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 بالموافقة توصية

الزيارة القطرية إلى وتاريخ  2025-2023للفترة المتجددة  المنقحة الخطةعلى  للموافقةالمجلس التنفيذي مدعو 

 .سيراليون

 

عن إدارة برنامج الزيارات  ليةمسؤوبال، دائرة إدارة البرامجالتعاون مع مكتب سكرتير الصندوق، ب يضطلع -1

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

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

أن يتطلب القطرية،  تازيارللجديد  إجراءعلى ، وافق المجلس التنفيذي 2012في ديسمبر/كانون األول و -2

 القطرية اإلجراءات الجديدة، تفتح الزيارات على هذهوبناء  المجلس وجهة الزيارات السنوية المستقبلية.ختار ي

أن يشاركوا  تسعة أعضاءويمكن ل التقييم.لمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء في لجنة 

القوائم نفسها  ختاروت وثالثة من القائمة جيم. ،القائمة باء: أربعة من القائمة ألف، واثنان من في الزيارات

ما ال يزيد عن  أن أيضا المجلس شترطوا. بالكاملمن الصندوق  هذه الزيارات ممولة تكونو اركين منها،المش

إلى  يمكنهم االنضمام المجلس التنفيذي ممن هم ليسوا أعضاء في لجنة التقييم فيثالثة أعضاء إضافيين 

لزيارات القطرية ا على تطبيق هذه القواعد الجديدة ومن المقرر الزيارات القطرية على أساس التمويل الذاتي.

 صاعدا.ف 2014السنوية بدءا من عام 

من )يتضمن  ( وجود برنامج قطري جار1المعايير التالية: ) لىإ البلدان اختيار يستند تحديد الوجهة، وعند -3

على لتقييم ( خضوع البلد المعني ل2توليفة من األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية(؛ )الناحية المثالية 

 خالل المستند إلى النتائج الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج عن تقرير إنجاز فيه  أُعدالمستوى القطري أو 

لثالث على مدى فترة من الزيارات القطرية اعلى األقل أن تكون زيارتان ينبغي ( 3؛ )السنتين الماضيتين

 المالئمالتناوب ضمان  يجب (4؛ )يعاني من أوضاع هشةبلد إلى البلدان األقل نموا، أو أحد إلى تجديد الموارد 

 في اختيار البلدان. بين األقاليم

 المحدثةوعلى ضوء ما ذُكر أعاله، وبالتشاور مع مكتب التقييم المستقل في الصندوق، ترد أدناه الخطة  -4

 :2025-2023للزيارات القطرية للفترة 

هش/بلد من البلدان األقل  بلد  األخير التقييم البلد اإلقليم السنة

 نموا

الشرقية أفريقيا  2023

 جنوبيةوال

 االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريتقييم  أوغندا

 2020عام 

 بلد من البلدان األقل نموا

الشرق األدنى وشمال  2024

 وأوروبا أفريقيا

 االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريتقييم  تونس

 2019عام 

 

أمريكا الالتينية  2025

 والكاريبي

 االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريتقييم  هايتي

 2023عام 

 بلد/بلد من البلدان األقل نموا

 هش

 

جرت الموافقة على الزيارتين القطريتين ألوغندا وتونس في الدورة الحادية والثالثين بعد المائة للمجلس  -5

 . 2025وُحدثت الخطة المتجددة بإدخال هايتي بوصفها الوجهة لعام التنفيذي. 

الستراتيجيتها القطرية تقييم مبدئيا  يسيجرو وعلى أنها بلد هش؛قل نموا البلدان األنها من أعلى  هايتيتصنّف  -6

مليون  48 فستبلغ 2025القيمة اإلجمالية للحافظة الجارية في عام  أماو؛ 2023عام  في ولبرنامجها القطري

تخصيص الموارد على أساس ب ، رهنامليون دوالر أمريكي 18حوالي  ا، يمول الصندوق منهدوالر أمريكي

لالقتصاد  للصندوق أول مشروعالمشروعات في هايتي  شملوست. الصندوقاألداء للتجديد الثاني عشر لموارد 

يعيش  محمية منطقة في احلوالس دارةإهذا المشروع على  ويركز األزرق في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي.
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 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتصميم مشروعإلى ذلك، تقوم  ضافةباإلو. فقرا البلد سكان أشدفيها 

  يعرض التعاون الوثيق بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها.والذي لصندوق األخضر للمناخ، ا

إلى  2020الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها إلى مصر في عام  أجلتت، لمستمرةا 19-كوفيد جائحة بسبب -7

. 2021لزيارة سيراليون في عام  الموافقة عليه تسبق الذي الموعد هوو - 2021أكتوبر/تشرين األول  25-26

 ركةالمفكرة المشت إلى الرجوع وجرى. 2022لزيارة سيراليون في عام  جديد موعد اختيار يلزم ولذلك

 :هما ن،محتملتا فترتان ددتوحُ  ،1الدائمين الممثلين الجتماعات

 2022مايو/أيار  23-27 (1)

 2022نوفمبر/تشرين الثاني  21-25 (2)

مايو/أيار،  شهر فيأفضل خيار نظرا إلى بدء موسم األمطار في البالد  موعد نوفمبر/تشرين الثاني سيكونو

 مما يجعل السفر معقدا.

 وتاريخ 2025-2023 للفترة المحدثة المتجددة الخطةعلى  للموافقةالمجلس التنفيذي مدعو  فإن ولذلك -8

 .2022 عام في سيراليون إلى الزيارة

 

                                                   
 ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي.منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بها تحتفظ 1
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 المجلس التنفيذي:زيارات أعضاء لجنة التقييم/لجدول موجز 

 اإلقليم  البلد السنة

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا الجمهورية العربية السورية 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

 والكاريبيأمريكا الالتينية  البرازيل 2011

 أفريقيا الغربية والوسطى غانا 2012

 أمريكا الالتينية والكاريبي فييت نام 2013

 أفريقيا الشرقية والجنوبية المتحدةتنزانيا جمهورية  2014

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا المغرب 2015

 أمريكا الالتينية والكاريبي البرازيل 2016

 والمحيط الهاديآسيا  بنغالديش 2017

 أفريقيا الشرقية والجنوبية إثيوبيا 2018

 أفريقيا الغربية والوسطى الكاميرون 2019

  لغيتأُ  2020

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا مصر 2021

 أفريقيا الغربية والوسطى سيراليون 2022

 أفريقيا الشرقية والجنوبية أوغندا 2023

 وشمال أفريقيا وأوروباالشرق األدنى  تونس 2024

 أمريكا الالتينية والكاريبي هايتي 2025

 

 


