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 بالموافقة توصية

، وعلى 2021أكتوبر/تشرين األول  29-25 إلى الزيارة إلى مصر تأجيلعلى  إلى الموافقةالمجلس التنفيذي مدعو 

 2024-2022 للفترةالخطة المتجددة المنقحة 

 وتاريخ 2024-2022 للصندوق في الفترةالزيارات القطرية للمجلس التنفيذي  
 إلى مصر الزيارة

عن إدارة برنامج الزيارات  المسؤولية، دائرة إدارة البرامجالتعاون مع مكتب سكرتير الصندوق، ب يتولى -1

لتوصية الواردة في استعراض األقران لمكتب التقييم في الصندوق ووظيفة ل وفقا التنفيذي للمجلس الميدانية

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

أن يقرر يتطلب القطرية،  تهالزيارعلى نموذج جديد  2012في ديسمبر/كانون األول  المجلس التنفيذيووافق  -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  هذه الزيارات ممولة ن تكونأعلى  اركين منها،وستقرر القوائم نفسها المش جيم.

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

هذه القواعد الجديدة  وقد ُطبقت أعضاء في لجنة التقييم إلى الزيارات القطرية على أساس التمويل الذاتي.

 صاعدا.ف 2014لقطرية السنوية بدءا من عام الناظمة للزيارات ا

في دورته الثالثة  2020أن تكون مصر وجهة الزيارة في عام على  المجلس التنفيذي وافق، سبقوبناء على ما  -3

 والعشرين بعد المائة، وعلى الخطة المتجددة التالية في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة:

دولة هشة/بلد من البلدان  الحاليالتقييم  البلد اإلقليم السنة

 األقل نموا

أفريقيا الغربية  2021

 والوسطى

 

واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري سيراليون

2019 

 بلد من البلدان األقل نموا

2022 

 

أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية

 أوغندا

 

واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري

2020 

 

 

 بلد من البلدان األقل نموا

الشرق األدنى وشمال  2023

 وأوروبا أفريقيا

واالستراتيجية القطرية عام  تقييم البرنامج القطري تونس

2019 

 

 

اقترحت اإلدارة  ،2021لعدم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن التواريخ لزيارة سيراليون في عام  ونظرا   -4

 والموافقة عليها عن طريق المراسلة. التواريخ تم التصويت على هذهو. تشرين األول/في أكتوبر تواريخ

. 2020التي كان من المقرر إجراؤها إلى مصر في عام الزيارة ألغيت ، الجارية 19-جائحة كوفيدضوء  وفي -5

واإلجراءات  على أن يظل ذلك مرهونا  بظروف الجائحة ،2021لذلك تقترح اإلدارة نقل هذه الزيارة إلى عام و

التواريخ التي تمت الموافقة عليها لزيارة سيراليون لهذا الغرض  وستستخدمالسلطات المصرية.  الرسمية مع

 .2021 تشرين األول/أكتوبر 29إلى  25وهي الفترة من 

 

 :ينتج عنه التسلسل التاليسالخطة المتجددة لسنة واحدة، مما ترحيل  وسيجري نتيجة لذلك -6
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دولة هشة/بلد من البلدان األقل  التقييم الحالي البلد اإلقليم السنة

 نموا

أفريقيا الغربية  2022

 والوسطى

 

واالستراتيجية القطرية  تقييم البرنامج القطري سيراليون

 2019عام 

 بلد من البلدان األقل نموا

2023 

 

أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية

 أوغندا

 

واالستراتيجية القطرية  تقييم البرنامج القطري

 2020عام 

 

 

 بلد من البلدان األقل نموا

الشرق األدنى وشمال  2024

 وأوروبا أفريقيا

واالستراتيجية القطرية  تقييم البرنامج القطري تونس

 2019عام 

 

 

 2021 تشرين األول/مدعو إلى الموافقة على زيارة مصر في أكتوبروبناء على ذلك فإن المجلس التنفيذي  -7

 .2024-2022للفترة الخطة المتجددة الموافقة على بالشروط المذكورة، و
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 المجلس التنفيذي:زيارات أعضاء لجنة التقييم/لجدول موجز 

 اإلقليم  البلد السنة

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا العربية السوريةالجمهورية  2004

 آسيا والمحيط الهادي إندونيسيا 2005

 أمريكا الالتينية والكاريبي 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

 آسيا والمحيط الهادي 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

  ألغيت 2020

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا مصر 2021

 أفريقيا الغربية والوسطى سيراليون 2022

 أفريقيا الشرقية والجنوبية أوغندا 2023

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا تونس 2024

 

 


