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 2021شباط/فبراير    12-9
    * )ب( من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 تمديد البرامج الُقطرية الجارية   
  

 مذكرة من األمانة العامة  

 

 موجز  
ــباب 11/2009بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم   ، تعرض هذه المذّكرة على المجلس التنفيذي أســــ

ــ ر،  ي  تمديد البرنامج ــ رينا والتمديد األول لمدة ن الُقطريي ن ألرمينيا وماليزيا لمدة أربعة أشـ ، بعد تمديد لمدة شـ
مقراطية، وجم ورية إيران اإلســــــــــ مية،  ســــــــــنة وامدة للبرنامل الُقطري لجرواتيا، وجم ورية كوريا ال ــــــــــعبية الد 

 ومنغوليا، وجم ورية تنزانيا المتحدة.

ــباب التمديد لمدة أربعة أشــــــــــ ر للبرنامل الُقطري للجم ورية العربية    وتعرض هذه المذكَّرة كذلك أســــــــ
وتمديد   الســورية، بعد تمديدي ن متعاقبي ن لمدة ســنة وامدة، وتمديد لمدة تســعة أشــ ر، وتمديد لمدة ر رة أشــ ر،
 لمدة ش رينا والتمديد لمدة سنة وامدة للبرنامل الُقطري لطاجيكستان، بعد تمديد لمدة سنة وامدة.

 
ر   م روع مقرَّ

 المجلس التنفيذي  
، بعـد تمـديـد لمـدة   بتمـديـد البرنـامجي ن الُقطريي ن ألرمينيـا ومـاليزيـا لمـدة أربعـة أشــــــــــــــ رإذ ُ حيط علمـا    - 1

لمدة ســـــــــنة وامدة للبرنامل الُقطري لجرواتيا، وجم ورية كوريا ال ـــــــــعبية الد مقراطية،  شـــــــــ رينا والتمديد األول 
وجم وريـة إيران اإلســــــــــــــ ميـة، ومنغوليـا، وجم وريـة تنزانيـا المتحـدة، والتا وافي علي ـا المـدير التنفيـذي على  

 ا1النحو الوارد فا الجدول 
 

 * E/ICEF/2021/1/Rev.1 

 أُِعدَّت هذه الوريقة بكامل ا ِمن ِقبل اليونيسف. :م مظة
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ـية الســــــــــــــورـية لـمدة أربـعة أشــــــــــــــ ر، بـعد تـمدـيدي ن  ُيوافي على تـمدـيد البرـنامل الُقطري للجم ورـية العرب - 2
ــنة وامدة، وتمديد لمدة تســـعة أشـــ ر، وتمديد لمدة ر رة أشـــ ر، وتمديد لمدة شـــ رينا وتمديد  متعاقبي ن لمدة سـ

  البرنامل الُقطري لطاجيكستان لمدة سنة وامدة، بعد تمديد لمدة سنة وامدةا على النحو الوارد فا الجدول
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 1الجدول 

 تمديدات أولى لمدة سنة واحدة )أو أقل( لبرامج ُقطرية جارية بموافقة المدير التنفيذي 

برنامل ُقطري تدعمه 
 المدة األصلية للبرنامل اليونيسف

ســــــــــــــنــــة/مــــدة التمــــديــــد 
 أسباب التمديد  الموافي علي ا

 2021شباط/فبراير   - 2016 أرمينيا
 ( ذلك تمديد لمدة ش رين)بما فا  

  -آذار/مــــــــــــــــــــار   
 2021مزيران/يونيو 

أربعـــــة   لمـــــدة  ــديـــــد  )تمـــ
 أش ر(

تواصـــــــل مكومة أرمينيا وفريي األمم المتحدة الُقطري م ـــــــاورات ما لواـــــــ  ال ـــــــيغة الن ا ية   –
- 2021للفترة   لجم ورية أرمينياإلطار األمم المتحدة للتعاون فا مجال التنمية المســــــــــــتدامة  

، ســيتعين تعديل  اكتمال ام  االمتياجات واألولويات ذات ال ــلة. وبعد ، بما يتماشــى  2025
 .ليونيسفطري لنص وريقة البرنامل القُ 

ــيُ  – ــفلفريي ا  كافيا    تيح التمديد وقتا  ســــــــ تجييف التعاون البرنامجا بين  من  متى يتمّكن   ليونيســــــــ
 ومكومة أرمينيا. ليونيسفا
  -كانون الثانا/يناير  التمديد الســابي لمدة شــ رين ) عتمد هذا التمديد لمدة أربعة أشــ ر على  –

