
DP/FPA/2014/10 األمــم املتحـدة

 

  اجمللس التنفيـذي لربنامــج األمم
  املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم
  املتحدة للسكـان ومكتب األمم

 املتحدة خلدمات املشاريع

Distr.: General 
10 April 2014 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

220414    210414    14-29671X (A) 
*1429671* 

  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ، جنيف٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧-٢٣

  من جدول األعمال املؤقت١٣البند 
ــسكان     ــم املتحــدة لل  -صــندوق األم

      املتصلة هباالربامج القطرية واملسائل 
  صندوق األمم املتحدة للسكان    

    
  متديدات الربامج القطرية يف منطقة الدول العربية    

    
   التنفيذيمذكرة من املدير    

    

  موجز  
تتـــضمن هـــذه املـــذكرة معلومـــات عـــن التمديـــد األول لفتـــرة ســـنة واحـــدة لـــربامج     

  .الصندوق القطرية املخصصة للجزائر ولبنان
ووفقاً لإلجراءات املقررة، يوافق املدير التنفيذي على متديدات الـربامج القطريـة لـستة                

ات التمديد لسنة ثانيـة أو ثالثـة، فـضالً عـن            أشهر ومتديداهتا لسنة واحدة أوىل، بينما تقدم طلب       
  . طلبات التمديد لسنتني ولسنتني ونصف السنة، إىل اجمللس التنفيذي التماساً ملوافقته

وقــد يــود اجمللــس التنفيــذي اإلحاطــة علمــاً بالتمديــدات األوىل لــسنة واحــدة      
  .ول املرفقللربامج القطرية املخصصة للجزائر ولبنان، على النحو املبني يف اجلد
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  ١اجلدول 
   وافق عليها املدير التنفيذياليتمتديدات الربامج القطرية 

  الشرح      

  السنوات املقترحة للتمديد  فترة الربنامج األصلية  البلد
ــم    ــه األمـ ــذي حتققـ ــق الـ التناسـ

  املتحدة
التطـور الـسياسي احلــادث   

  داخل البلد
ــسائل التنفيـــذ و  أو مـــسائل /مـ

  أخرى

متديـــد أول لـــسنة   (٢٠١٥  ٢٠١٤- ٢٠١٢  اجلزائر
  )واحدة

طلــب متديــد الربنــامج القطــري 
هــو مقــرر مــشترك صــادر عــن  
ــم املتحــدة القطــري     ــق األم فري
ــل    ــط عمــ ــت خطــ ــد وقعــ وقــ
ــامج   ــة للربنـــ ــربامج القطريـــ الـــ
اإلمنـــــائي وصـــــندوق األمـــــم   

ــسكان يف آذار  ــدة للــــ / املتحــــ
، ٢٠١٣أبريـل   /مارس ونيـسان  

على التوايل؛ وكـان مـن املقـرر        
ــدء ا ــة يف  بــــ ــربامج القطريــــ لــــ
وتعتــزم منظمــة األمــم . ٢٠١٢

) اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 
ــا يف    ٢٠١٤اســتعراض برناجمه

لتعــديل أهـــدافها، مـــع مراعـــاة  
  .التأخري يف تنفيذه

ــيم   ــد أجــــرى املنــــسق املقــ وقــ
مناقــــــشات مــــــع املــــــوظفني   
ــشؤون   ــني يف وزارة الـــ املكلفـــ
ــة    ــت احلكومـ ــة ووافقـ اخلارجيـ

امج شــفوياً علــى متديــدات الــرب 
وقـــد مكَّـــن طلـــب   . القطريـــة

مكتــــــوب اللتمــــــاس متديــــــد 
ــل إىل وزارة   ــربامج، مرســــ الــــ

ــشؤون اخلارجيــــــة يف    ٢٥الــــ
ــوز ــه /مت ــة ٢٠١٣يولي ، احلكوم

  .من تأكيد االتفاق كتابة
وقد منحت احلكومـة موافقتـها      

. على متديدات الربامج القطرية   
وتلقى املنسق املقيم رسـالة مـن       
وزارة الــــشؤون اخلارجيــــة يف  

