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 الموافقةبتوصية 

وعمى  4102لمزيارة القطرية لممجمس التنفيذي لعام ين التاريخين المقترح لمموافقة عمى أحدالمجمس التنفيذي مدعو 
 .وعمى مسودة الخطة المتجددة لمسنوات الثالث القادمة ،وجيتيا

 4102-4102الخطة المتجددة لمزيارات القطرية لمفترة 

نوية سعند تبنيو لسياسة التقييم في الصندوق، قرر المجمس التنفيذي أن يقوم أعضاء لجنة التقييم بزيارة  -1
وحتى تاريخو قام أعضاء لجنة التقييم بزيارات إلى  ،دولة من الدول األعضاء المقترضة في الصندوقل

 البمدان التالية:

 اإلقليم البلد السنة 

4112 
الجمهورٌة العربٌة 

 السورٌة

الشرق األدنى وشمال 

 أفرٌقٌا وأوروبا

 آسٌا والمحٌط الهادي إندونٌسٌا 4112

 تٌنٌة والكارٌبًأمرٌكا الال المكسٌك 4112

 أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى مالً 4117

 آسٌا والمحٌط الهادي الفلبٌن 4112

 آسٌا والمحٌط الهادي الهند 4112

 أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة موزامبٌق 4101

 أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً البرازٌل 4100

 أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى غانا 4104

 المحٌط الهاديآسٌا و فٌٌت نام 4102

. وفي أعقاب استعراض 4101مكتب التقييم المستقل في الصندوق حتى عام  القطريةنظم ىذه الزيارات  -2
مسؤولية عن تنظيم ال، تقرر أن تضطمع إدارة الصندوق بفي الصندوق وظيفة التقييم و لمكتب التقييم  األقران

 .4100ع زيارة البرازيل عام ودخل ىذا التحول في المسؤولية حيز النفاذ م ،ىذه الزيارات

  القطرية، وافق المجمس التنفيذي عمى نموذج جديد لمزيارات 4104في ديسمبر/كانون األول  -3
 يتطمب أن يقرر المجمس التنفيذي وجية الزيارات السنوية المستقبمية. كذلك (EB 2013/109/R.4الوثيقة )

لمجمس التنفيذي ممن ىم من اة أعضاء إضافيين ال يتجاوز عدده ثالث ما انضمامالمجمس إمكانية  قرأفقد 
يتم تطبيق ىذه سو  .الزيارات القطرية عمى أساس التمويل الذاتيىذه ليسوا أعضاء في لجنة التقييم إلى 

 وصاعدا.  4102القواعد الجديدة الناظمة لمزيارات القطرية السنوية بدءا من عام 

. 4102-4102القطرية لمفترة  الخطة المتجددة لمزيارات ه المذكرةوبما يتماشى مع ما ذكر أعاله، توفر ىذ -4
 تم إعداد ىذه الخطة بالتشاور مع مكتب التقييم المستقل.قد و 

 وعند .التناوب بين األقاليم الجغرافية التي يعمل فييا الصندوق مبدأ جو اختيار وجيات الزيارات القطريةسيو  -5
( وجود برنامج قطري كبير نسبيا في ىذا البمد؛ 0يار البمد: )ختالاختيار اإلقميم تتم االستعانة بمعياري تقييم 
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الزيارات  قصرويؤدي تطبيق ىذين المعيارين إلى  .مؤخرا ما لتقييمذا البمد قد خضع ( فيما لو كان ى4)
 عمى عدد محدود جدا من البمدان المحتممة. سنة ماالميدانية في 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ىو أقل األقاليم تمثيال يظير استعراض دورة الوجيات السابقة أن إقميم  -6
إال زيارة واحدة فقط حتى  . ولم تجر4112عام في حيث جرت زيارة واحدة ليذا اإلقميم قبل عدة سنوات 

مثل بصورة جيدة حيث مفي حين أن إقميم أمريكا الالتينية والكاريبي  ،تاريخو إلقميم أفريقيا الشرقية والجنوبية
 .يذا اإلقميملن ات زيارتجر 

