان  

م من فر�ق األمم المتحدة الُقطري لتمدید إطار  والیونیسف) على الطلب الرسمي   الُمقدَّ
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة الحالي لبابوا غینیا الجدیدة لمّدة ستة أشهر  

، لضمان  2023�انون األول/د�سمبر    31إلى    2023حز�ران/یونیو    30أخرى من  
لتعاون من أجل التنمیة  التسلسل المناسب بین استكمال الحكومة إلطار األمم المتحدة ل 

 المستدامة والموافقة علیه. 

ق طلب التمدید هذا مع صندوق األمم المتحدة للسكان و�رنامج األمم المتحدة   – ُنسِّ
اإلنمائي، اللََّذین سیقّدمان أ�ضًا وثائق برامج ُقطر�ة جدیدة إلى مجلَسیهما التنفیذیَّین  

 . 2023في سبتمبر  
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 2الجدول   

 البرامج الُقطر�ة الجار�ة المطلوب من المجلس التنفیذي الموافقة علیها تمدیدات  

 برنامج ُقطري تدعمه الیونیسف 

المدة األصلیة للبرنامج،  
�ما في ذلك التمدیدات  

 السا�قة 
سنة/مدة التمدید  

 أسباب التمدید  المقترحة 

  –   2015 أفغانستان 
 2023شباط/فبرایر  

(�ما في ذلك التمدید  
لمدة سنَتین والتمدید  

لمدة ثالثة أشهر  
  11والتمدید لمدة  

 شهرًا)  

  – آذار/مارس  
كانون  

األول/د�سمبر  
2023 

  10( تمدید لمدة  
 أشهر) 

م طلب التمدید هذا لضمان توافق وثیقة البرنامج الُقطري وصیاغتها وفقًا إلطار   – ُقدِّ
 . 2022االنتقالیة لعام  عمل األمم المتحدة للمشار�ة  

قام فر�ق األمم المتحدة الُقطري بتنسیق التمدید لجمیع و�االت اللجنة التنفیذ�ة   –
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان والیونیسف) وأقرَّه  

 المدیرون اإلقلیمیون. 

  –   2017 البراز�ل 
   2023شباط/فبرایر  

(�ما في ذلك تمدید  
لمدة سنة واحدة  

 وتمدید لمدة شهَر�ن) 

  – آذار/مارس  
كانون  

األول/د�سمبر  
2023 

  10( تمدید لمدة  
 أشهر) 

م طلب التمدید هذا حتى یتسنى لبرنامج التعاون الُقطري للبراز�ل أن یتواءم مع   – ُقدِّ
الجدول الزمني إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامة؛  

لیة التخطیط التي �قوم بها صندوق األمم المتحدة للتعاون في مجال  وال تزال عم 
 التنمیة المستدامة قید التنفیذ. 

ق طلب التمدید مع و�االت اللجنة التنفیذ�ة وسَیسمح لكلٍّ منها بتقد�م وثائق   – ُنسِّ
 . 2023البرامج الُقطر�ة الخاصة بها إلى مجالسها التنفیذ�ة في أیلول/سبتمبر  

  –   2017 غامبیا 
   2023شباط/فبرایر  

  – آذار/مارس  
كانون  

األول/د�سمبر  
2023 

م طلب التمدید هذا �حیث �مكن صیاغة وثیقة البرنامج الُقطري �شكٍل معقول   – ُقدِّ
التنمیة المستدامة، الذي من  وفقًا إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال  

 . 2023المتوقع أن �كون متاحًا في بدا�ة الر�ع األول من عام  

أّید التمدید المدیرون اإلقلیمیون في غرب ووسط أفر�قیا المسؤولون عن غامبیا من   –
خالل مكتب التنسیق اإلنمائي في أفر�قیا ومنّسق األمم المتحدة في غامبیا،  
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 برنامج ُقطري تدعمه الیونیسف 

المدة األصلیة للبرنامج،  
�ما في ذلك التمدیدات  

 السا�قة 
سنة/مدة التمدید  

 أسباب التمدید  المقترحة 

(�ما في ذلك تمدید  
لمدة سنة واحدة  

 وتمدید لمدة شهَر�ن) 

  10( تمدید لمدة  
 أشهر) 

الحكومة تمدید إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة  و�ستنُد إلى طلب  
 المستدامة. 

تتَّفق الیونیسف و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان   –
م �لٌّ منها وثائق برامجها الُقطر�ة إلى مجالسها   ر، وستقدِّ تمامًا مع هذا الُمقرَّ

 التنفیذ�ة في الوقت نفسه. 
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