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 بإطار االنتقالاختصاصات مجموضعة العمل المعنية 
ف  دورته الثانية والعشرين بعد المائة، وافق المجلس التنفيذي على تشتيل مجموعة عمل معنية بإطار  -1

. 2018وعلى عرض ترتيبة هذه المجموعة واختصاصاتها على دورته الت  ستعقد ف  أبريل/نيسان  ،االنتقال
تخطيط مجموعة العمل للبدء ف  الالرسم  على فاء الطابع يتان قبل إضوقد نظمت ندوتان غير رسم

 ووضع إطار زمن  لمثل هذه المناقشات. - بما ف  ذلك مهمة هذه المجموعة - للمواضيع الت  ستناقش
على  بعد أن وافق مجلس المحافظين، 2018إطار االنتقال ف  فبراير/شباط  من المرحلة األولىاستتملت  -2

 لصندوق.إدخال تعديالت على سياسات ومعايير التمويل ف  ا

ي سيجرى ف  نتقال بهدف تحديد نطاق العمل الذوقد أعدت اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار اال -3
مع  ا  ، بحيث يتون هذا اإلطار جاهز 2018والذي سيستتمل بحلول ديسمبر/تانون األول ، المرحلة الثانية

 .فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بداية

الغاية من المرحلة الثانية ه  وضع واستتمال إطار االنتقال الذي سيناقشه المجلس التنفيذي ف   -4
( EB 2017/122/R.34، بما يتماشى مع الوثيقة المعنونة نهج إطار االنتقال )2018ديسمبر/تانون األول 

عشر للموارد، اإلجراءات  للتجديد الحادي 2.1تزام للصلة )أي االا ذيالتجديد الحادي عشر للموارد والتزام 
 ه  تتضمن ما يل :و  1(.2018بحلول الفصل الرابع من عام  اإلطار الزمن : ،8القابلة للرصد 

 إطار مال  للمقترضين الذي يتنقلون بين شروط التمويل؛ توفير (1)

 :وضع حجر األساس لما يل  (2)

التشغيلية الجديدة نموذج العمل المعزز للصندوق، بما ف  ذلك األدوات والوسائل والسياسات  ( أ)
 ؛ةوالمعدل

 ذلك تسعير القروض.ف  الهيتلية المالية الناشئة للصندوق، بما  ( ب)

وستستنير مجموعة العمل بعملها بالمذترات التقنية الت  أعدها الصندوق حول النهج واآلليات المقترحة  -5
تضمن هذه المذترات توستلما تان ذلك ضروريا.  ،والتبعات المالية لها، بما ف  ذلك تقدير إدارة المخاطر

 مستفادة ودراسة الحالة ذات الصلة وخبرات المنظمات األخرى.الدروس الالتقنية معلومات عن 

وسوف تتوجه مجموعة العمل أيضا بالتغذية الراجعة من الدول األعضاء ف  الصندوق، بما ف  ذلك الدول  -6
 الممثلة ف  المجلس التنفيذي من خالل مشاورات مترسة.غير 

 ستقوم مجموعة العمل بما يل : ،من إطار االنتقال المرحلة الثانية خالل -7

لون إلى شروط للمقترضين الذين سينتق التطبيق واإللغا  المتدرجينفترات  إدخالتحليل تبعات  (1)
 الت  ستفرض خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد؛اإلقراض المتشددة، 

                                                      

 هيئةتقرير مصفوفة التزامات التجديد الحادي عشر للموارد، واإلجراءات القابلة للرصد واإلطار الزمني،  – (1)انظر الملحق  1

 .(GC 41/L.3/Revالخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ) المشاورات
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إعداد استراتيجية التمويل المشترك وخطة العمل واإلشراف على  ،التمويل المشتركتحليل نتائج  (2)
اإلجراء القابل ؛ 1.2خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد )أي االلتزام الت  ستصاغ  المتعلقة بها