الوقت ال زم لواــ  ال ــيغة الن ا ية لعمليات   لتوفيرمنحه    جرى ( الذي  2021شــباط/فبراير  
 .إطار األمم المتحدة للتعاون فا مجال التنمية المستدامة

ــاير  كــــانون   2021–2017 كرواتيا ــانا/ينــ الثــ
األول/  -  ــانــــــــون   كــــــ

ــبـــــر   ــمـــ  2022د ســــــــــــــــ
 )تمديد لمدة سنة(

لقد وافقت الحكومة على تمديد البرنامل الُقطري لمدة ســــــــــــــنة وامدة إلتامة وقت كا  لفريي   –
إقــامــة ع قــات تعــاون م  ممثلا الحكومــة الجــديــدة، الــذين ُعيِّنوا فا  اليونيســــــــــــــف من أجــل  

، وإشـــــــــــراك م فا المناق ـــــــــــات  2020أعقاب االنتخابات البرلمانية فا الب د فا تموز/يوليو  
 ذات ال لة ب أن القضا ا المتعلقة بحقوق األطفال والمراهقين فا كرواتيا.

ــتحدا  المعار    – ــا  الســــ ــف الوقت أ ضــــ ــنة وامدة أن يتيح لليونيســــ ــأن التمديد لمدة ســــ من شــــ
ال زمة لدعم تخطيط البرامل الُقطرية القا مة على األدلة، ال ســــــــــــيما بما يتعلي ب رار مرض  

 «(.19-)جا حة »كوفيد  2019يرو  كورونا المستجد لعام ف

ــا   كـــوريـــــ ــة  جـــمـــ ـــوريـــــ
 ال عبية الد مقراطية

  -كــانون الثــانا/ينــاير   2021–2017
ــمبر  كانون األول/د ســـــ

ــديــــد لمــــدة   2022 )تمــ
 سنة(

وافقت الحكومة على تمديد اإلطار االســـــــــــتراتيجا ل مم المتحدة الحالا لمدة ســـــــــــنة وامدة،  –
ذت للتخ يف من آرـار جـا حـة »كوفيـد ميـ  ســـــــــــــــاهمـت   « فا  19-التـدابير القويـة التا اِتخـِ

مدو  تأخيرات جوهرية فا تنفيذ أن ـطة اإلطار االسـتراتيجا ل مم المتحدة ووريقة البرنامل 
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برنامل ُقطري تدعمه 
 المدة األصلية للبرنامل اليونيسف

ســــــــــــــنــــة/مــــدة التمــــديــــد 
 أسباب التمديد  الموافي علي ا

ــرة على إعداد إطار األمم المتحدة  . الُقطري لليونيســـــــــــف ــا  آرار مباشـــــــــ وللقيود الحالية أ ضـــــــــ
 للتعاون فا مجال التنمية المستدامة الجديد، بما فا ذلك التأخير فا العملية.

ُيراد من تمديد البرنامل الُقطري لمدة ســـــــنة وامدة الســـــــماع بالترتيب التعاقبا ال ـــــــحيح بين   –
األمم المتحـدة للتعـاون فا مجـال التنميـة المســــــــــــــتـدامـة    وريقـة البرنـامل الُقطري الجـديـد وإطـار
   الجديد وتحقيي المواءمة بين ما.

إيـــــران   ــة  جـــــمـــــ ـــــوريـــــ
 اإلس مية

  -كــانون الثــانا/ينــاير   2021–2017
ــمبر  كانون األول/د ســـــ

ــديــــد لمــــدة   2022 )تمــ
 سنة(

األمم  وافي المنســــــــــــــي المايم/فريي األمم المتحـدة الُقطري والحكومـة على تمـديـد إطـار عمـل   –
ــة لتطوير إطار  ــنة وامدة من أجل إتامة الفرصـــ ــاعدة اإلنما ية الحالا لمدة ســـ المتحدة للمســـ
األمم المتحـدة للتعـاون فا مجـال التنميـة المســــــــــــــتـدامـة الجـديـد والبرامل الُقطريـة الخـاصـــــــــــــــة 

على نحو  ضـمن مواءمت ا ب ـكل كامل   2022/أوا ل عام  2021بالوكاالت فا أواخر عام  
الوطنية الجديدة )الخطة الخمســــــــية الســــــــابعة(. ومن المتوق  أن ُتعتمد هذه  م  خطة التنمية

الخطة من قبل الحكومة الجديدة التا ســـــيجري انتخاب ا فا االنتخابات الر اســـــية المقبلة فا  
 ، وستستند إلى الدرو  المستفادة من االستجابة ل زمات الجارية المتعددة.2021عام  

ــمن تمديد البرنامل الُقط – ــيضــــ ــحيح بين وريقة  وســــ ــنة وامدة الترتيب التعاقبا ال ــــ ري لمدة ســــ
البرنامل الُقطري وإطار األمم المتحدة للتعاون فا مجال التنمية المســـــــــــتدامة الجديد وتحقيي  

 المواءمة بين ما.

