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 توصية بالموافقة

إلى جمهورية  2017للموافقة على ثالثة تواريخ لزيارة المجلس التنفيذي لعام المجلس التنفيذي مدعو لتوصية 
 التونغو الديمقراطية.

إلى جمهورية الكونغو  2017تاريخ الزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 
 الديمقراطية

يتطلب أن  ،وافق المجلس التنفيذي على نموذج جديد للزيارات القطرية ،2012ف: ديسمبر/تانون األول  -1
يقرر المجلس التنفيذي وجهة الزيارات السنوية المستقبلية. وتما تنص عليه اإلجراءات الجديدة فإن الزيارات 

أربعة  :من غير األعضاء ف: لجنة التقييم ،القطرية مفتوحة لمشارتة تسعة أعضاء من المجلس التنفيذي
على أن تقرر القوائم  ،ضاء من القائمة جيمأع ةن من القائمة باء، وثالثيأعضاء من القائمة ألف، وعضو 

مشارتتها تبعا لذلك. ويمول الصندوق بالتامل هذه الزيارات القطرية. تذلك فقد نص المجلس التنفيذي أيضا 
لعدد ال يتجاوز ثالثة أعضاء إضافيين من المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء ف: لجنة يجوز على أنه 

ارات القطرية على أساس التمويل الذات:. وطبقت هذه القوانين الجديدة على التقييم االنضمام إلى الزي
 صاعدًا.و  2014من عام  ءاالزيارات القطرية بد

للزيارات القطرية للمجلس التنفيذي للفترة متواصلة عرضت إدارة الصندوق خطة  ،2015ف: سبتمبر/أيلول  -2
لمجلس التنفيذي الزيارة القطرية ليل ه: وجه . ووافق المجلس التنفيذي على أن تتون البراز 2016-2018
تضم عددا أتبر لفقد أوصى بمراجعة معايير االختيار القطرية  ،، أما بالنسبة للسنتين التاليتين2016لعام 

 من البلدان األقل نموًا ف: المقترحات المستقبلية. 

، استعرض الصندوق معايير االختيار الموجودة 2015وبناء على ما جاء أعاله، وف: ديسمبر/تانون األول  -3
القطرية للمجلس التنفيذي  اتللزيار المتواصلة بغية إدماج عدد أتبر من البلدان األقل نموًا وعرضت الخطة 

توجهتين تمت الموافقة على تل من جمهورية التونغو الديمقراطية وبنغالديش و  ،2018-2017للفترة 
 على التوال:. 2018و 2017لزيارتين القطريتين لعام ل

حددت ثالثة مواعيد محتملة  ،1المشترك الجتماعات الممثلين الدائمين ف: روماالتقويم الرجوع إلى بعد  -4
 على النحو التال:: 2017للزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعام 

 ؛2017مايو/أيار  19إلى  15من  (1)

 ؛2017يونيو/حزيران  23لى إ 19من  (2)

 .2017ديسمبر/تانون األول  1لثان: إلى نوفمبر/تشرين ا 27من  (3)

فإن المجلس التنفيذي مدعو للمصادقة على أحد هذه التواريخ الثالثة المقترحة للزيارة القطرية  ،وبناء عليه -5
 جمهورية التونغو الديمقراطية.إلى  2017لعام 

                                                      

1
 العالم:. غذيةالمعدة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والصندوق الدول: للتنمية الزراعية، وبرنامج األ 


