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 ضعة العمل المعنية بإطار االنتقاللمجمو  الثالثاالجتماع محاار 
 هذهي ويرد ف ؛2018 تموز/يوليو 23لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال بتاريخ  الثالثعقد االجتماع  -1

 .جرت خاللهالتي  للمناقشاتالوثيقة موجز 

حتى يتم تشاطرها مع المجلس التنفيذي في دورته  ،المحاضروما أن يوافق أعضاء المجموعة على هذه  -2
 المجموعة. ةدلي به رئيستلتقرير الشفهي الذي سلأساس ك ستستخدمكما أنها  ،التالية

 االجتماعافتتاح  :من جدول األضعمال 1البند 

، فرنساو  والكاميرون، ،)رئيسة المجموعة( األرجنتين من مجموعة العمل أعضاءجتماع اال هذا حضر -3
يطالياو ، الهندو ، ألمانياو  كما حضرها ممثلو الدول األعضاء في المجلس  .المملكة المتحدةو الكويت، و ، ا 

سيك، ونيجيريا، بصفة مراقبين. ، والمكنيكيةيجمهورية الدومالأنغوال، والبرازيل، وكندا، والصين، و عن التنفيذي 
ونائب الرئيس المساعد، كبير  ؛ة إدارة البرامجل الصندوق في هذا االجتماع نائب الرئيس المساعد لدائر ومث  

والمستشارة العامة )من خالل  ؛المراقبين والموظفين الماليين في دائرة العمليات المالية )من خالل الهاتف(
المدير المؤقت لشعبة شعبة أفريقيا الغربية والوسطى،  ومدير ؛اإلدارة الماليةخدمات ومديرة شعبة  ؛الهاتف(
 وغيرهم من موظفي الصندوق. ؛وسكرتيرة الصندوق باإلنابة ؛نتائجالالعمليات و سياسات 

 جدول األضعمال اضعتماد: من جدول األضعمال 2البند 

( افتتاح 1بنود هي التالية: ) سبعة، TFWG 2018/3/W.P.1جدول األعمال المؤقت، الوارد في الوثيقة ضم  -4
( أ) :االنتقالمجموعة العمل المعنية بإطار اختصاصات ( 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2االجتماع؛ )

( عرض قدمته إدارة الصندوق عن تحويل 5؛ )مسودة إطار االنتقال (4؛ )اإلقراض المستند إلى النتائج
االجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بإطار  ( محاضر6نموذج عمل الصندوق وهيكليته المالية؛ )

 ( مسائل أخرى.7االنتقال؛ )

عمال بعد تنقيحه إلدراج بند تحت مسائل أخرى اقترحته المملكة المتحدة. ويتعلق األت المجموعة جدول تبن   -5
 8هذا البند باالجتماع المشترك المقترح لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ولجنة مراجعة الحسابات في 

 اع الثاني لمجموعة العمل.أكتوبر/تشرين األول، األمر الذي نوقش بصورة مبدئية في االجتم

 االنتقالمجموضعة العمل المعنية بإطار  اختصاصات :3البند 

 ((3) 7اإلقراض المستند إلى النتائج )اختصاصات المجموضعة، الفقرة  ( أ)

القائم  إلقراض المستند إلى النتائجلحددت فيه الخصائص األساسية  موجزا   مت إدارة الصندوق عرضا  قد   -6
 . وأوضح هذا العرض الطلب الموجود على أداة اإلقراض المستند إلى النتائج،على البرامج والمشروعات

 الذي استقى من نتائج التقييم المؤسسي للهيكلية المالية للصندوق وخبرات المؤسسات المالية الدولية األخرى.
جراءات التخفيف منها المخطط لها.  كذلك عرض مقترح الصندوق لتجربة هذه األداة، بما فيها المخاطر وا 
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والمخاطر  الزراعيوتمحورت المناقشات حول تقدير الطلب على اإلقراض المستند إلى النتائج في القطاع  -7
يد الحادي عشر لموارد الصندوق، رت المجموعة بااللتزام الذي تم االتفاق عليه في التجدالمتعلقة به. وُذك  

 بعرض مبادرة ريادية كي يصادق عليها المجلس التنفيذي.

