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  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ، جنيف٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧-٢٣

   من جدول األعمال املؤقت٨البند 
        الربامج القطرية واملسائل املتصلة هبا

    متديد الربامج القطرية  
  مذكرة من مدير الربنامج    

    

  موجز  
 وبوتسوانا  تتضمن هذه املذكرة معلومات عن متديد الربامج القطرية لألرجنتني وأوغندا           

وطلبات التمديد األول لفتـرة سـنة واحـدة للـربامج القطريـة يوافـق عليهـا                 . واجلزائر ولبنان وليبيا  
أمـا طلبـات التمديـد الثـاين لفتـرة سـنة واحـدة        . لعلـم مدير الربنـامج وتقـدم إىل املـدير التنفيـذي ل         

  . عليهاوفترة سنتني والتمديد االستثنائي، فُتقدم إىل اجمللس التنفيذي للموافقة
  عناصر قرار

قـــد يرغـــب اجمللـــس التنفيـــذي يف أن حيـــيط علمـــا بالتمديـــد األول للـــربامج القطريـــة    
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١لألرجنتني وأوغندا واجلزائر ولبنان وليبيا لفترة سنة واحـدة اعتبـارا مـن              

  .١، على النحو املبني يف اجلدول ٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
جمللس التنفيذي يف أن يوافق على التمديد لفترة سـنتني للربنـامج القطـري              وقد يرغب ا    

، ٢٠١٦ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ إىل  ٢٠١٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١لبوتسوانا، اعتبارا مـن     
  .٢على النحو املبني يف اجلدول 
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    املرفق
 ١اجلدول
    ٢٠١٤يناير / منذ كانون الثاين الربامج القطرية اليت وافق عليها مدير الربنامجاتمتديد: للعلم

  السبب واإليضاح      

  البلد

ــلية  ــرة األصـ الفتـ
ــامج   ــة الربن لوثيق

  القطري

ــسنوات   ــسنة أو ال ال
املقترحــــة للتمديــــد 

  اجلديد

ــى   ــة عل املواءم
مـــــــــــــستوى 
  أو مسائل أخرى/التنفيذ و  التطورات السياسية يف البلد األمم املتحدة

-٢٠١٢  اجلزائر
٢٠١٤  

نتخابات الرئاسية وانتـهاء    بالنظر إىل اال      ٢٠١٥
ــدة   ــم املتحـــ ــل األمـــ ــار عمـــ دورة إطـــ

وثيقــــة الربنــــامج /للمــــساعدة اإلمنائيــــة
 علــى الــسواء، ٢٠١٤القطــري يف عــام 

ــري     ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــق فريـ اتفـ
ــربامج    ــد ال ــى متدي ــر عل ــة اجلزائ وحكوم
ــدة     ــنة واحـ ــرة سـ ــة لفتـ ــة املنتهيـ القطريـ
إلتاحة وقت كـاف للحكومـة اجلديـدة        

ــة، وإطــار  إلعــداد خطــ  ــة الوطني ة التنمي
عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة        

  .٢٠١٥والربامج القطرية يف عام 

  

-٢٠١٠  األرجنتني
٢٠١٤  

ــق         ٢٠١٥ ــع فريـ ــتني مـ ــة األرجنـ اتفقـــت حكومـ
األمم املتحـدة القطـري علـى متديـد إطـار           
ــساعدة    ــدة للمــــ ــم املتحــــ ــل األمــــ عمــــ

وثيقـة الربنـامج القطـري لتحقيـق        /اإلمنائية
واءمة مـع دورة التخطـيط الوطنيـة الـيت          امل

  .٢٠١٥تنتهي يف عام 
-٢٠١٠  لبنان

١٠١٤  
علــى ضــوء التحــديات الــيت تواجههــا لبنــان       ٢٠١٥

يف الوقت الراهن نتيجة ألثر أزمة الالجـئني        
يف اجلمهورية العربيـة الـسورية، اتفـق فريـق          
األمم املتحدة القطري وحكومة لبنان علـى       

سنة واحدة لدورة إطار عمـل األمـم     متديد ل 
املتحــــــدة للمــــــساعدة اإلمنائيــــــة احلاليــــــة 

ــا ) ٢٠١٤-٢٠١٠( والربنـــامج املـــرتبط هبـ
  .٢٠١٥حىت هناية عام 

-٢٠١٢  ليبيا
٢٠١٤  

ــم        ٢٠١٥ ــق األمـ ــا وفريـ ــة ليبيـ ــت حكومـ اتفقـ
املتحـــدة القطـــري علـــى متديـــد اإلطـــار 

ــرة ) ٢٠١٤-٢٠١٢(االســتراتيجي  لفت
ــت    ــة وقـ ــدة، إلتاحـ ــنة واحـ ــاف سـ  كـ

لوضــع بــرامج قطريــة جديــدة تأخــذ يف  
االعتبار تغري األولويـات الوطنيـة نتيجـة        

  .للفترة االنتقالية السياسي

  

-٢٠١٠  أوغندا
٢٠١٤  

ــدا مــع فريــق األمــم         ٢٠١٥ اتفقــت حكومــة أوغن
املتحــدة القطــري علــى متديــد إطــار عمــل  

ــة   وثيقــة /األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي
املواءمـــة مـــع الربنـــامج القطـــري لتحقيـــق  

-٢٠١٦(دورة التخطـــــــــيط الوطنيـــــــــة 
٢٠٢٠.(    



DP/2014/15 
 

14-31587 3/3 
 

 ٢اجلدول 
    لتمس من اجمللس التنفيذي املوافقة عليهامتديدات الربامج القطرية اليت ُي

  السبب واإليضاح  التمديد        

  البلد

الــسنوات 
ــشمولة  امل
ــة  بوثيقـــــ
الربنـــامج 
القطــــري 
  األصلية

الــسنة أو 
السنوات 
املشمولة 
بتمديــــد  
نــــــــــــال 
  املوافقة

الـــسنة أو 
الــسنوات 
ــة  املقترحـ
للتمديــــد 
  اجلديد

لفتــــــرة 
ــنتني  ســ
 ونصف

ــرة  لفتـــــــ
  سنتني

املواءمــة 
علــــــــى 
مستوى 
األمــــــم 
 املتحدة

التطورات 
ــسياسية  الـ
  مسائل أخرى  يف البلد

-٢٠١٠ بوتسوانا 
٢٠١٤  

-  ٢٠١٥-
٢٠١٦  

-  ٢٠١٥-
٢٠١٦  

اتفقت حكومة بوتسوانا مع فريـق          
األمم املتحدة القطري علـى متديـد       

ــربامج ــنتني الـ ــرة سـ -٢٠١٥( لفتـ
لتحقيق املواءمة مع إطـار     ) ٢٠١٦

عمـــل األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة 
، )٢٠١٦-٢٠١٠(اإلمنائيـــــــــــــة 

ــة   ــة والرؤيـ ــة الوطنيـ ــة التنميـ وخطـ
  .٢٠١٦الوطنية لعام 

  