 2021شباط/فبراير   2016 ماليزيا
 )بما فا ذلك تمديد لمدة ش رين( 

  -آذار/مــــــــــــــــــــار   
 2021مزيران/يونيو

أربعـــــة   لمـــــدة  ــديـــــد  )تمـــ
 أش ر(

ل إط ق إطـار األمم المتحـدة للتعـاون فا مجـال التنميـة المســــــــــــــتـدامـة   –   2025-2021تـأجـّ
نتيجَة الحاجة إلى مزيد من الم ــــــاورات داخل الحكومة والمواءمة م  خطة التنمية الوطنية. 

ــتعراض إطار األمم المتحدة للتعاون فا مجال التنمية ــيجري اســـ ــتدامة بالتزامن م    وســـ المســـ
ــة بكـل وكـاـلة. ومن المتوق  أن  حظى إطـار األمم المتحـدة   ورـا ي البرامل الُقطريـة الخـاصــــــــــــ

 .2021للتعاون فا مجال التنمية المستدامة بالموافقة الن ا ية فا أوا ل عام 
يي  ُيراد من تمديد البرنامل الُقطري لمدة أربعة أشــ ر اــمان الترتيب التعاقبا ال ــحيح وتحق –

المواءمـة بين إطـار األمم المتحــدة للتعــاون فا مجــال التنميــة المســــــــــــــتــدامـة ووريقــة البرنـامل 
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برنامل ُقطري تدعمه 
 المدة األصلية للبرنامل اليونيسف

ســــــــــــــنــــة/مــــدة التمــــديــــد 
 أسباب التمديد  الموافي علي ا

الُقطري، والتا ســــــــــــــُتعرض على المجلس التنفيــذي فا دورتــه الســــــــــــــنويــة فا مزيران/يونيو  
2021.  

  -كــانون الثــانا/ينــاير   2021–2017 منغوليا
ــمبر  كانون األول/د ســـــ

ــديــــد لمــــدة   2022 )تمــ
 وامدة(سنة  

وافي فريي األمم المتحدة الُقطري والحكومة على مراعاة دمل التأرير االجتماعا االقت ــادي   –
« فا إطــــار األمم المتحــــدة للتعــــاون فا مجــــال التنميــــة  19-النــــاجم عن جــــا حــــة »كوفيــــد 

ــنة   ــاعدة اإلنما ية لمدة سـ ــتدامة الجديد عند اعتماد تمديد إطار عمل األمم المتحدة للمسـ المسـ
وامــدة، ميــ  واج ــت خطط تطوير إطــار عمــل األمم المتحــدة للتعــاون فا مجــال التنميــة  

 المستدامة ووريقة البرنامل الُقطري لليونيسف عراقيل شديدة ناجمة عن تف ا الجا حة.
إّن طلب تمديد البرنامل الُقطري من شأنه أن  ضمن الترتيب التعاقبا ال حيح بين االنت اء   –

دة للتعاون فا مجال التنمية المستدامة وإقراره من قبل الحكومة وورا ي  من إطار األمم المتح
 البرامل الُقطرية الخاصة بكل وكالة والتا تساهم فا تحقيي نتا جه.

ــا   تــنــزانــيـــــ ــة  جــمــ ــوريـــــ
 المتحدة

 –  2016تــــــــمــــــــوز/يــــــــولــــــــيــــــــو  
  2021مزيران/يونيو 

 – 2021تــمــوز/يــولــيــو  
 2022مزيران/يونيو 

ــة   ــدة ســــــــــــــنـ ــد لمـ ــديـ )تمـ
 وامدة(

ــاعــدة   – وافي فريي األمم المتحــدة الُقطري والحكومــة على تمــديــد خطــة األمم المتحــدة للمســـــــــــــ
)خطــة األمم المتحــدة للمســــــــــــــــاعــدة    2021مزيران/يونيو    –  2016اإلنمــا يــة، تموز/يوليو  