  .٢٠١٣ول سبتمرب أيل ٩

ــراء    ــرر إجـــــ ــن املقـــــ مـــــ
انتخابــــــات رئاســــــية يف  

 ٢٠١٤أبريــــــل /نيــــــسان
وســـــــتنتخب حكومـــــــة  
جديــــــدة، تــــــأيت معهــــــا 
إمكانيــــة وضــــع برنــــامج 

  .إمنائي جديد
ويــــوفر التمديــــد املرونــــة 
ــتغريات   ــع الــ للتكيــــف مــ
الــــسياسية الناجتــــة، مــــع   
إعداد وثيقة إطار التعـاون     
االســــــتراتيجي اجلديــــــدة 
ــن   ــدة مــ ــسنوات املمتــ  للــ

  .٢٠١٩ إىل ٢٠١٦

يــــــستهدف التمديــــــد لــــــسنة 
اســتكمال أنــشطة ) أ: (واحــدة

الربنــــامج القطــــري للــــسنوات 
 وضــــــمان ٢٠١٤ إىل ٢٠١٢

استمرار إمكانية احلصول علـى     
ــة؛   ــدمات الــــصحة اإلجنابيــ خــ

ــار   ) ب( ضــمان اســتمرارية إط
التعاون االستراتيجي للـسنوات    

ــن   ــدة مـــــــ  إىل ٢٠١٢املمتـــــــ
، بعــد موعــده النــهائي، ٢٠١٤
فقـــه مـــع إجـــراءات األمـــم وتوا

املتحدة املتعلقة باخلطة اإلمنائيـة     
ــر؛  ــة اجلزائــــــــ ) ج(حلكومــــــــ

ــتعراض   ــتراك يف اســـــــ االشـــــــ
ــاون    ــدة إلطــار التع منتــصف امل
االستراتيجي للـسنوات املمتـدة     

 يف ٢٠١٤ إىل ٢٠١٢مــــــــــن 
ــانون الثــــاين ــاير وحــــىت /كــ ينــ

ــا يف ٢٠١٤فربايـــر /شـــباط ، مبـ
  :ذلك

ــداد التحليـــل القطـــري  ’ ١‘ إعـ
 للتقيـــــيم القطــــــري  املـــــشابه (

لتقدميه إىل فريـق دعـم      ) املوحد
ــول    ــه حبلــ ــران الستعراضــ األقــ

  ؛٢٠١٤يونيه /حزيران
ــاون   ’ ٢‘ ــار التعـــ ــداد إطـــ إعـــ

االستراتيجي اجلديد للفترة مـن     
، الـــــــــذي  ٢٠١٩ إىل ٢٠١٦

ســتبدأ املمارســة املتعلقــة بــه يف  
 وتنتــهي ٢٠١٤ســبتمرب /أيلــول

  ؛٢٠١٥يناير /يف كانون الثاين
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  الشرح      

  السنوات املقترحة للتمديد  فترة الربنامج األصلية  البلد
ــم    ــه األمـ ــذي حتققـ ــق الـ التناسـ

  املتحدة
التطـور الـسياسي احلــادث   

  داخل البلد
ــسائل التنفيـــذ و  أو مـــسائل /مـ

  أخرى

      

ــاء اجتمـــــاع الفريـــــق   ويف أثنـــ
/  تـــشرين األول١القطـــري يف 

، قـــدم املنـــسق ٢٠١٣أكتـــوبر
ــداد   ــاً إلعـ ــدوالً زمنيـ ــيم جـ املقـ
ــتراتيجي   ــاون االســ ــار التعــ إطــ

 إىل ٢٠١٦املقبـــل للفتـــرة مـــن 
٢٠١٩.  

