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 2021الدورة العادية األوىل لعام 
 2021شباط/فرباير  12-9
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 

   الُقطرية اجلارية متديد الربامج   
  مذكرة من األمانة العامة  

 موجز  
اجمللس التنفيذي أسباب  ، تعرض هذه املذّكرة على  11/2009مبوجب قرار اجمللس التنفيذي رقم   

التمديد ملدة أربعة أشهر للربانمج الُقطري ملاليزاي، بعد متديد ملدة شهرين؛ والتمديد األول ملدة سنة واحدة  
للربانمج الُقطري لكرواتيا، ومجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، ومجهورية إيران اإلسالمية، ومنغوليا، ومجهورية  

 تنزانيا املتحدة. 
املذكَّرة كذلك أسباب التمديد ملدة أربعة أشهر للربانمج الُقطري للجمهورية العربية  هذه وتعرض 

السورية، بعد متديدْين متعاقبْْي ملدة سنة واحدة، ومتديد ملدة تسعة أشهر، ومتديد ملدة ثالثة أشهر، ومتديد 
 لطاجيكستان، بعد متديد ملدة سنة واحدة. ملدة شهرين؛ والتمديد ملدة سنة واحدة للربانمج الُقطري  

 
 مشروع مقرَّر 

 اجمللس التنفيذي  

* 1/1E/ICEF/202. 
 أُِعدَّت هذه الوثيقة بكاملها ِمن قِبل اليونيسف. مالحظة:

https://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
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إذ ُُييط علمًا ابلتمديد ملدة أربعة أشهر للربانمج الُقطري ملاليزاي، بعد متديد ملدة شهرين؛   .1
الدميقراطية، ومجهورية  والتمديد األول ملدة سنة واحدة للربانمج الُقطري لكرواتيا، ومجهورية كوراي الشعبية 

إيران اإلسالمية، ومنغوليا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، واليت وافق عليها املدير التنفيذي على النحو الوارد يف  
 ؛ 1اجلدول 

متديد الربانمج الُقطري للجمهورية العربية السورية ملدة أربعة أشهر، بعد متديدْين  يُوافق على  .2
متعاقبْْي ملدة سنة واحدة، ومتديد ملدة تسعة أشهر، ومتديد ملدة ثالثة أشهر، ومتديد ملدة شهرين؛ ومتديد  

 و الوارد يف اجلدول  الربانمج الُقطري لطاجيكستان ملدة سنة واحدة، بعد متديد ملدة سنة واحدة؛ على النح
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 1اجلدول 
 متديدات أوىل ملدة سنة واحدة )أو أقل( لربامج ُقطرية جارية مبوافقة املدير التنفيذي

 برانمج قُطري تدعمه اليونيسف
ــة  ــلــــيـــــ املـــــــدة األ ــــــــــــــــ

 للربانمج
ــنــة/مــدة التمــديــد  ســــــــــــ

 أسباب التمديد املوافق عليها

  -الثاين/يناير كانون  2021–2017 كرواتيا
ــمرب  كانون األول/ديسـ

ــد ملـــدة  2022 ــديـ )متـ
 سنة(

لقد وافقت احلكومة على متديد الربانمج الُقطري ملدة سنة واحدة إلاتحة وقت كاف لفريق اليونيسف من   –
نية يف  إقامة عالقات تعاون مع ممثلي احلكومة اجلديدة، الذين ُعيِّنوا يف أعقاب االنتخاابت الربملا أجل 

، وإشراكهم يف املناقشات ذات الصلة بشأن القضااي املتعلقة حبقوق األطفال 2020البالد يف متوز/يوليو 
 واملراهقْي يف كرواتيا.  

من شأن التمديد ملدة سنة واحدة أن يتيح لليونيسف الوقت أيضاً الستحداث املعارف الالزمة لدعم   –
ختطيط الربامج الُقطرية القائمة على األدلة، ال سيما مبا يتعلق آباثر مرض فريوس كوروان املستجد لعام 

 «(.  19-)جائحة »كوفيد 2019

 -كــانون الثــاين/ينــاير  2021–2017 الدميقراطيةمجهورية كوراي الشعبية 
ــمرب  كانون األول/ديسـ

ــد ملـــدة  2022 ــديـ )متـ
 سنة(

وافقت احلكومة على متديد اإلطار االسرتاتيجي لألمم املتحدة احلايل ملدة سنة واحدة، حيث سامهت  –
ذت للتخفيف من آاثر جائحة »كوفيد رية يف « يف حدوث أتخريات جوه19-التدابري القوية اليت اختِخ

