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 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 المجلس التنفيذي
 2021الدورة السنوية  

 2021  وحزيران/يوني  1-4
    )ب( من جدول األعمال المؤقت*  7البند 

 تمديد البرامج الُقطرية الجارية   
  

 مذكرة من األمانة العامة  
  

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

تمديد البرنامج الُقطري ألرمينيا لمدة ثالثة أشـرر، بعد تمديد  سـاٍ   لمدة شـررين وتمديد  سـاٍ   لمر لمدة أر عة 
الُقطري لماليزيا لمدة ســــتة أشــــرر، بعد تمديد  ســــاٍ   لمدة شــــررين وتمديد  ســــاٍ   لمر  أشــــررم وتمديد البرنامج  

 .لمدة أر عة أشرر

كما تحيط هذه المذكرة المجلس التنفيذي علمًا بأســــــ اب التمديد المقترن للبرنامج الُقطري لمد  ــــــقر  
مدة ســـــتة أشـــــرر، وتمديد البرنامج  لمدة ثالثة أشـــــرر، بعد تمديد  ســـــاٍ   لمدة ســـــنة واحدة وتمديد  ســـــاٍ   لمر ل

الُقطري للجمرورية العر ية الســــــورية لمدة ثمانية أشــــــرر، بعد تمديدي ن متتاليي ن لمدة ســــــنة واحدة، وتمديد  لمدة 
ــرر. وُيرجى من المجلس   ــررين، وتمديد  لمدة أر عة أشـ ــرر، وتمديد  لمدة شـ ــرر، وتمديد  لمدة ثالثة أشـ ــعة أشـ تسـ

 .ه التمديداتالتنفيذي الموافقة على هذ
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ر  م روع مقرَّ
 المجلس التنفيذي 
ــاٍ   لمدة  إذ يُحيط علماً  - 1  ٍتمديد البرنامج الُقطري ألرمينيا لمدة ثالثة أشـــــــرر، بعد تمديد  ســـــ

شـــــررين وتمديد  ســـــاٍ   لمر لمدة أر عة أشـــــررم وتمديد البرنامج الُقطري لماليزيا لمدة ســـــتة أشـــــرر، بعد تمديد   
يه على النحو  ســــــاٍ   لمدة شــــــررين وتمديد  ســــــاٍ   لمر لمدة أر عة أشــــــرر، وكالهما واف  المدير التنفيذي عل

 .1الوارد في الجدول 

على تمديد البرنامج الُقطري لمد  ـقر لمدة ثالثة أشـرر، بعد تمديد  سـاٍ   لمدة سـنة    يُواف  - 2 
أشــــــــــرر، وتمديد البرنامج الُقطري للجمرورية العر ية الســــــــــورية لمدة ثمانية   6واحدة وتمديد  ســــــــــاٍ   لمر لمدة 

ــرر، بعد تمديدي ن متتاليي ن لمدة ــرر، وتمديد    أشــ ــرر، وتمديد  لمدة ثالثة أشــ ــعة أشــ ــنة واحدة، وتمديد  لمدة تســ ســ
 .2لمدة شررين، وتمديد  لمدة أر عة أشرر، على النحو الوارد في الجدول 
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 1الجدول 
 التنفيذيتمديدات أولى لمدة سنة واحدة )أو أقل( لبرامج ُقطرية جارية بموافقة المدير 

 أس اب التمديد سنة/مدة التمديد المواف  عليرا المدة األصلية للبرنامج ٍرنامج ُقطري تدعمه اليونيسف
 2021 وحزيران/يوني - 2016 أرمينيا    

بما في ذلك تمديد لمدة شـــــررين، )
 (وتمديد لمر لمدة أر عة أشرر

 2021أيلول/سبتمبر   - وتموز/يولي

 (أشررتمديد لمدة ثالثة )
طلبت حكومة أرمينيا تعديل صيغة محددة في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ووثيقة  -

البرنامج الُقطري لليونيسف.  ير أّن الوثائ  المنقحة لم ُتقر في الوقت المطلوب النعقاد الدورة السنوية للمجلس  
 ، و ناًء عليه فقد ُطلب اآلن التمديد لمّرة أمرى.2021حزيران/يونيو التنفيذي لليونيسف في 

ُطِلَب هذا التمديد لمدة ثالثة أشرر، وكان التمديد الساٍ  لمدة شررين، أعق ه تمديد لمر لمدة أر عة أشرر، وقد  -
 مية المستدامة.  جرت الموافقة عليه للسمان باالنتراء من عمليات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التن

 2021 وحزيران/يوني - 2016 ماليزيا

بمـا في ذلـك تمـديـدي ن ســـــــــــــــابقي ن  )
 (لمدة شررين ولمدة أر عة أشرر

ــمبر   - وتموز/يولي كانون األول/ديســـ
 (تمديد لمدة ستة أشرر) 2021

بالت ـاور م  حكومة الجمرورية العر ية السـورية والمنسـّ  المقيم التاب  ل مم المتحدة ومنسـّ  ال ـؤون اينسـانية   –  -
في دم ــ ، تقترن المكاتب ايقليمية والُقطرية لليونيســف وصــندو  األمم المتحدة للســكان و رنامج األمم المتحدة 

ــة ــورية حتى نراية عا   اينمائي تمديد عرض وثيقة البرنامج الُقطري الخاصــــــــ بكل منرا للجمرورية العر ية الســــــــ
ــركاء   2021 ــعيد الُقطري، بما في ذلك م  الحكومة وشــــــ ُــــــ ــاورات على ال يتاحة الوقت يجراء مزيد  من الم ــــــ

 التنمية، في الوقت الذي تض  فيه هذه الوكاالت اللمسات األميرة على ايطار االستراتيجي.

