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 بالموافقة توصية

للسنوات الثالث القادمة، عالوة على تحديد أحد ستمرة على مسودة الخطة الم للموافقةالمجلس التنفيذي مدعو 

 2021التواريخ المقترحة للزيارات القطرية للمجلس التنفيذي لعام 

 2023-2021 الصندوق في التنفيذي للمجلس القطرية الزيارات

 الميدانية، مسؤوال عن إدارة برنامج الزيارات دائرة إدارة البرامجلتعاون مع امكتب سكرتير الصندوق، بيعتبر  -1

بما يتماشى مع التوصية الواردة في استعراض األقران لمكتب التقييم في الصندوق ووظيفة  ،التنفيذي للمجلس

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

أن يقرر يتطلب القطرية،  تهالزيار، وافق المجلس التنفيذي على نموذج جديد 2012في ديسمبر/كانون األول  -2

 اإلجراءات الجديدة، تفتح الزيارات على هذهوبناء  المجلس التنفيذي وجهة الزيارات السنوية المستقبلية.

من  تسعة أعضاءويمكن ل التقييم.لمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء في لجنة  القطرية

وثالثة من القائمة  ،: أربعة من القائمة ألف، واثنان من القائمة باءالمجلس أن يشاركوا في الزيارات القطرية

 . كذلكبالكاملمن الصندوق  ممولة  هذه الزيارات ن تكونأعلى  اركين منها،وستقرر القوائم نفسها المش جيم.

ثالثة أعضاء إضافيين من المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا  عنفقد أقر المجلس إمكانية انضمام ما ال يتجاوز 

وتقرر تطبيق هذه القواعد الجديدة  أعضاء في لجنة التقييم إلى الزيارات القطرية على أساس التمويل الذاتي.

 صاعدا.ف 2014السنوية بدءا من عام الناظمة للزيارات القطرية 

، أوصى المجلس التنفيذي بمراجعة معايير اختيار البلدان، بحيث تتضمن عددا أعلى 2015في سبتمبر/أيلول  -3

 من البلدان األقل نموا إلدراجها في المقترحات المستقبلية.

اختيار وجهات زيارات المجلس وبناء على ما ورد أعاله، أوصت إدارة الصندوق باتباع المعايير التالية عند  -4

الناحية من في البلد )يتضمن  ( وجود برنامج قطري جار1التنفيذي، بغية توسيع جملة البلدان المحتملة: )

على المستوى لتقييم ( خضوع البلد المعني ل2المثالية توليفة من األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية(؛ )

السنتين الماضيتين.  خاللالفرص االستراتيجية القطرية فيه برنامج  القطري أو أنه قد تم إعداد تقرير إنجاز

إضافة إلى ذلك، يتوجب أن تكون زيارتان من الزيارات القطرية الثالث على مدى فترة تجديد الموارد ألحد 

 كما ينبغي أيضا ضمان التدوير اإلقليمي المالئم.، البلدان األقل نموا، أو لبلد يعاني من أوضاع هشة

 المقترحةى ضوء ما ذُكر أعاله، وبالتشاور مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق، ترد أدناه الخطة وعل -5

 :2023-2021للزيارات القطرية للفترة 

دولة هشة/بلد من البلدان األقل  التقييم الحالي البلد اإلقليم السنة

 نموا

أفريقيا الغربية  2021

 والوسطى

 

واالستراتيجية القطرية  القطريتقييم البرنامج  سيراليون

 2019عام 

 بلد من البلدان األقل نموا

2022 

 

أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية

 أوغندا

 

واالستراتيجية القطرية  تقييم البرنامج القطري

 2020عام 

 

 

 بلد من البلدان األقل نموا

الشرق األدنى وشمال  2023

 وأوروبا أفريقيا

واالستراتيجية القطرية  تقييم البرنامج القطري تونس

 2019عام 
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نها بلد من أقل البلدان نموا. كذلك فقد أُجري تقييم لبرنامجها القطري واستراتيجيتها أتصنّف سيراليون على  -6

مليون  72في البلد إلى التي يمولها الصندوق . وتصل القيمة اإلجمالية للحافظة الجارية 2019القطرية عام 

مليون دوالر  50إضافة إلى ذلك، تم تجميع حجم كبير من التمويل المشترك على النحو التالي:  دوالر أمريكي

ماليين دوالر  10(؛ 2020أمريكي من البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي )أُغلق المشروع في عام 

مليون دوالر أمريكي من  20(؛ و2019أمريكي من صندوق التكيف )تمت المصادقة على المشروع عام 

صندوق األوبك للتنمية الدولية )قيد المفاوضات(. ويتسم البرنامج القطري لسيراليون بتركيز قوي على الشمول 