ــنة وامدة )متى مزيران/يونيو  ــنى مواءمة خطة  2022اإلنما ية الثانية( لمدة ســـــ ( متى يتســـــ
ــاعدة ا ــتبدأ فا تموز/يوليو األمم المتحدة للمسـ ، ب ـــكل كامل  2022إلنما ية الثالثة، والتا سـ

م  أولويات الحكومة الواردة فا الخطة الخمســـــــــية الثالثة للتنمية الجديدة، والمتوق  أن تقّرها  
 .2021الحكومة وأن تدخل ميز التنفيذ فا تموز/يوليو  

ية وبغية تحقيي المواءمة بين  تماشـــــيا  م  تمديد خطة األمم المتحدة للمســـــاعدة اإلنما ية الثان –
ــية الثالثة للتنمية التابعة للحكومة، ُ طلب   البرنامل الُقطري الجديد لليونيســـــف والخطة الخمســـ

 تمديد البرنامل الُقطري الحالا لمدة سنة وامدة.
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 2الجدول 

 المطلوب من المجلس التنفيذي الموافقة عليها تمديدات البرامج الُقطرية الجارية  

طــــري   قــــُ ــامــــل  بــــرنـــــ
 تدعمه اليونيسف

ــامـل،   لـلـبـرنـــــ ــة  األصــــــــــــــلـيـــــ ــدة  الـمـــــ
 أسباب التمديد  سنة/مدة التمديد المقترمة ذلك التمديدات السابقة فا بما

ــة   – الـــــجـــــمـــــ ـــــوريـــــ
 العربية السورية

  –  2016آذار/مـــــــــــــــار    –
بما فا  )  2021شــــــباط/فبراير  
ــدي ن   ــديـ ــدة  ذلـــك تمـ ــاليي ن لمـ متتـ

سنة وامدة، وتمديد لمدة تسعة  
أشــــــــــــــ ر، وتمــديــد لمــدة ر رــة  
 أش ر، وتمديد لمدة ش رين(

 –   2021آذار/مـار    –
 2021مزيران/يونيو 

أربعـــــة   – لمـــــدة  )تمـــــديـــــد 
 أش ر(

ــيمّكن التمديد   – ــ ر. وســــ ــتة أشــــ ــتراتيجا ل مم المتحدة لمدة ســــ جرى تمديد اإلطار االســــ
يي المواءمـــة م  إطـــار األمم المتحـــدة للتعـــاون فا  البرنـــامَل الُقطري الجـــديـــد من تحق

 .2021مجال التنمية المستدامة الجديد )أو ما  مارله( فا منت ف عام  

)بمـا فا ذلـك    2016-2021 – طاجيكستان –
 تمديد لمدة سنة وامدة(

 - كــانون الثــانا/ينــاير   –
كانون األول/د ســـــــمبر 

)تمــــديــــد لمــــدة   2022
 سنة وامدة(

ُ طلب تمديد إاـــــافا للبرنامل الُقطري لمدة ســـــنة وامدة بغية مواءمته م  تمديد إطار  –
،  2021-2016عمل األمم المتحدة للمســـــــــــــاعدة اإلنما ية لمدة ســـــــــــــنة وامدة الحالا 

 والذي اُتفي ب أنه م  الحكومة أو وافقت عليه. 
ــية للتمديدات بجا حة »كوفيد  – ــباب الر يسـ ــمل القيود 19-ترتبط األسـ التا تحول  «. وت ـ

دون ااــــــــط ع الحكومة بدور فاعل فا ملجية البرنامل الُقطري الجديد )وإطار األمم  
ــا  بجودة   ــأنه المسـ ــتدامة(، األمر الذي من شـ المتحدة للتعاون فا مجال التنمية المسـ
وريقة البرنامل الُقطريا واالســـتجابة المســـتمرة من قبل فريي األمم المتحدة الُقطري فا  

طوارئ ال ــــــحية العامة واألولويات االجتماقية االقت ــــــاد ة الناشــــــ ة  مجال ماالت ال
 التا تطلبت إعادة تطوي  برامج ا الحالية وم د موارد إاافية.

ســــــيضــــــمن طلب تمديد البرنامل الُقطري لمدة ســــــنة وامدة الترتيب التعاقبا ال ــــــحيح   –
 ستدامة الجديد.وتحقيي المواءمة م  إطار األمم المتحدة للتعاون فا مجال التنمية الم

 