يستند إلى الطلب، طوعيا  بشكٍل دائم تند إلى النتائج سوف يكونوتم التأكيد على أن األخذ باإلقراض المس -8
الك أي ولن يكون هن ل بالمخصصات القطرية بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.ويمو  

ستخدام كامل مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لإلقراض المستند إلى النتائج، الجبار إ
يحاول الصندوق تجربة هذه س كماوسوف يتم تطوير هذه المبادرة الريادية بصورة مشتركة مع المقترض. 

تضمن معايير التجربة تتلفة. وساألداة في مجموعة متنوعة من البلدان لتقدير مناسبتها لسياقات قطرية مخ
أن يكون للصندوق مدخل في على برنامجا قطريا جيد التعريف،  البرامجية لإلقراض المستند إلى النتائج

اعتبر اإلطار الزمني المقترح لهذه  وفي البدايةالتصميم بهدف إدراج منظور المجموعة المستهدفة فيه. 
وسطي عملية اإلقراض المستند إلى  أن الزم، إال أنه أشير إلىمن ال أطولالتجربة الريادية وهو ست سنوات 

 ماتقدير المبكر لبالوسيسمح تقدير ذاتي يجرى بعد ثالث سنوات سنوات.  ستإلى  خمسوح بين اتر يالنتائج 
( دور الصندوق في عملية اإلقراض 3( الطلب على األداة؛ )2( تكاليف التصميم واإلشراف؛ )1: )يلي

 النتائج.المستند إلى 

مخاطر تتعلق باإلقراض المستند إلى النتائج في القطاع الزراعي، وهي تفرض تحديات  بوجودوتم االعتراف  -9
ومن شأن التقدير الذاتي أن يساعد على تقرير فيما لو كان ينبغي تبني لقياس النتائج المتحققة.  ةمخصوص

 بية.يهذه األداة بعد المرحلة التجر 

ختالف بين مشاريع الصندوق من حيث هشاشة القطاع الزراعي بالمقارنة مع وتم تسليط الضوء على اال -10
 مشاريع المنظمات األخرى التي تعتمد القروض المستندة إلى النتائج.

ونو ه بعض األعضاء إلى أنه، بناء  على خبراتهم السابقة، لم يساعد هذا النوع من األدوات في تحسين تنفيذ  -11
وأكد ، أشاروا إلى صعوبة وضع مؤشرات لقياس األهداف. وفي هذا المجال. البرامج في بلدانهم/أقاليمهم

وسوف تمارس إدارة الصندوق الحيطة الواجبة  .أعضاء المجموعة على ضرورة وجود ضوابط ائتمانية قوية
شارت ومخاطر التدليس والفساد. وأ ،المالية، والتوريدإلعداد المظاهر االئتمانية لهذه األداة والتطرق لإلدارة 

اإلدارة إلى الدروس المستفادة من المؤسسات األخرى كي يستنير بها إعداد اإلجراءات الخاصة بالصندوق 
 صلة.الالتخفيف من المخاطر ذات  في الوقت الذي يتم فيه ،لدعم برنامج متين

الت تثبت مستقلة للمؤشرات ذات الصلة بالصرف. وتم إيضاح بأنه و وتم التأكيد على ضرورة وجود بروتوك -12
سيتم االتفاق على الكيان المختار إلجراء مثل هذا التثبت بصورة مشتركة بين الصندوق والمقترض بعد 

 سيضطلعالكيان الذي  وسيعتبرتقدير قدرات هذا الكيان، واستقالليته عن كل من المقترض والمقرض. 
 جزءا ال يتجزأ من تصميم البرنامج/المشروع.بالقياس والتحديد 

هذا بسياسة مستقلة بذاتها خاصة  صياغة تتم لن مرحلة التجريبية،الوبما يتماشى مع المقترح المقدم، وخالل  -13
نما  عفاءات من اإلجراءات التي ستعرض على المجلس التنفيذي استرافق التجارب اإلفرادية الموضوع، وا 

 السائدة.
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لمجموعة العمل مع األخذ بعين االعتبار إعادة عرض هذا المقترح على االجتماع التالي تم االتفاق على  -14
 في هذه المرحلة. ولم تتم المصادقة على المقترحالتعليقات التي انبثقت عن االجتماع. 