خالل إعداد  المالي، بما في ذلك على شمول النساء والشباب. ويتم تعزيز التركيز على عمالة الشباب حاليا من

تعاون الالمفوضية الوطنية للشباب بجيه الحافظة القطرية للصندوق والعمل مع استراتيجية جديدة للشباب لتو

الشباب. ونتيجة لذلك، تسعى إدارة الصندوق للحصول على موافقة المجلس التنفيذي على  شؤونمع وزارة 

 .2021أن تكون سيراليون وجهة الزيارة القطرية للمجلس لعام 

رات ت الممثلين الدائمين للوكاالت الثالث في روما، وفيما يلي الفتتم النظر في المفكرة المشتركة الجتماعا -7

 :الثالث الممكنة لهذا الزيارة

 2021مايو/أيار  17-21 (1)

 2021 األولتشرين /أكتوبر 25-29 (2)

 2021نوفمبر/تشرين الثاني  1-5 (3)

ويضم البرنامج القطري في البالد أربعة مشروعات  2022 عاملزيارة  أما أوغندا فهي الوجهة المقترحة -8

وتركز المشروعات الجارية على مليون دوالر أمريكي.  265.8جارية بتمويل إجمالي من الصندوق قدره 

تنمية سالسل القيمة )الزيت النباتي والبذور الزيتية( وإعادة إحياء الثروة الحيوانية والتمويل الريفي. وعلى 

الشراكات بين المنتجين إلرساء الصندوق مع حكومة أوغندا في الترويج  وجه الخصوص، استثمر

والقطاعين العام والخاص في قطاع الزيوت النباتية على مدى عقدين من الزمن. وكان الصندوق عنصرا 

محوريا في تفعيل اإلطار الناظم للمؤسسات على المستوى الرابع بما في ذلك تعاونيات االئتمان واالدخار. 

ف أوغندا على أنها بلد من البلدان األقل نموا، وسيجري تقييم للبرنامج القطري ولالستراتيجية القطرية وتصن

 مما يوفر الخلفية الضرورية للزيارة القطرية. 2020عام  للبلد

فهي تونس. إذ أجري تقييم للبرنامج القطري واالستراتيجية القطرية عام  2023وأما الوجهة المقترحة لعام  -9

وحظي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بالموافقة السنة الماضية، وحاليا تمتلك البالد ثاني أكبر  .2019

األدنى وشمال أفريقيا لجهة عدد المشروعات الجارية بتمويل من الصندوق قدره رق حافظة في إقليم الش

ية ومع التزامات التعميم التي القطر االستراتيجية وبما يتفق مع برنامج الفرصمليون دوالر أمريكي،  78.8

مشروع التضامن  -نص عليها التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، يعد المشروع األحدث وهو

عملية ابتكارية تركز على الحراك االجتماعي واالقتصادي لألسر المحتاجة في  -االجتماعي واالقتصادي 

 خاص على النساء والشباب. مع تركيز، يروانالقالمناطق النائية الجبلية من إقليم 

مسودة الخطة المستمرة لمدة ثالث سنوات وعلى أحد وبالتالي  فإن المجلس التنفيذي مدعو للمصادقة على  -10

.2021للزيادة القطرية للمجلس التنفيذي لعام التواريخ الثالث المقترحة 
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 المجلس التنفيذي:/زيارات أعضاء لجنة التقييملجدول موجز 

 اإلقليم  البلد السنة

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا الجمهورية العربية السورية 2004

 آسيا والمحيط الهادي إندونيسيا 2005

 الالتينية والكاريبيأمريكا  المكسيك 2006

 أفريقيا الغربية والوسطى مالي 2007

 آسيا والمحيط الهادي الفلبين 2008

 آسيا والمحيط الهادي الهند 2009

 أفريقيا الشرقية والجنوبية موزامبيق 2010

 أمريكا الالتينية والكاريبي البرازيل 2011

 أفريقيا الغربية والوسطى غانا 2012

 أمريكا الالتينية والكاريبي فييت نام 2013

 أفريقيا الشرقية والجنوبية جمهورية تنزانيا المتحدة 2014

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا المغرب 2015

 أمريكا الالتينية والكاريبي البرازيل 2016

 آسيا والمحيط الهادي بنغالديش 2017

 أفريقيا الشرقية والجنوبية إثيوبيا 2018

 أفريقيا الغربية والوسطى الكاميرون 2019

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا مصر 2020

 أفريقيا الغربية والوسطى سيراليون 2021

 أفريقيا الشرقية والجنوبية أوغندا 2022

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا تونس 2023

 

 


