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 بالموافقة توصية 

أحد  وعلى، 2020 لعام التنفيذي للمجلس القطرية للزيارة الوجهة المقترحة على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس
 .2019للزيارة القطرية لعام  التواريخ الثالث المقترحة

، ووجهة 2019عام  ةاريخ زيار و ت :الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارات  
 2020زيارة عام 

 القطرية، مسؤوال عن إدارة برنامج الزيارات مكتب سكرتير الصندوق، بمساعدة من دائرة إدارة البرامجيعتبر  -1
بما يتماشى مع التوصية الواردة ف  استعراض األقران لمكتب التقييم ف  الصندوق ووظيفة  ،التنفيذي للمجلس

 (.EB 2010/99/R.6التنفيذي ف  دورته التاسعة والتسعين )التقييم فيه، والذي صادق عليه المجلس 

والذي يتطلب  القطرية، تهالزيار  جديد نموذج على التنفيذي المجلس وافق ،2012 األول كانون/ديسمبر ف  -2
 تفتح الجديدة، اإلجراءات على هذه وبناء .المستقبلية السنوية الزيارات وجهة التنفيذي المجلس يقرر أن

 أعضاء تسعةويمكن ل التقييم. لجنة ف  أعضاء ليسوا هم ممن التنفيذي المجلس أعضاء لمشاركة الزيارات
 من وثالثة ،باء القائمة من واثنان ألف، القائمة من أربعة: من المجلس أن يشاركوا ف  الزيارات القطرية

 هذه بتمويل الصندوق ويضطلع .لذلك تبعا   الزيارات ف  المشاركين القوائم تقرر أن على ،جيم القائمة
 من إضافيين أعضاء ثالثة عدده يتجاوز ال ما انضمام إمكانية المجلس أقر فقد كذلك. بالكامل الزيارات
 .الذات  التمويل أساس على القطرية الزيارات إلى التقييم لجنة ف  أعضاء ليسوا هم ممن التنفيذي المجلس
  .صاعداف 2014 عام من بدءا السنوية القطرية للزيارات الناظمة الجديدة القواعد هذه تطبيق وتقرر

قيح معايير اختيار البلدان لتتضمن عددا أكبر من ن، أوصى المجلس التنفيذي بت2015 / أيلولسبتمبرف   -3
 قل نموا ف  المقترحات المستقبلية. األالبلدان 

وجهات زيارات المجلس لتوسيع ، فقد أوصت إدارة الصندوق بالمعايير التالية عند اختيار ذلكوبناء على  -4
( وجود برنامج قطري جاٍر )من الناحية المثالية، يفّضل أن يكون بتركيبة من 1مجال البلدان المحتملة: )

أو إعداد تقرير إنجاز  ،( خضوع البلد لتقييم على المستوى القطري2؛ )(األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية
ن يتر أن تكون زيا وجوب( 3لهذا البلد ف  غضون السنتين الماضيتين؛ )لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

تعان  من أصل ثالث زيارات على مدى فترة تجديد الموارد لبلد من البلدان األقل نموا أو لدولة من 
 ضمان التدوير اإلقليم  المالئم عند اختيار البلدان. 4)؛ )الهشاشة



EB 2018/123/R.27 

2 

لزيارات القطرية اقترحت ا ،ب التقييم المستقل ف  الصندوقوبالتشاور مع مكت أعاله، وعلى ضوء ما ورد -5
 :المجلس التنفيذي ف  دورته العشرين بعد المائةعلى  ،2020-2018للفترة 

 دولة هشة/بلد من البلدان األقل نموا التقييم الحال  البلد  اإلقليم  السنة
أفريقيا الشرقية  2018

 والجنوبية
 بلد من البلدان األقل نموا 2016عام  البرنامج القطري تقييم  ثيوبياإ

2019 
 

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

 

 رونيالكام
 

 2017واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري
 
 

 

الشرق األدنى  2020
 وشمال أفريقيا

 وأوروبا

 دولة هشة 2018واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري لسودانا

 

. كما تقرر إعادة مناقشة وجهة الزيارة 2019و 2018وقد تم االتفاق على وجهت  الزيارتين القطريتين لعام   -6
 ، ف  دورة مستقبلية من دورات المجلس.2020القطرية لعام 

ف   ،، بدال عن السودان2020واستجابة لشواغل المجلس، اقترحت إدارة الصندوق مصر كوجهة لزيارة عام  -7
إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا بأقل قدر من  يحظىإذ  .تغطية إقليمية أكثر مساواةمحاولة لضمان 

مصر حاليا أربعة مشروعات  لدىفإن  ،الزيارات القطرية الت  يقوم بها المجلس التنفيذي، عالوة على ذلك
مريك . مليون دوالر أ 265.5استثمارية جارية ف  حافظة نشيطة بتمويل إجمال  من الصندوق يعادل 

عالوة على  .2019وهنالك مشروع آخر قيد التصميم سيعرض على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه عام 
، مما يوفر الخلفية الضرورية لزيارة 2017فقد أجري تقييم للبرنامج القطري واالستراتيجية القطرية عام  ،ذلك

 المجلس التنفيذي.

، فقد تم الرجوع إلى 2019لس التنفيذي المقررة للكاميرون لعام وفيما يتعلق بالتواريخ المقترحة لزيارة المج -8
 :، وهنالك ثالث فترات محتملة لهذه الزيارة وه  التالية1أجندة االجتماعات المشتركة للممثلين الدائمين

 ؛2019نوفمبر/تشرين الثان   15إلى  11 (1)

 ؛2019يوليو/تموز  26إلى  22 (2)

 .2019أكتوبر/تشرين األول  4سبتمبر/أيلول إلى  30 (3)

المجلس مدعو للمصادقة على إحدى هذه الفترات الزمنية المقترحة أعاله للزيارة القطرية للمجلس التنفيذي  -9
 وه  مصر. ،2020، عالوة على الوجهة المقترحة لزيارة عام 2019لعام 

 

                                                      
1
 والت  تخص كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق وبرنامج األغذية العالم   
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 جدول موجز لزيارات لجنة التقييم/أعضاء المجلس التنفيذي:
 
 اإلقليم البلد السنة 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا    الجمهورية العربية السورية 2004
 آسيا والمحيط الهادي   إندونيسيا 2005
 أمريكا الالتينية والكاريب    المكسيك 2006
 أفريقيا الغربية والوسطى   مال  2007
 آسيا والمحيط الهادي الفلبين 2008
 آسيا والمحيط الهادي الهند 2009
 أفريقيا الشرقية والجنوبية موزامبيق 2010
 أمريكا الالتينية والكاريب  البرازيل 2011
 أفريقيا الغربية والوسطى غانا 2012
 آسيا والمحيط الهادي ت ناميفي 2013
 أفريقيا الشرقية والجنوبية جمهورية تنزانيا المتحدة 2014
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا  المغرب 2015
 أمريكا الالتينية والكاريب  البرازيل 2016
 آسيا والمحيط الهادي بنغالديش 2017
 أفريقيا الشرقية والجنوبية إثيوبيا 2018
 أفريقيا الغربية والوسطى الكاميرون 2019
 مقترح مقدم من شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا مصر 2020


