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 بالموافقة توصية 

 وعلى 5151 لعام التنفيذي للمجلس القطرية للزيارة المقترحين التاريخين أحد على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس
 .القادمة الثالث للسنوات المتجددة الخطة مسودة وعلى وجهتها،

 6102-6102 للفترة الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارات  

 يقرر أن يتطلب القطرية، لزيارته جديد نموذج على التنفيذي المجلس وافق ،5155 األول كانون/ديسمبر في -1
 الزيارات هذه تفتح الجديدة، اإلجراءات لهذه وبناء .المستقبلية السنوية الزيارات وجهة التنفيذي المجلس
 أربعة: أعضاء تسعة من وتتألف التقييم، لجنة في أعضاء ليسوا هم ممن التنفيذي المجلس أعضاء لمشاركة

 الزيارات في المشاركين القوائم تقرر أن على ،جيم القائمة من وثالثة باء القائمة من واثنان ألف، القائمة من
 ال ما انضمام إمكانية المجلس أقر فقد كذلك. بالكامل الزيارات هذه بتمويل الصندوق ويضطلع .لذلك تبعا  

 هذه إلى التقييم لجنة في أعضاء ليسوا هم ممن التنفيذي المجلس من إضافيين أعضاء ثالثة عدده يتجاوز

 القطرية للزيارات الناظمة الجديدة القواعد هذه تطبيق وتقرر .الذاتي التمويل أساس على القطرية الزيارات
  .وصاعدا 5152 عام من بدءا السنوية

 القطرية التنفيذي المجلس لزيارات متجددة خطة الصندوق إدارة عرضت، 5152 األول كانون/ديسمبر في -2
، وافق المجلس التنفيذي على أن يكون المغرب وجهة الزيارة 5152وفي سبتمبر/أيلول  .5151-5152 للفترة

 .والكاريبيإلى بلد من بلدان إقليم أمريكا الالتينية  5151عام زيارة واقترح أن تكون  5151عام لالقطرية 

 نسبيا؛ كبير قطري برنامج وجود( 5: )اثنين معيارين خالل من القطر اختيار يتقرر الوجهة، تحديد عند -3
 الزيارات رص  ق   إلى المعيارين هذين تطبيق ويؤدي .مؤخرا ما لتقييم خضع قد القطر هذا كان لو فيما (5)

  .المحتملة البلدان من جدا محدود عدد على ما سنة في الميدانية

 .5152-5151 للفترة القطرية للزيارات المتجددة الخطة المذكرة هذه توفر أعاله، ذكر ما مع يتماشى وبما -4

 مالحظات مكتب التقييم المستقل التقييم الحالي البلد  اإلقليم  سنواتال

أمريكيا الالتينية  2016

 والكاريبي

 القطري البرنامج تقييم  البرازيل

(2015) 

سيتم استكمال تقييم البرنامج 

نهاية عام  فيالقطري للبرازيل 

حيث يكون جاهزا في  5151

موعد الزيارة المقترحة لعام 

5151. 

2017 

 

 

 

 

2018 

أفريقيا الغربية 

 والوسطى

 

 

 

آسيا والمحيط 

 الهادي

 نيجيريا

 

 

 

 

 الفلبين

 

  القطري البرنامج تقييم

(2016) 

 

 

 

 القطري البرنامج تقييم

(2016) 

 

ُبدأ للتو بتقييم البرنامج القطري 

لنيجيريا وسوف يستكمل في 

، وبالتالي 5151منتصف عام 

سيكون متاحا للزيارة المقترحة 

 .5152عام 

ُيقترح النظر في إمكانية الزيارة 

، 5152في وقت أقرب إلى عام 

امج ات البراستنادا إلى تقييم

 آنذاك. ةالمنجز ةالقطري
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برنامج  لدى البرازيل( 5)ومن بين البلدان المقترحة في الجدول أعاله، تتمتع البرازيل بالخصائص التالية:  -5
كذلك فإن  (2؛ )5151في نهاية عام  المقرر استكمالهحاليا تقييم البرنامج القطري  ويجري( 5)قطري كبير؛ 

الوضع السياسي واألمني العام مستقر. ويضم البرنامج القطري للبالد ستة مشروعات جارية تركز على 
مليون  525.5إلى  بمجملها وهو أكبر برنامج في اإلقليم، مع التزامات تصل ،التنمية الريفية وتنمية األعمال

 تكون على أن التنفيذي المجلس موافقة على للحصول الصندوق إدارة تسعى عليه، وبناء  دوالر أمريكي.
  .5151 لعام القطرية لزيارةا وجهة البرازيل

1تم الرجوع إلى أجندة االجتماعات المشتركة للممثلين الدائمين -6
وتعتبر المواعيد التالية فترات محتملة لهذه  

 الزيارة:

 5151 أيار/مايو 52 إلى 9 من (5)

 5151 الثاني تشرين/نوفمبر 51 إلى 55 من (5)

، ستبذل الجهود للقيام بزيارة إلى بلد من بلدان إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، 5152وبالنسبة لزيارة عام  -7
. د وحالة التنمية واالستقرار فيهوربما تكون نيجيريا، وذلك باالعتماد على الوضع األمني والسياسي في البال

وفي الحافظة الحالية أربعة  الغربية والوسطى، أفريقيا إقليمولدى نيجيريا أكبر برنامج قطري للصندوق في 
وفقا و كذلك فإن نيجيريا دولة هشة، مليون دوالر أمريكي.  515.9مشروعات جارية تبلغ بمجملها ما يعادل 

مبادئ التوجيهية المتفق عليها، البّد من إعطاء األولوية للدول الهشة األقل نموا. وقد شرع مكتب التقييم لل
 بتقييم للبرنامج القطري في نيجيريا، وُيتوقع أن ُيستكمل بحلول منتصف العام القادم.المستقل للتو 

، ُيقترح أن يعود ممثلو المجلس التنفيذي إلى إقليم آسيا والمحيط الهادي. ومن المقرر 5152وبالنسبة لعام  -8
ضرورية لزيارة قطرية ، مما سيوفر المعلومات األساسية ال5151للبرنامج القطري للفلبين عام إجراء تقييم 

لهذا البلد. ويتألف البرنامج القطري للصندوق في الفلبين من ثالثة مشروعات جارية واثنين قيد التصميم 
 مليون دوالر أمريكي. 552.2 مجموعه، بما يعادل 5151الموافقة عليهما عام  يتوقع

 ألعضاء القطرية للزيارة المقترحين التاريخين أحد على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس فإن عليه، وبناء -9
 .القادمة الثالث السنوات لفترة المتجددة الخطة مسودة وعلى وجهتها، وعلى 5151 لعام التنفيذي المجلس

                                                      
1
 .كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي تخصوالتي   