 نتقالإطار اال مسودة  :من جدول األضعمال 4البند 

لوثيقة إطار االنتقال حظيت  صفرليزية فقط، إال أن المسودة باللغة اإلنك هانشر و على الرغم من تأخر الوثيقة  -15
 .الحال بالنسبة للعرض الذي رافقهابترحيب أعضاء مجموعة العمل، كما هو 

وفيما يخص محتوى الوثيقة، أشار عدة أعضاء إلى ضرورة توافقه مع العناصر المتفق عليها في  -16
المواضيع المتعلقة بالمرحلة الثالثة، والتي تتطلب اختصاصات مجموعة العمل، وطالبوا بالتالي عدم إدراج 

 حوارات إضافية معمقة، في الوثيقة.

تلك  كتابةاألعضاء تعليقاتهم المبدئية حول العناصر العشرة المتضمنة في الوثيقة، وتم االتفاق على وأبدى  -17
دة د نسخة المسو التعليقات، إضافة إلى مالحظات إضافية أخرى، بهدف أخذها بعين االعتبار خالل إعدا

 من الوثيقة.األولى 

أن بعض النقاط الواردة في المسودة تتعلق بمهام لجان أخرى )مثال لجنة وتم التشديد خالل الحوار على  -18
 .أو مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء( ،مراجعة الحسابات

ساد دعم واسع لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البلدان متوسطة الدخل من  وبشكل مماثل، -19
 ودورها الرئيسي المحتمل في االستدامة المالية للصندوق. ،الشريحة العليا في إطار االقتراض في الصندوق

اإلقراضية  روطالحاجة الواضحة ألن تتضمن وثيقة إطار االنتقال إمكانية التحول العكسي في الش وبرزت -20
للديون. وأشير إلى أن العناصر المالية وغير المالية المقترحة سوف تأخذ هذا  بسبب تدهور تعرض بلد ما

 الموضوع بعين االعتبار.

صيغة تيسر ب في الصندوق هذه الوثيقة على المنصة التفاعلية للدول األعضاءتتاح كما تم االتفاق على أن  -21
لمجموعة العمل المعنية الوثيقة المنقحة على االجتماع التالي  يعاد عرض وأن من اإلدالء بالتعليقات عليها،

للصندوق، مع األخذ بعين الحسبان التعليقات التي سترد عليها ضمن األيام االنتقال باللغات الرسمية بإطار 
 .اليةالت القليلة القادمة. أما التعليقات التي ستستلم في وقت الحق فستدرج في المسودة النهائية

ضعرض قدمته إدارة الصندوق ضعن تحويل نموذج ضعمل الصندوق وهيكليته من جدول األضعمال:  5البند 
 المالية

 بسبب ضيق الوقت، تم تأجيل هذا العرض إلى االجتماع التالي لمجموعة العمل. -22

 محاار االجتماع الثاني لمجموضعة العمل المعنية بإطار االنتقالمن جدول األضعمال:  6البند 

محاضر االجتماع الثاني المدخلة على مسودة صادقت المجموعة على التعديالت  -23
(TFWG 2018/3/W.P.4) وسوف تعرض المحاضر بصيغتها النهائية التي تتضمن التعديالت المصادق .

 عليها على المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق.
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االنتقال  االجتماع المشترك لمجموضعة العمل المعنية بإطار –مسائل أخرى  من جدول األضعمال: 7البند 
 ولجنة مراجعة الحسابات

 8المشترك للجنة مراجعة الحسابات ومجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال بتاريخ  عقد االجتماعفق على اتُ  -24
 األعمال.. وسوف يجتمع رئيسا اللجنة والمجموعة لالتفاق على جدول 2018أكتوبر/تشرين األول 


