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 توصية بالموافقة 

وعلى  5102المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على أحد التاريخين المقترحين للزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 
 وجهتها القادمة.

 5102-5102 يالزيارات القطرية للمجلس التنفيذي في الصندوق لعام 

يتطلب أن  ،المجلس التنفيذي على نموذج جديد للزيارات القطرية ، وافق4174في ديسمبر/كانون األول   -1
تفتح هذه الزيارات  الجديدة، وبناء لهذه اإلجراءاتيقرر المجلس التنفيذي وجهة الزيارات السنوية المستقبلية. 

أربعة  :تسعة أعضاءوتتألف من  ،لجنة التقييم لمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء في
ر القوائم المشاركين في الزيارات ر على أن تقن من القائمة باء وثالثة من القائمة جيم امن القائمة ألف، واثن

كذلك فقد أقر المجلس إمكانية انضمام ما ال  هذه الزيارات بالكامل.مع قيام الصندوق بتمويل تبعًا لذلك. 
يتجاوز عدده ثالثة أعضاء إضافيين من المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء في لجنة التقييم إلى هذه 

تطبيق هذه القواعد الجديدة الناظمة للزيارات القطرية وتقرر الزيارات القطرية على أساس التمويل الذاتي. 
 وصاعدا.  4172السنوية بدءا من عام 

لزيارات المجلس التنفيذي القطرية خطة متجددة عرضت إدارة الصندوق  ،4172في ديسمبر/كانون األول  -2
. ووافق المجلس التنفيذي على الزيارة القطرية المقترحة لجمهورية تنزانيا المتحدة لعام  4172-4172للفترة 
قع زيارة قطرية إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا ين التي تتو تللسنتين التاليالخطة المتجددة ومسودة  4172

 .4172وأوروبا عام 

وجود برنامج قطري كبير نسبيا؛  (7) :القطر من خالل معيارين اثنيناختيار يتم تقرير  ،عند تحديد الوجهة -3
ت الزياراحصر قد خضع لتقييم ما مؤخرا. ويؤدي تطبيق هذين المعيارين إلى هذا القطر فيما لو كان  (4)

 عدد محدود جدا من البلدان المحتملة. بسنة ما أي الميدانية في 

للزيارات التالية ح الخطة المتجددة اقتر تم اوبعد التشاور مع األطراف المعنية،  ،على ضوء ما ورد أعاله -4
  4172و 4172 يالقطرية لعام

مالحظات مكتب التقييم  التقييم  البلد اإلقليم السنة

 المستقل

األدنى الشرق  4172

وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

 (4172) تقييم مشروع الحوز المغرب 

 

 

أمريكا الالتينية  4172

 والكاريبي

إكوادور أو دولة بوليفيا 

 المتعددة القوميات

 (4172) إكوادور، تقييم البرنامج القطري،

 (4172)بوليفيا، تقييم البرنامج القطري، 

يعدل في حال توفر تاريخ 

البرنامج تقييم الحق ل

 القطري
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بالخصائص التالية: فهي تمتلك برنامجا  ،4172وهي الوجهة المقترحة للزيارة القطرية لعام  ،تتمتع المغرب -5
، وهو مشروع التنمية الريفية في ليس بالبعيدفي وقت لتقييم وستتوجه الزيارة الميدانية لمشروع خضع  ،كبيرا

الوضع األمني والسياسي العام مستقر في البالد. وقد ساعد يعتبر ما ك؛ المناطق الجبلية في والية الحوز
نهج برامجي لعلى صياغة مفهوم  ،4172وهو المشروع الذي خضع لتقييم في أواخر عام  ،مشروع الحوز

. 4121بالمائة بحلول عام  21حوالي بفقر أهداف أطول مدى تهدف للحد من التتسم ب ،جديد لمرحلة ثانية
جارية تركز على التنمية الريفية وتنمية سالسل مشروعات  2قطرية في المغرب وتضم حافظة الصندوق ال

لحصول على موافقة لمن أكبر البرامج في هذا اإلقليم. وبناء عليه، تسعى إدارة الصندوق وتعتبر  ،القيمة
 .4172المجلس التنفيذي على المغرب كوجهة لزيارة المجلس التنفيذي للعام 

، تم تحديد فترتين زمنيتين محتملتين 1لزمني المشترك الجتماعات الممثلين الدائمينإلى الجدول اوبالرجوع   -6
 وهما:  

 4172مايو/أيار  71-44 (7)

 4172نوفمبر/تشرين الثاني  72-41 (4)

قليم أمريكا الالتينية قطرية إلى بلد في إالزيارة لتكون الستبذل الجهود ف، 4172وأما بالنسبة لزيارة عام   -7
اعتمادا على توقيت إجراء آخر تقييم،  ،يكون إكوادور أو دولة بوليفيا المتعددة القوميات، ربما والكاريبي

مني والسياسي في البلد، وعلى حال التنمية واالستقرار فيه )مع إعطاء األولوية ألقل البلدان وعلى الوضع األ
 نموا والدول الهشة(.

حد التاريخين المقترحين للزيارة القطرية ألعضاء وبناء عليه، فإن المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على أ  -8
 .ةوجهتها القادموعلى  4172المجلس التنفيذي لعام 

 

                                                      
 الجدول الزمني لالجتماعات الذي يضم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والصندوق وبرنامج األغذية العالمي.   1


