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 املتحدة للطفولة منظمة األمم
 اجمللس التنفيذي
 2016لعام األوىل الدورة العادية 

 2016شباط/فرباير  2-4
   )ب( من جدول األعمال املؤقت* 6البند 

 متديدات الربامج القطرية اجلارية  
 مذكرة من األمانة  

 

 موجز 

علمـا  هـذ  املـذكرة اجمللـس التنفيـذي      حيط، ُت2009/11ر اجمللس التنفيذي وفقا لقرا 
املـدير  بعـد موافقـة   ، لكل من عمان وغانا وماالوي ملدة سـنة وادـدة  بتمديد الربنامج القطري 

 .على ذلك التمديد التنفيذي
 

 مشروع قرار

 إن اجمللس التنفيذي، 

ــامج القطــري   حييييع مل يي    ــد الربن ــا ومــاالوي ملــدة ســنة    بتمدي لكــل مــن عمــان وغان
 التايل. ، على النحو املبني يف اجلدولعلى ذلك التمديد املدير التنفيذيبعد موافقة ، واددة
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 اجلدول
 اليت وافق عليها املدير التنفيذي لربامج قطرية جارية   ملدة سنة واددة ات األوىلالتمديد

 
الييييذي الربنيييي مق ال  ييييري  

يتل يييييييد امنييييييي م   مييييييي  
 اليونينيف

سيييييينةلم   الت  ييييييي    ام   األصلية للربن مق
 اموافق مليه

 أسب ب الت  ي 

ــ        -  2016 2015-2012 عمان ــق م ــام اليونيدــيا تدــدام التواف ــة الفر ــة  م إتاد
األولويات اليت  وضحتها دكومة عمان يف خطة التنميـة  

ــعة )  ــة التاسـ ــد  2020-2016الوطنيـ ــيت قـ ــل (، الـ ُتؤجَّـ
 .2016دىت  وائل عام 

ــدة خـــ ل    -     ــتراتيخية املعتمـ ــوالت االسـ ــى التحـ ــال علـ البنـ
ــ     ــدة الـــذي جـــر  يف متو /يوليـ اســـتعران منتصـــا املـ

ــد   2014 ــي  توديـ ــايف يتـ ــة إىل وقـــت إضـ ــة داجـ ، ومثـ
ــة    ــائج الربنا ي ــان النت ــة وتبي اســتراتيخيات الــربامج القطري

 ددب نتائج الربنامج القطري املنق .
إددام التوافق بني الربنامج القطـري لليونيدـيا وإطـار     -  2017 2016-2012 غانا

ــذي     ــا، ال ــق ب ان ــة املتعل األمــم املتحــدة للمدــاعدة اتاائي
 .2017جري متديد  إىل عام 

إدـــدام التوافـــق مـــ  االســـتراتيخية الوطنيـــة اتاائيـــة       - 
 ( املتعلقة بالبلد.2017-2014ملنتصا املدة )

ــيت       -     ــة ال ــيط وامليماني ــية للتيط ــدورة المد ــ  ال ــمامن م الت
 وضعتها احلكومة.

إددام التوافـق بـني بـدل الربنـامج القطـري املقبـل التـاب          -  2017 2016-2012 ماالوي
ــة،     ــم املتحــدة للمدــاعدة اتاائي لليونيدــيا وإطــار األم

 .2017اليت جر  متديد  دىت عام 
ــار     -  ــات إط ــن  ن  ولوي ــد م ــائي   التأك ــم املتحــدة اتا األم

للمدـــاعدة اتاائيـــة   توضـــ  إال بعـــد اتداطـــة علمـــا  
بأولويات احلكومة واملوافقة عليهـا، ومـن ت توافقهـا مـ      
األولويــات الوطنيــة املبينــة يف اســتراتيخية مــاالوي للنمــو  

 والتنمية.
 