  

إعـــداد الربنـــامج القطـــري ’ ٣‘
/ اجلديــــد مــــن تــــشرين الثــــاين

مــايو / إىل أيــار٢٠١٤نــوفمرب 
  ؛٢٠١٥

ــصد’ ٤‘ ــامج  التـ ــى الربنـ يق علـ
القطري داخـل صـندوق األمـم       
املتحدة للـسكان يف الفتـرة مـن        

/ يونيـــــــــه إىل آب/حزيـــــــــران
  ؛٢٠١٥أغسطس 

تقــــدمي برنــــامج اجلزائــــر   ’ ٥‘
القطــري إىل اجمللــس التنفيــذي    

ــول ــبتمرب /يف أيلـــــ  ٢٠١٥ســـــ
  .التماساً للموافقة
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  ١اجلدول 
  )تابع( ير التنفيذي وافق عليها املداليتمتديدات الربامج القطرية 

  شرح      

  السنوات املقترحة للتمديد  فترة الربنامج األصلية  البلد
ــم    ــه األمـ ــذي حتققـ ــق الـ التناسـ

  املتحدة
التطـور الـسياسي احلــادث   

  داخل البلد
ــسائل التنفيـــذ و  أو مـــسائل /مـ

  أخرى

متديـــد أول لـــسنة   (٢٠١٥  ٢٠١٤- ٢٠١٠  لبنان
  )واحدة

اتفقت حكومة لبنان مـع فريـق       
مـــم املتحـــدة القطـــري علـــى األ

متديد إطار عمل األمم املتحـدة      
اجلاري للمساعدة اإلمنائية ملـدة   

وقـــد خـــضعت . ســـنة إضـــافية
دورات بــرامج صــندوق األمــم 
املتحــدة للــسكان واليونيــسيف  
والربنـــــامج اإلمنـــــائي اجلاريـــــة 
ــع    ــسيق مـ ــة وتنـ ــة مواءمـ لعمليـ
دورة إطار عمل األمم املتحـدة      

  .للمساعدة اإلمنائية

 أزمـــة الالجـــئني  تمـــفاق
الـــسوريني اجلاريـــة أوجـــه 
ضــعف مؤســسات الدولــة 
ــشة     ــة، الــيت هــي ه اللبناني
ــن    ــاين مــــ ــل وتعــــ بالفعــــ
ــربى يف   ــعوبات كـــــ صـــــ
التعامـــــل مـــــع تـــــدفقات  
الالجــــــــئني الــــــــسوريني 

وكــان . الــضخمة الوافــدة
هلذين العاملني أثـر حتمـي      
ــات الربجمــــة    ــى عمليــ علــ
اإلمنائيــــة ملنظومــــة األمــــم 

ــدة يف لبنـــان  د وقـــ. املتحـ
اقتـضت الظـروف اجلاريــة   
ــري،    ــق القطــ ــام الفريــ قيــ
بالتعاون الوثيق مـع البنـك      
الـــدويل، بـــربط املـــساعدة 
ــادرات  اإلنـــــــسانية باملبـــــ
ــل   ــة األجـ ــة الطويلـ اإلمنائيـ
وجهود التثبيـت سـعياً إىل      
ــار   ــن اآلثـــ التخفيـــــف مـــ

 االقتــصادية -االجتماعيــة 
املترتبــــــة علــــــى األزمــــــة 

  .السورية

نتيجـــــة للظـــــروف الـــــسياسية 
منائيــــة املــــتغرية، سيــــسمح واإل

التمديــد لــسنة واحــدة ملنظومــة 
ألمم املتحدة بأن حتـسن إعـداد       
عمليــــــــة الربجمــــــــة ووضــــــــع 
األولويـــات املـــشتركة لـــدورة   
إطــــار عمــــل األمــــم املتحــــدة  

كما . للمساعدة اإلمنائية املقبلة  
ــى    ــري علـ ــق القطـ ــق الفريـ وافـ
تنقيح األولويات اجلارية إلطار    
العمـــل املـــذكور كـــي تعكـــس 

ــة بــشكل  أدق الظــروف اللبناني
املتطــورة وتــدعم بــشكل أكثــر  
فعالية حكومة لبنان فيمـا تبقـى      

