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 بالموافقة توصية 

إلى جمهورية مصر  2020للزيارة القطرية لعام  المقترحين التاريخينأحد  على للموافقة مدعو التنفيذي المجلس
 العربية.

إلى  2020عام  ةاريخ زيار و ت :الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارات  
 جمهورية مصر العربية

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

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

 يقرر أنيتطلب  القطرية، تهالزيار  جديد نموذج على التنفيذي المجلس وافق ،2012 األول ونكان/ديسمبر ف  -2
 الزيارات تفتح الجديدة، اإلجراءات على هذه وبناء .المستقبلية السنوية الزيارات وجهة التنفيذي المجلس
من  أعضاء تسعةويمكن ل التقييم. لجنة ف  أعضاء ليسوا هم ممن التنفيذي المجلس أعضاء لمشاركة

 القائمة من وثالثة ،باء القائمة من واثنان ألف، القائمة من أربعة: المجلس أن يشاركوا ف  الزيارات القطرية
 الزيارات هذه بتمويل الصندوق ويضطلع .لذلك تبعا   الزيارات ف  المشاركين القوائم تقرر أن على ،جيم

 المجلس من إضافيين أعضاء ثالثة عدده يتجاوز ال ما انضمام إمكانية المجلس أقر فقد كذلك. بالكامل
 وتقرر .الذات  التمويل أساس على القطرية الزيارات إلى التقييم لجنة ف  أعضاء ليسوا هم ممن التنفيذي
 .صاعداف 2014 عام من بدءا السنوية القطرية للزيارات الناظمة الجديدة القواعد هذه تطبيق

المجلس على  ،2020-2018لزيارات القطرية للفترة التالية ل ةعرض الخطتم  واستنادا إلى هذه األحكام، -3
 :للمصادقة عليها التنفيذي ف  دورته العشرين بعد المائة

 دولة هشة/بلد من البلدان األقل نموا التقييم الحال  البلد  اإلقليم  السنة
 بلد من البلدان األقل نموا 2016عام  البرنامج القطري تقييم ثيوبياإ أفريقيا الشرقية والجنوبية 2018
2019 

 

 أفريقيا الغربية والوسطى
 

 لكاميرونا
 

واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري
2017 

 
 

 

الشرق األدنى وشمال  2020
 وأوروبا أفريقيا

واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري السودان
2018 

 دولة هشة

 

. كما تقرر إعادة مناقشة وجهة الزيارة 2019و 2018وقد تم االتفاق على وجهت  الزيارتين القطريتين لعام   -4
وف  الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس  ، ف  دورة مستقبلية من دورات المجلس.2020القطرية لعام 

وهو اقتراح حظ   ،دال عن السودان، ب2020اقترحت إدارة الصندوق مصر كوجهة لزيارة عام  التنفيذي،
 .بمصادقة المجلس التنفيذي
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أجندة ، فقد تم الرجوع إلى 2020لمجلس التنفيذي المقررة لعام ل القطرية زيارةلوفيما يتعلق بالتواريخ المقترحة ل -5
 :مالهذه الزيارة وه تين محتملتين، وهنالك فتر 1االجتماعات المشتركة للممثلين الدائمين

 ؛2020 حزيران/يونيو 4إلى مايو/أيار  31 (1)

 ؛2020 تشرين الثان /نوفمبر 26إلى  22 (2)

 .2020أعاله للزيارة القطرية لعام  الفترتين الزمنيتين المقترحتين هاتينالمجلس مدعو للمصادقة على إحدى  -6

 

 

                                                      
 .والت  تخص كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق وبرنامج األغذية العالم  1


