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 عة العمل المعنية بإطار االنتقاللمجمو  الخامساالجتماع محاضر 
ويرد  ؛2018 تشرين األول/أكتوبر 8لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال بتاريخ  الخامسعقد االجتماع  -1

 .جرت خاللهالتي  للمناقشاتالوثيقة موجز  هذهي ف

يتم تشاطرها مع المجلس التنفيذي في دورته سف ،المحاضرعلى هذه قد وافقوا أعضاء المجموعة  أنما ب -2
 المجموعة. ةدلي به رئيستلتقرير الشفهي الذي سلأساس ك ستستخدمكما أنها  ،لخامسة والعشرينا

 االجتماعافتتاح  :من جدول األعمال 1البند 

وباإلشارة إلى  .االجتماع ارّحبت رئيسة المجموعة بأعضائها، وبالمراقبين وموظفي الصندوق الذين حضرو  -3
الثالث التي عقدت في وقت أبكر حول إطار االنتقال،  القوائمالى المشاورات غير الرسمية المثمرة مع 

 شكرت رئيسة المجموعة أولئك الذين شاركوا في هذه المشاورات.

، ألمانياو ، فرنساو والكاميرون،  ،))رئيسة المجموعة األرجنتين من مجموعة العمل أعضاءجتماع اال حضر -4
يطاليا، و ، الهندو  الجزائر،  عناألعضاء في المجلس التنفيذي  كما حضرها ممثلو الدول .المملكة المتحدةو ا 

بصفة مراقبين.  جمهورية فنزويال البوليفاريةوهولندا، و سيك، ، والمكنيكيةيجمهورية الدومالالصين، و وأنغوال، و 
 ؛شعبة أفريقيا الغربية والوسطى ومدير ؛اإلدارة الماليةخدمات مديرة شعبة ل الصندوق في هذا االجتماع ومثّ 
 وغيرهم من موظفي الصندوق. ؛وسكرتيرة الصندوق باإلنابةشعبة سياسة العمليات والنتائج، المؤقتة ل ةمدير الو 

 جدول األعمال اعتماد: من جدول األعمال 2البند 

( افتتاح 1التالية: ) البنود األربعة، TFWG 2018/5/W.P.1جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة ضم  -5
بما في  ،االنتقالمجموعة العمل المعنية بإطار اختصاصات ( 3األعمال؛ ) ( اعتماد جدول2االجتماع؛ )

المساعدة  وضع)ب(  ،وخطة العمل الخاصة بها استراتيجية التمويل المشتركتحديث عن إعداد ( أ) :ذلك
 مسائل أخرى. (4) ؛وسبل المضي قدماالتقنية مستردة التكاليف 

المملكة المتحدة إلى الحاجة للنظر في الخيارات التي تمتلكها إدارة الصندوق بشأن المواضيع  ةممثل توأشار  -6
قبل االجتماع السادس لمجموعة  ،التي لم تتم تغطيتها في المرحلتين األولى والثانية في أقرب وقت ممكن

عضاء المجموعة بهذا أكتوبر/تشرين األول، وذلك بغية الحصول على آراء أ 29العمل الذي سيعقد بتاريخ 
اإلدارة وثيقة بهذه الخيارات وتعرضها على أعضاء المجموعة سعيا تعد الشأن. وتّم االتفاق على أن 

للحصول على تعليقاتهم عليها ضمن أسبوع واحد، بغية مناقشة الخيارات بصورة أوسع في االجتماع السادس 
عرض على المنصة طار االنتقال التي ست  علمت مجموعة العمل أيضا بآخر مسودة إلللمجموعة. كذلك أ  

 أكتوبر/تشرين األول. 14موعد أقصاه  حتىالتفاعلية للدول األعضاء في الصندوق للتعليق عليها 

 تبنت مجموعة العمل جدول األعمال. -7
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 اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقالمن جدول األعمال:  3البند 

اختصاصات المجموعة، ) الخاصة بهاعمل الوخطة التمويل المشترك  استراتيجية إعدادعن  تحديث ( أ)
 ((2)7الفقرة 

الخصائص األساسية الستراتيجية التمويل  على إدارة الصندوق مع المجموعة عرضا يسلط الضوء تشاطرت -8
من التزامات التجديد الحادي  المشترك وخطة العمل الخاصة بها، مستذكرة أن هذا الموضوع يشكل التزاما  

 عشر لموارد الصندوق بحيث يوافق عليها المجلس التنفيذي في دورته الخامس والعشرين بعد المائة.

وخطط العمل  ،مبادئ التي تحدد هذه االستراتيجيةالرؤية و ال( 1ضمن: )توأما الخصائص األساسية فت -9
( وضع الصندوق في موقع مجمع 2والمساءلة؛ )عم المؤسسي دالنهج القطرية المخصوصة، الو المستدامة، 

( االتجاهات االستراتيجية الرئيسية حسب مصدر التمويل المشترك وخطة العمل، التي 3التمويل اإلنمائي؛ )
 ستركز على التكامل مع الصندوق، والشراكات المستدامة لتعزيز الحضور القطري وزيادة المرونة.