، لوض  المنظمة  2022نيسف "تمديدًا تقنيًا" لمدة شررين، حتى نراية ش اط/فبراير  بايضافة إلى ذلك، تطلب اليو  –
رنامج األمم المتحدة اينمائي وصندو  األمم المتحدة للسكان، ولتمكينرا من تقديم البرنامج  على قد  المساواة م ٍ 

 . 2022الُقطري الجديد إلى الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لليونيسف في عا  
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 2 الجدول

 تمديدات البرامج الُقطرية الجارية المطلوب من المجلس التنفيذي الموافقة عليها 

 ٍرنامج ُقطري تدعمه اليونيسف
المدة األصــــــــــلية للبرنامج، بما في 

 أس اب التمديد المقترحةسنة/مدة التمديد  ذلك التمديدات السابقة
 -  2015لذار/مـــــــــــــــــــــار    مد  قر    

في )ب  2021حزيران/يونيو   ــا  مــــ
ذلك تمديد  لمدة سنة واحدة وتمديد  

 (لمر لمدة ستة أشرر

  2021أيلول/سبتمبر   -تموز/يوليو 
 (تمديد لمدة ثالثة أشرر)

لت حكومة مد  ــــــــقر وفري  األمم المتحدة الُقطري إلى اتفا   ب ــــــــأن  – - بعد إجراء م ــــــــاورات، توصــــــــّ
، بما 2023-2021المتحدة للتعاون في مجال التنمية المســـتدامة في مد  ـــقر للفترة  مريطة طري  إطار األمم  

 يتماشى م  االحتياجات واألولويات ذات الُلة للبلد.

ُـلة، تماشـيًا م    – ُـيا ة ذات ال ُـيا ة األحكا  وال وسـيتي  تمديد البرنامج الُقطري لفري  اليونيسـف وقتًا كافيًا ل
في مجــال التنميــة المســــــــــــــتــدامــة الجــديــد ٍين فري  األمم المتحــدة الُقطري وحكومــة إطــار األمم المتحــدة للتعــاون  

 مد  قر.

ويأتي هذا التمديد الثالث بعد تمديد  ساٍ   لمدة سنة واحدة، أعق ه تمديد لمدة ستة أشرر جرت الموافقة عليه   –
 في مجال التنمية المستدامة.  بسبب الوقت الالز  لوض  الُيغة النرائية لعمليات إطار األمم المتحدة للتعاون 

  و حزيران/يوني   - 2016لذار/مــار    الجمرورية العر ية السورية
بما في ذلك تمديدي ن سابقي ن )  2021

ــعة   ــنة واحدةم وتمديد  لمدة تسـ لمدة سـ
أشـــــــــررم وتمديد  لمدة ثالثة أشـــــــــررم  
وتمـدـيد  لمـدة شــــــــــــــررينم وتمـدـيد  لمـدة  

 (أر عة أشرر

ش اط/فبراير   -  2021  هتموز/يولي
2022 

إّن طلب تمديد البرنامج الُقطري من شأنه أن يضمن الترتيب التعاقبي ٍين إكمال حكومة ماليزيا وموافقترا على   -
عمليات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ووثائ  البرامج الُقطرية الخاصة بكل وكالة 

 اهم في تحقي  نتائجه. والتي ُتس 2025-2022للفترة 

وقد أمطرت وحدة التخطيط االقتُادي التابعة للحكومة المنس  المقيم ل مم المتحدة بأّن إطار األمم المتحدة  -
يخض  لجوالت من الم اورات م  الوزارات الحكومية،    2025- 2022للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  

الُقطر  المتحدة اينمائي  وسُيختتم م  مطط عمل البرامج  المتحدة للسكان و رنامج األمم  ية من صندو  األمم 
تقري ًا. وستتطّلب الموافقة المتزامنة على إطار األمم المتحدة للتعاون في    2021واليونيسف في منتُف عا   

 مجال التنمية المستدامة ومطة عمل البرنامج الُقطري ترتي ًا تعاقبيًا أفضل ٍين الوثيقتي ن.

َب هذا التمديد لمدة ستة أشرر، ويأتي هذا الطلب بعد تمديد  ساٍ   لمدة شررين، ت عه تمديد لمر لمدة أر عة  ُطلِ  -
التنمية   للتعاون في مجال  المتحدة  الموافقة عليه للسمان باالنتراء من عمليات إطار األمم  أشرر، وقد جرت 

رنامج األمم المتحدة اينمائي وصندو  األ مم المتحدة للسكان إجراء تمديدات مماثلة. وستتقّد  المستدامة. ويعتز ٍ 
كانون  31كل الوكاالت الثالث في الوقت نفسه بطلب  لتمديد مطة عمل البرنامج الُقطري الخاصة بكل  منرا حتى  

 . 2021األول/ديسمبر 

 

 


