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 الموافقةبتوصية 
الوجهات المقترحة للزيارات القطرية للمجلس التنفيذي للصندوق لموافقة على للنظر وبالتال: ا المجلس التنفيذي مدعو

 .عالوة على المعايير المنقَّحة الختيار البلدان لزيارات المجلس التنفيذي ،1062-1061لعام: 
 

 7102-7102للمجلس التنفيذي للصندوق في عامي  الزيارات القطرية

مسؤواًل عن إدارة آليات برنامج الزيارات  ،إدارة البرامجُيعَتبر مكتب سكرتير الصندوق، بمساعدة من دائرة  -1
التوصية الواردة ف: استعراض األقران لمكتب التقييم ف:  منصوص عليهكما هو  ،القطرية للمجلس التنفيذي

 ف: الصندوق ووظيفة التقييم فيه الذي صاَدق عليه المجلس التنفيذي ف: دورته التاسعة والتسعين
(EB 2010/99/R.6.) 

وافق المجلس التنفيذي على نمط جديد للزيارات القطرية يتطلَّب أن يقوم  ،1061: ديسمبر/كانون األول ف -2
المجلس نفسه بتقرير وجهة الزيارات السنوية المستقبلية. وبموجب هذه اإلجراءات الجديدة سوف تكون 

ويمكن  ،ف: لجنة التقييم ءأعضا االزيارات القطرية مفتوحة لمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ممن هم ليسو 
وثالثة من القائمة  ،واثنان من القائمة باء ،أربعة من القائمة ألف ،ف: هذه الزيارات المشاركة تسعة أعضاءل

ر القوائم نفسها هذه الزيارات القطرية. كذلك  بصورة كاملةالصندوق  ولمالمشاركة. وي هذه جيم. على أن تقرِّ
فقد نّص المجلس على إمكانية مشاركة ثالثة أعضاء آخرين كحٍد أقصى ممن ليسوا أعضاء ف: لجنة التقييم 
ف: الزيارات القطرية على أساس التمويل الذات:. وُطبَِّقت هذه القواعد الجديدة على الزيارات القطرية السنوية 

 فصاعدًا. 1062بدءًا من عام 

( وجود برنامج قطري كبير 6وجهة الزيارات حتى تاريخه وهما: )عند تحديد استخدام معيارين اثنين تم  -3
. وقد نجم عن تطبيق هذين المعيارين عدد قليل ما ( فيما لو كان البلد قد خضع مؤخرًا لتقييم1نسبيًا؛ )

مشاورات إدارة على ذلك فإن  للغاية من البلدان المحتملة للزيارات القطرية ف: أي سنة من السنوات. عالوة
واألصدقاء قد أّكدت على إعطاء األولوية عند اختيار البلدان  والمنسقينالصندوق مع أعضاء لجنة التقييم 

 للبلدان األقل نموًا والدول الهّشة. للزيارات

 عرضت إدارة الصندوق خطة عمل مستمرة للزيارات القطرية للمجلس التنفيذي ،1065ف: سبتمبر/أيلول  -4
، وأّما 1061القطرية لعام  ة. ووافق المجلس التنفيذي على أن تكون البرازيل وجهة الزيار 1062-1061للفترة 

تعديل معايير اختيار البلدان للزيارات القطرية لتتضمَّن إدراج عدد أكبر ببالنسبة للسنتين التاليتين فقد أوصى 
 من البلدان األقل نموًا ف: المقترحات المستقبلية.

ما ورد أعاله، توص: إدارة الصندوق بتبّن: المعايير التالية عند اختيار وجهات زيارات المجلس وبناًء على  -5
( وجود برنامج قطري جاٍر )ومن الناحية المثالية وجود 6التنفيذي بهدف توسيع جملة البلدان المحتملة: )

( أن يكون البلد قد خضع لتقييم على المستوى القطري 1(؛ )قراضيةوغير اإل اإلقراضيةتوليفة من األنشطة 
( أن 3الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج ضمن العامين الماضيين؛ ) لبرنامجأو لتقرير إنجاز 
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فترة من فترات تجديد الموارد لبلد من  أي على األقل من الزيارات القطرية الثالث على مدى نتاتكون زيار 
 ( وجوب ضمان التدوير المالئم بين األقاليم ف: اختيار البلدان.2قل نموًا أو لدولة هّشة؛ )البلدان األ

 .ه: على النحو التال: 1062-1061ة وعلى ضوء ما ورد أعاله، فإن خطة الزيارات القطرية للفتر  -6

المالحظات التي أدلى بها  التقييم األخير البلد اإلقليم لسنةاا
 مكتب التقييم المستقل

2017 

 

2018 

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

آسيا والمحيط 
 الهادي

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

  بنغالديش

 (2016)  تقييم البرنامج القطري

 (2016)  تقييم البرنامج القطري

تقييم  قد يعدل ف: حالة وجود
 أكثر حداثة لبرنامج قطري

قد يعدل ف: حال وجود تقييم 
 أكثر حداثة لبرنامج قطري

 

جمهورية الكونغو الديمقراطية الت: تتسم بالصفات  ،ومن بين البلدان المقَترَحة ف: هذا الجدول الوارد أعاله -7
كذلك فمن  مليون دوالر أمريك:؛ 16.1بتمويل من الصندوق بحدود  ف: البلد مشروعان جاريانالتالية: 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وُينَتظر إعداد  ،2016المخطط له إجراء تقييم للبرنامج القطري عام 
 وبالتال: ،كذلك فإن البلد دولة هّشة ُمصنَّفة على أنها من البلدان األقل نمواً  ؛1061المستندة إلى النتائج عام 
 إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 1061ُيقَترح أن تكون زيارة عام 

إذ أن ف: البلد ستة مشروعات ف: الحافظة الحالية بتمويل من  ،1062بنغالديش ه: الوجهة المقترحة لعام  -8
. عالوة على 1065وقد اسُتكِمل تقييم البرنامج القطري عام  .مليون دوالر أمريك: 152.15الصندوق بحدود 

 ذلك فإن بنغالديش دولة هّشة وتنتم: إلى فئة البلدان األقل نموًا.

عالوة على  1062-1061موافقة على الوجهات المقترحة لعام: وبناًء عليه، فإن المجلس التنفيذي مدعو لل -9
 .لزيارات المجلس التنفيذي المستقبلية البلدان المعايير المنقَّحة الختيار


