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  ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام 
  ، نيويورك٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٤

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
    الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

عمليــات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية      
  ٢٠١٢عام هناية بعد 

   مدير الربنامجمذكرة من    
  لومات أساسيةمع    

لتغطيــة مبــدئياً  للجمهوريــة العربيــة الــسورية ةوضــعت وثيقــة الربنــامج القطــري احلاليــ   - ١
ربنــامج اإلمنــائي،  طلــب ال، ٢٠١١ عــام مطلــعيف و. ٢٠١١ إىل ٢٠٠٧  املمتــدة مــن الفتــرة

ــامج ملــ       ــد الربن ــم املتحــدة القطــري، متدي ــق األم ــع فري ــشاور م ــة    دة بالت ــنة واحــدة حــىت هناي س
  .٢٠١٢ عام
ــيح   - ٢ ــد     وال تت ــامج قطــري جدي ــدمي برن ــصميم وتق ــة ت ــذلك، . الظــروف احلالي ــب ل يطل
عمليـات  ال، كترتيـب مؤقـت،      أن يـسمح لـه بـأن يواصـل        جمللـس التنفيـذي     ا إىلربنامج اإلمنائي   ال

املـساعدة    تقـدمي املبذولة يف جمالاحلالية الرامية جهود  لل البلد دعماً يف  اليت يضطلع هبا    األساسية  
  .واألنشطة املتعلقة بسبل الرزق اإلنسانية

  
  قرارعناصر     

والعمليــات الــيت  الربنــامج القطــري يف أن يــسمح بتمديــدقــد يرغــب اجمللــس التنفيــذي   - ٣
 ة املــساعدة اإلنــسانيتقــدميدعم لــلربنــامج اإلمنــائي يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ا يــضطلع هبــا

  .العيش وأنشطة التنسيقوسبل 
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	4 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2012، نيويورك
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	1 - وضعت وثيقة البرنامج القطري الحالية للجمهورية العربية السورية مبدئياً لتغطية الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011. وفي مطلع عام 2011، طلب البرنامج الإنمائي، بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري، تمديد البرنامج لمدة سنة واحدة حتى نهاية عام 2012.
	2 - ولا تتيح الظروف الحالية تصميم وتقديم برنامج قطري جديد. لذلك، يطلب البرنامج الإنمائي إلى المجلس التنفيذي أن يسمح له بأن يواصل، كترتيب مؤقت، العمليات الأساسية التي يضطلع بها في البلد دعماً للجهود الحالية الرامية المبذولة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والأنشطة المتعلقة بسبل الرزق.
	عناصر قرار

	3 - قد يرغب المجلس التنفيذي في أن يسمح بتمديد البرنامج القطري والعمليات التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي في الجمهورية العربية السورية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية وسبل العيش وأنشطة التنسيق.