  .من الدورة
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	طلب تمديد البرنامج القطري هو مقرر مشترك صادر عن فريق الأمم المتحدة القطري وقد وقعت خطط عمل البرامج القطرية للبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في آذار/ مارس ونيسان/أبريل 2013، على التوالي؛ وكان من المقرر بدء البرامج القطرية في 2012. وتعتزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) استعراض برنامجها في 2014 لتعديل أهدافها، مع مراعاة التأخير في تنفيذه.
	وقد أجرى المنسق المقيم مناقشات مع الموظفين المكلفين في وزارة الشؤون الخارجية ووافقت الحكومة شفوياً على تمديدات البرامج القطرية. وقد مكَّن طلب مكتوب لالتماس تمديد البرامج، مرسل إلى وزارة الشؤون الخارجية في 25 تموز/يوليه 2013، الحكومة من تأكيد الاتفاق كتابة.
	وقد منحت الحكومة موافقتها على تمديدات البرامج القطرية. وتلقى المنسق المقيم رسالة من وزارة الشؤون الخارجية في 9 أيلول سبتمبر 2013.
	من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في نيسان/أبريل 2014 وستنتخب حكومة جديدة، تأتي معها إمكانية وضع برنامج إنمائي جديد.
	ويوفر التمديد المرونة للتكيف مع التغيرات السياسية الناتجة، مع إعداد وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي الجديدة للسنوات الممتدة من 2016 إلى 2019.
	يستهدف التمديد لسنة واحدة: (أ) استكمال أنشطة البرنامج القطري للسنوات 2012 إلى 2014 وضمان استمرار إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية؛ (ب) ضمان استمرارية إطار التعاون الاستراتيجي للسنوات الممتدة من 2012 إلى 2014، بعد موعده النهائي، وتوافقه مع إجراءات الأمم المتحدة المتعلقة بالخطة الإنمائية لحكومة الجزائر؛ (ج) الاشتراك في استعراض منتصف المدة لإطار التعاون الاستراتيجي للسنوات الممتدة من 2012 إلى 2014 في كانون الثاني/يناير وحتى شباط/فبراير 2014، بما في ذلك:
	‘1’ إعداد التحليل القطري (المشابه للتقييم القطري الموحد) لتقديمه إلى فريق دعم الأقران لاستعراضه بحلول حزيران/يونيه 2014؛
	‘2’ إعداد إطار التعاون الاستراتيجي الجديد للفترة من 2016 إلى 2019، الذي ستبدأ الممارسة المتعلقة به في أيلول/سبتمبر 2014 وتنتهي في كانون الثاني/يناير 2015؛
	وفي أثناء اجتماع الفريق القطري في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قدم المنسق المقيم جدولاً زمنياً لإعداد إطار التعاون الاستراتيجي المقبل للفترة من 2016 إلى 2019.
	‘3’ إعداد البرنامج القطري الجديد من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 إلى أيار/مايو 2015؛
	‘4’ التصديق على البرنامج القطري داخل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/ أغسطس 2015؛
	‘5’ تقديم برنامج الجزائر القطري إلى المجلس التنفيذي في أيلول/سبتمبر 2015 التماساً للموافقة.
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	اتفقت حكومة لبنان مع فريق الأمم المتحدة القطري على تمديد إطار عمل الأمم المتحدة الجاري للمساعدة الإنمائية لمدة سنة إضافية. وقد خضعت دورات برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبرنامج الإنمائي الجارية لعملية مواءمة وتنسيق مع دورة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	فاقمت أزمة اللاجئين السوريين الجارية أوجه ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية، التي هي هشة بالفعل وتعاني من صعوبات كبرى في التعامل مع تدفقات اللاجئين السوريين الضخمة الوافدة. وكان لهذين العاملين أثر حتمي على عمليات البرمجة الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة في لبنان. وقد اقتضت الظروف الجارية قيام الفريق القطري، بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، بربط المساعدة الإنسانية بالمبادرات الإنمائية الطويلة الأجل وجهود التثبيت سعياً إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية - الاقتصادية المترتبة على الأزمة السورية.
	نتيجة للظروف السياسية والإنمائية المتغيرة، سيسمح التمديد لسنة واحدة لمنظومة لأمم المتحدة بأن تحسن إعداد عملية البرمجة ووضع الأولويات المشتركة لدورة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المقبلة. كما وافق الفريق القطري على تنقيح الأولويات الجارية لإطار العمل المذكور كي تعكس بشكل أدق الظروف اللبنانية المتطورة وتدعم بشكل أكثر فعالية حكومة لبنان فيما تبقى من الدورة.