تأكيد عمى إيالء األولوية الفي مشاروات إدارة الصندوق مع أعضاء لجنة التقييم والمنسقين واألصدقاء، تم  -7
ن تطمب ذلك نوع نموا والدول اليشة حتىالبمدان ألقل لقطرية اعند اختيار البمدان لمزيارات  إعادة  من اوا 
تغيير  إجراءوعمى ىذا األساس، تقترح إدارة الصندوق  .ليم في أي فترة معينةاقالترتيب في دورة تناوب األ

قميم أفريقيا الشرقية والجنوبية لعام  ألن ذلك سيمكن  4102بين إقميم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وا 
 البمدان نموا. أقل من بمدختيار ا من

 .المتجددة التالية لمسنوات الثالث القادمة ذكر أعاله، تقترح إدارة الصندوق الخطة وعمى ضوء ما -8

مكتب التقييم  مالحظات التقييم الحالي البلد اإلقليم السنة
 المستقل

التقييم المرحمي لمشروعين في عام  المتحدةجميورية تنزانيا  أفريقيا الشرقية والجنوبية 2014
. تقييم البرنامج القطري الذي 2011

 .2014سيجري عام 

 مؤكد

شرق األدنى وشمال ال 2015
 أفريقيا وأوروبا

سيتم التشاور مع مكتب   لم يحدد بعد
التقييم المستقل في الوقت 

 المناسب
إكوادور أو دولة بوليفيا  أمريكا الالتينية والكاريبي 2016

 القومياتالمتعددة 
 ،إكوادور، تقييم البرنامج القطري

2013 
 2014 ،بوليفيا، تقييم البرنامج القطري

ير تعديل في حال تغيمكن ال
 تاريخ تقييم البرنامج القطري

البمدان أقل بالخصائص التالية: فالبمد من  المتحدةتتسم جميورية تنزانيا  ،ومن بين البمدان المقترحة أعاله -9
مبرنامج لإجراء تقييم  من المقرركذلك  ؛وىو ثاني أكبر برنامج في اإلقميم ،نموا وفييا برنامج كبير جدا

تيجة لذلك تسعى إدارة ون .عمى وجو العموم اعد الوضع األمني والسياسي مستقر يو  ؛4102القطري عام 
وجية الزيارة  المتحدةول عمى موافقة المجمس التنفيذي عمى أن تكون جميورية تنزانيا صحالصندوق لم

 ،في روما 1الدائمينالمشترك الجتماعات الممثمين  الجدول الزمنيوقد تم الرجوع إلى  .4102لعام  القطرية
 وتم تحديد فترتين زمنيتين محتممتين وىما:

 4102مايو/أيار  02إلى  04من  (0)

 4102سبتمبر/أيمول  42إلى  44من  (4)

 

، فستقترح إدارة الصندوق بمدا ما بعد إجراء المشاورات الالزمة مع مكتب 4102عام زيارة وأما بالنسبة ل -11
 ،4102إلى بمد في إقميم أمريكا الالتينية والكاريبي عام  قطريةزيارة  إلجراء بذل الجيود، وستالتقييم المستقل

وعمى الوضع  ،يكون إكوادور أو دولة بوليفيا المتعددة القوميات اعتمادا عمى توقيت إجراء آخر تقييم مارب

                                                      
1
 عة لألمم المتحدة، والصندوق وبرنامج األغذٌة العالمoًالجدول الزمنً لالجتماعات الذي ٌضم منظمة األغذٌة والزرا  
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والدول  نموالبمدان ألقل ااألمني والسياسي في البمد، وعمى حال التنمية واالستقرار فيو )مع إعطاء األولوية 
 .ليشة(ا

وبناء عميو، فإن المجمس التنفيذي مدعو لمموافقة عمى أحد التاريخين المقترحين لمزيارة القطرية ألعضاء  -11
 .وعمى مسودة الخطة المتجددة لفترة السنوات الثالث القادمة ،وعمى وجيتيا 4102المجمس التنفيذي لعام 


