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 محاار االجتماع السابع لمجموضعة العمل المعنية بإطار االنتقال
؛ ويرد ف: 2018ديسمبر/تانون األول  10ُعقد االجتماع السابع لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ف:  -1

 هذه الوثيقة موجز للمناقشات الت: جرت خالله.

يتم تشاطرها مع المجلس التنفيذي ف: س المحاضر،هذه على مجموعة الأعضاء وافق فيه  وعلى النحو الذي -2
 .للعلم بعد المائةالسادسة والعشرين دورته 

 من جدول األضعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

بت رئيسة مجموعة العمل باألعضاء  -3  الذين حضروا االجتماع.الصندوق  والمراقبين وموظف:رحَّ

(، والتاميرون، وفرنسا، رئيسة مجموعة العملمن األرجنتين )وحضر االجتماع أعضاء مجموعة العمل  -4
يطاليا، والتويت، والمملتة المتحدة. والهند )عن طريق التداول با ممثلو  االجتماعتما حضر لفيديو(، وا 

. بصفة مراقبين ينيتية، والمتسيك، وهولندا، ونيجيرياأنغوال، والصين، والجمهورية الدوممن  المجلس التنفيذي
الخدمات المالية؛ ومثَّل الصندوق ف: هذا االجتماع نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ ومديرة ُشعبة 

ومدير ُشعبة أفريقيا الغربية والوسطى؛ والمديرة المؤقتة لُشعبة سياسة العمليات والنتائج؛ وسترتير الصندوق؛ 
 وتبير المستشارين القانونيين؛ وغيرهم من موظف: الصندوق.

فعالية آلية  بشأنطلبت إيضاحًا الهند  بأناألعمال، أبلغت رئيسة المجموعة األعضاء  جدولوقبل اعتماد  -5
اآللية ستدخل حيز التنفيذ أثناء فترة هذه . وأوضحت رئيسة المجموعة أن تطبيق المتدرج/الاإللغاء المتدرج

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )التجديد الحادي عشر( حالما تصدر الموافقة على إطار االنتقال. 
وسُتطبَّق اآللية على البلدان المؤهلة لشروط إقراضية أقل تيسيرًا اعتبارًا من فترة التجديد الحادي عشر 

(. ولذلك لن يتون لها أثر 2019ير ف: شروط التمويل اعتبارًا من عام فصاعدًا )أي الت: ستخضع لتغي
رجع: اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها. واقترحت اإلدارة إدخال تغييرات تحريرية طفيفة على وثيقة إطار 

ألعضاء ووافق التوضيحها  تطبيق المتدرج/الاإللغاء المتدرجن آلية االنتقال والمذترة التقنية ذات الصلة بشأ
سابعة  ضميمة لدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذيوستعرض على اعلى تلك التغييرات. 

 .لوثيقة إطار االنتقال ُتعبِّر عن هذه التغييرات

 وسُيقدِّم ممثل الهند تعليقات إضافية بشأن إطار االنتقال أثناء الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي. -6

 األضعمال: اضعتماد جدول األضعمالمن جدول  2البند 

( افتتاح 1، البنود التالية: )TFWG 2018/7/W.P.1جدول األعمال المؤقت الوارد ف: الوثيقة  ضمَّ  -7
ما بعد المرحلة الثانية )اختصاصات مجموعة  -( إطار االنتقال3( اعتماد جدول األعمال؛ )2االجتماع؛ )

 ى.( مسائل أخر 4العمل المعنية بإطار االنتقال(؛ )

ف: التواريخ المقترحة يدعو إلى النظر واعتمدت مجموعة العمل جدول األعمال، بما ف: ذلك اقتراح  -8
 .2019الجتماعات مجموعة العمل ف: عام 
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ما بعد المرحلة الثانية )اختصاصات مجموضعة العمل المعنية  -من جدول األضعمال: إطار االنتقال  3البند 
 بإطار االنتقال(

جرى تقاسمها من قدَّمت رئيسة المجموعة اقتراحًا بشأن ما بعد المرحلة الثانية باالستناد إلى مذترة خطية  -9
 أعضاء المجموعة من خالل رسالة بالبريد اإللتترون:. مع قبل

 من 8عملها وفقًا لواليتها المبيَّنة ف: الفقرة المجموعة  مواصلة يتوخىالذي ورحبت مجموعة العمل باالقتراح  -11
 اختصاصاتها.

ورحب األعضاء أيضًا بفترة العمل ف: تعاون وثيق مع مجموعات العمل واللجان الفرعية األخرى ف:  -11
حالما تتبلور لدى مجموعة العمل  2019المجلس التنفيذي. وتم االتفاق على مناقشة طرائق التعاون ف: عام 

 صورة أوضح عن جدول أعمالها.

 خرىمن جدول األضعمال: مسائل أ 4البند 

لية  -12 ف: إطار البند المتعلق بالمسائل األخرى، أشارت سترتيرة الصندوق إلى أنه تم تحديد التواريخ األوَّ
رهنًا بتعليقات المجلس التنفيذي بشأن عملية ما بعد المرحلة  2019الجتماعات مجموعة العمل ف: عام 

أتتوبر/تشرين األول،  7سبتمبر/أيلول، و 3يونيو/حزيران،  18مارس/آذار، و 29الثانية. وهذه التواريخ ه:: 
 .2019نوفمبر/تشرين الثان:  29و

 أن تتون مواعيد االجتماعات قريبة قدر المستطاع من مواعيد دورات المجلس التنفيذي وطلب أحد األعضاء -13
ستعرضها على أعضاء مجموعة و . وتلبية لهذا الطلب، سُتحدِّد األمانة تواريخ أخرى حرصًا على التفاءة
 العمل للموافقة عليها.