وللقيود احلالية أيضاً تنفيذ أنشطة اإلطار االسرتاتيجي لألمم املتحدة ووثيقة الربانمج الُقطري لليونيسف. 
آاثر مباشرة على إعداد إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة اجلديد، مبا يف ذلك التأخري 

 يف العملية. 
دة سنة واحدة السماح ابلرتتيب التعاقيب الصحيح بْي وثيقة الربانمج يُراد من متديد الربانمج الُقطري مل –

  الُقطري اجلديد وإطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة اجلديد وحتقيق املواءمة بينهما.

 -كــانون الثــاين/ينــاير  2021–2017 مجهورية إيران اإلسالمية
ــمرب  كانون األول/ديسـ

ــد ملـــدة 2022 ــديـ  )متـ
 سنة(

وافق املنسق املقيم/فريق األمم املتحدة الُقطري واحلكومة على متديد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة   –
اإلمنائية احلايل ملدة سنة واحدة من أجل إاتحة الفر ة لتطوير إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية 

على حنو  2022/أوائل عام 2021ابلوكاالت يف أواخر عام املستدامة اجلديد والربامج الُقطرية اخلا ة 
يضمن مواءمتها بشكل كامل مع خطة التنمية الوطنية اجلديدة )اخلطة اخلمسية السابعة(. ومن املتوقع أن 
تُعتمد هذه اخلطة من قبل احلكومة اجلديدة اليت سيجري انتخاهبا يف االنتخاابت الرائسية املقبلة يف عام  

 د إىل الدروس املستفادة من االستجابة لألزمات اجلارية املتعددة. ، وستستن2021
وسيضمن متديد الربانمج الُقطري ملدة سنة واحدة الرتتيب التعاقيب الصحيح بْي وثيقة الربانمج الُقطري  –

 وإطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة اجلديد وحتقيق املواءمة بينهما. 

  2016 ماليزاي
شــــــــــــــــــــبـــــــاط/فـــــــربايـــــــر 

2021 

 -آذار/مــــــــــــــــــــــارس 
 2021حزيران/يونيو

نتيجَة احلاجة إىل  2025-2021أتّجل إطالق إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة  –
مزيد من املشاورات داخل احلكومة واملواءمة مع خطة التنمية الوطنية. وسيجري استعراض إطار األمم  

طرية اخلا ة بكل وكالة. ومن املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة ابلتزامن مع واثئق الربامج القُ 
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 برانمج قُطري تدعمه اليونيسف
ــة  ــلــــيـــــ املـــــــدة األ ــــــــــــــــ

 للربانمج
ــنــة/مــدة التمــديــد  ســــــــــــ

 أسباب التمديد املوافق عليها

)مبـــا يف ذلـــك متـــديـــد 
 ملدة شهرين(

)متــــــديــــــد ملــــــدة أربعــــــة 
 أشهر(

املتوقع أن ُيظى إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة ابملوافقة النهائية يف أوائل عام  
2021. 

يُراد من متديد الربانمج الُقطري ملدة أربعة أشهر ضمان الرتتيب التعاقيب الصحيح وحتقيق املواءمة بْي إطار  –
للتعاون يف جمال التنمية املستدامة ووثيقة الربانمج الُقطري، واليت سُتعرض على اجمللس األمم املتحدة 

  .2021التنفيذي يف دورته السنوية يف حزيران/يونيو 

 -كــانون الثــاين/ينــاير  2021–2017 منغوليا 
ــمرب  كانون األول/ديسـ

ــد ملـــدة  2022 ــديـ )متـ
 سنة واحدة(

كومة على مراعاة دمج التأثري االجتماعي االقتصادي الناجم عن وافق فريق األمم املتحدة الُقطري واحل –
« يف إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة اجلديد عند اعتماد متديد 19-جائحة »كوفيد

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ملدة سنة واحدة، حيث واجهت خطط تطوير إطار عمل 
للتعاون يف جمال التنمية املستدامة ووثيقة الربانمج الُقطري لليونيسف عراقيل شديدة انمجة األمم املتحدة 

 عن تفشي اجلائحة. 
إّن طلب متديد الربانمج الُقطري من شأنه أن يضمن الرتتيب التعاقيب الصحيح بْي االنتهاء من إطار  –

ل احلكومة وواثئق الربامج الُقطرية اخلا ة األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة وإقراره من قب
  بكل وكالة واليت تساهم يف حتقيق نتائجه.