 (؛2019بحلول الفصل الرابع من عام  :اإلطار الزمن  ؛5للرصد 

، بهدف إعداد إلى النتائجند تضعمليات اإلقراض اإلقليمية واإلقراض المستقدير مسوغات وجدوى  (3)
 ؛3.6مقترح لتجربة ريادية لمثل هذه العمليات خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد )االلتزام 

 ؛(2020الثان  من عام  الربعبحلول  :اإلطار الزمن  ؛36اإلجراء القابل للرصد 

دة إلى القطرية المستنالمبادئ التوجيهية واإلجرا ات المنقحة لبرامج الفرص االستراتيجية تحليل  (4)
اإلجراء القابل للرصد  ؛3.4زام تطويلة األمد )االل و استراتيجيات انتقالبهدف ضمان أن تغد النتائج،

  (؛2018الرابع من عام  الربعبحلول  :اإلطار الزمن  ؛31

ودراسة طرق تعزيز ما يقدمه الصندوق من دعم لألنشطة غير اإلقراضية للدول األعضاء، بما ف   (5)
 تحسين استخدام المساعدة التقنية مستردة التتاليف؛ ذلك

عند استتمال المرحلة الثانية، ستستمر مجموعة العمل، بغية توفير التوجيه للمجلس التنفيذي، بمناقشة و  -8
( الذي صادق عليه المجلس EB 2017/122/R.34/Rev.1البنود الت  سُتدرج ف  نهج إطار االنتقال )

، والت  قد ال تغطيها المرحلتان األولى والثانية بسبب احتياجها 2017التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول 
 :إلطار زمن  أطول، بما ف  ذلك

 االنتقال الطوضعي؛ نهج 

 ن . ومن الجدير بالمالحظة أ(3؛ اإلجراء القابل للرصد 1-1)االلتزام  نهج لتسعير القروضحديد ت
 هذا البند سوف يصاغ ف  سياق خارطة الطريق لالستراتيجية المالية للصندوق؛

 بشأن  أساس األداء بنظام تخصيص الموارد علىالذي أجرته مجموعة العمل المعنية  دعم العمل
الحتياجات البلدان وأدائها وطلبها ضمن السياق اإلجمال  لمهمة  تخصيص المواردمواءمة 

 ؛الصندوق وأولوياته االستراتيجية

 بما ف  ذلك النزاعات. ،المثال للتصدي للطوارئ سبيلومنها على  ،نوافذ التمويل الخاصة 

م تقي  سو  ،ترحوف  تقديراتها، سوف تأخذ هذه المجموعة بعين الحسبان اعتبارات االستدامة المالية ألي مق -9
أو أي قضايا شاملة أخرى.  ،الروابط مع مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

أن هذه المجموعة سوف تحيل استنتاجاتها ومواضيعها إلى الهيئة الرئاسية  ،ومن الجدير بالمالحظة أيضا
 برز فيها الحاجة للمصادقة على سنالت  تحاالت الالتخاذ العملية الالزمة ف   ،ذات الصلة ف  الصندوق
 و/أو أساليب. سياسات جديدة أو أدوات

 2018مجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول العلى مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ستعرض  -11
وأما المخرجات األخرى  مسودة إلطار االنتقال للموافقة عليه تما ستزوده أيضا بمحاضر اجتماعاتها.

 تفق عليها مجموعة العمل الحقا.فست

لس فرعية للمجالمعيارية لتل الهيئات ال موعة العمل المعنية بإطار االنتقال التشتيلةستتبع تشتيلة مج -11
ووفقا  .أعضاء من القائمة ألف وعضوان من القائمة باء وثالثة أعضاء من القائمة جيم ةأي أربع ،التنفيذي



EB 2018/123/R.26/Rev.1 

3 

هذه  التنفيذي، يعين رئيس الصندوق أعضاء مجموعة العمل مجلسلمن النظام الداخل  ل 1-11للمادة 
 بموافقة المجلس.

ستنتخب مجموعة العمل رئيسا لها من بين أعضائها على أن يتم إعالم  ،لمادة المذتورة أعالهلوامتثاال  -12
 المجلس بذلك.