  2016متــوز/يــولــيــو  مجهورية تنزانيا املتحدة
حــــزيــــران/يــــونــــيــــو   –

2021   

 –2021متــوز/يــولــيــو 
 2022حزيران/يونيو 

ــنــــة  )متــــديــــد ملــــدة ســــــــــــ
 واحدة(

وافق فريق األمم املتحدة الُقطري واحلكومة على متديد خطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، متوز/يوليو   –
)خطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الثانية( ملدة سنة واحدة )حىت   2021حزيران/يونيو  – 2016

إلمنائية الثالثة، واليت ستبدأ يف  األمم املتحدة للمساعدة ا( حىت يتسىن مواءمة خطة 2022حزيران/يونيو 
، بشكل كامل مع أولوايت احلكومة الواردة يف اخلطة اخلمسية الثالثة للتنمية اجلديدة، 2022متوز/يوليو 

 .2021واملتوقع أن تقّرها احلكومة وأن تدخل حيز التنفيذ يف متوز/يوليو 
ية وبغية حتقيق املواءمة بْي الربانمج الُقطري متاشياً مع متديد خطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الثان –

اجلديد لليونيسف واخلطة اخلمسية الثالثة للتنمية التابعة للحكومة، يُطلب متديد الربانمج الُقطري احلايل  
 ملدة سنة واحدة. 
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 2اجلدول 
 متديدات الربامج الُقطرية اجلارية املطلوب من اجمللس التنفيذي املوافقة عليها

 برانمج قُطري تدعمه اليونيسف

املدة األ ـــــــــــــلية للربانمج، 
ــا ــدات  يف مبـ ــديـ ــك التمـ ذلـ

 السابقة
ــنــة/مــدة التمــديــد  ســــــــــــ

 أسباب التمديد املقرتحة

ــارس  اجلمهورية العربية السورية  – 2016آذار/مــــ
مبا ) 2021شباط/فرباير  

يف ذلك متديدْين متتاليْْي 
ملدة ســـــنة واحدة، ومتديد 
ملدة تســعة أشــهر، ومتديد 
ملدة ثالثة أشـــــهر، ومتديد 

 ملدة شهرين(

 2021آذار/مــــــــارس 
حــــــزيــــــران/يــــــونــــــيــــــو  –

2021 
)متــــــديــــــد ملــــــدة أربعــــــة 

 أشهر(

جرى متديد اإلطار االسرتاتيجي لألمم املتحدة ملدة ستة أشهر. وسيمّكن التمديد الربانمَج الُقطري  –
اجلديد من حتقيق املواءمة مع إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة اجلديد )أو ما  

 .2021مياثله( يف منتصف عام 

)مبا يف   2016-2021 طاجيكستان 
ــنــة  ذلــك متــديــد ملــدة ســــــــــــ

 واحدة(

 -كــانون الثــاين/ينــاير 
ــمرب  كانون األول/ديسـ

ــد ملـــدة  2022 ــديـ )متـ
 سنة واحدة(

يُطلب متديد إضايف للربانمج الُقطري ملدة سنة واحدة بغية مواءمته مع متديد إطار عمل األمم  –
، والذي اتُفق بشأنه مع احلكومة 2021-2016املتحدة للمساعدة اإلمنائية ملدة سنة واحدة احلايل 

 أو وافقت عليه. 
اليت حتول دون اضطالع  «. وتشمل القيود19-ترتبط األسباب الرئيسية للتمديدات جبائحة »كوفيد –

احلكومة بدور فاعل يف ملكية الربانمج الُقطري اجلديد )وإطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية  
املستدامة(، األمر الذي من شأنه املساس جبودة وثيقة الربانمج الُقطري؛ واالستجابة املستمرة من قبل 

طوارئ الصحية العامة واألولوايت االجتماعية  فريق األمم املتحدة الُقطري يف جمال حاالت ال
 االقتصادية الناشئة اليت تطلبت إعادة تطويع براجمها احلالية وحشد موارد إضافية. 

سيضمن طلب متديد الربانمج الُقطري ملدة سنة واحدة الرتتيب التعاقيب الصحيح وحتقيق املواءمة مع   –
 التنمية املستدامة اجلديد. إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال 

 