األساسية الستراتيجية التمويل المشترك التي صادقت عليها المجموعة واستذكرت مجموعة العمل العناصر  -10
، فقد اعتبرت مجموعة العمل بأن في اجتماعها الثاني، وسلطت الضوء على أهميتها. وفي هذا السياق

 العرض الذي قدمته إدارة الصندوق يوجز استراتيجية التمويل المشترك وخطة العمل الخاصة بها.

همية المناقشات المبكرة خالل تصميم برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات وتّم التأكيد على أ -11
اإلفرادية، كما نصت عليه االستراتيجية. كذلك، فقد تم إيضاح أن األهداف اإلقليمية المتوفرة في الوثيقة هي 

ولكن  ،جية القطريةوأن التقديرات سوف تحدد خالل مناقشات برامج الفرص االستراتي ،مجرد أهداف تأشيرية
شكل استعراض نتائج برامج الفرص يوس المبالغ الفعلية إال أثناء تصميم المشروعات.لن تتم معرفة 

متاحة لتحديث األهداف التأشيرية على المستوى  ااالستراتيجية القطرية واالستعراض السنوي لها فرص
 مجموعة بالفعل أثناء اجتماعها الثاني.القطري الموضوعة بما يتماشى مع المنهجية التي صادقت عليها ال

الحادي عشر تجديد الاألهداف الملزمة التي تم االتفاق عليها أثناء مناقشات أن واستذكرت إدارة الصندوق 
األهداف المؤسسية فقط للتمويل المشترك المحلي والدولي، وأن األهداف اإلقليمية الواردة تشكل الموارد كانت 

 قة االستراتيجية قد تم احتسابها لدعم المساءلة الداخلية.في الملحق المرفق بوثي

وطلب أحد األعضاء اإلشارة إلى التعبئة المباشرة وغير المباشرة من القطاع الخاص في وثيقة االستراتيجية،  -12
طلب  دكذلك فق التي عرضت على االجتماع الثاني لمجموعة العمل. كما جرى في النسخة السابقة منها

أيضا أن تشير الوثيقة إلى المبادئ التوجيهية المنقحة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، والتي تشير إلى 
 ثالثة مكونات في مظروف الموارد القطرية.

التي ستعرض على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها في عام  ،وتم إيضاح أن استراتيجية القطاع الخاص -13
إضافية لالنخراط مع القطاع الخاص مما سيؤدي إلى تعزيز جدول أعمال التمويل  ، سوف تمثل وسيلة2019

تصميم  فيالمشترك. وسّلط بعض األعضاء الضوء على القيمة التي يأتي بها إشراك القطاع الخاص 
كذلك فقد تم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز قياس ورصد المساهمات  المشروعات لضمان المساهمات.

 لمساهمات من الحكومات والمستفيدين والقطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة العمل.العينية وا
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 ةرتبطموال ،في سياق التمويل المشترك "التركيز على النتائج واالستدامة"وتوفرت إيضاحات عن معنى  -14
 اتبتعزيز الملكية من قبل الحكومات والمستفيدين بغية ضمان استمرار األثر بما يتعدى دورة مشروع

 صندوق.ال

وأثر التمويل المشترك، وتعزيز المساءلة  وأحاط أعضاء مجموعة العمل علما بصلة التواصل بشأن نتائج -15
 لإلبقاء على جدول األعمال، ورحبوا باإلجراءات المخصوصة المدرجة في خطة العمل بهذا الصدد.

بها سوف تعرض على علم أعضاء المجموعة بأن استراتيجية التمويل المشترك وخطة العمل الخاصة وأ   -16
 حتىحصول على تعليقات المجلس التنفيذي عليها الالمنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق بغية 

استعراض الوثيقة على خرين وشجعت مجموعة العمل األعضاء اآل أكتوبر/تشرين األول. 15موعد أقصاه 
 وتوفير التعليقات عليها من خالل المنصة التفاعلية.

 ((5)7)اختصاصات المجموعة، الفقرة  لمساعدة التقنية مستردة التكاليف وسبل المضي قدماوضع ا)ب( 

ي يصف الدروس المستفادة بشأن المساعدة التقنية رحب أعضاء المجموعة بعرض إدارة الصندوق، الذ -17
 األداة.وأثار أعضاء المجموعة الشواغل بشأن استخدام هذه  مستردة التكاليف ومحدودية األداة الحالية.

حيث أن الصندوق يخضع حاليا إلصالحات كبيرة ولدى إدارة الصندوق العديد من المخرجات التي البد من  -18
أولوية قصوى، وبخاصة بالنظر  تشكل لم ينظر إلى المساعدة التقنية مستردة التكاليف على أنهالذا إدارتها، 

تساؤالت الإثارة  تمتدولي. إضافة إلى ذلك، منها في المؤسسات األخرى بخالف البنك ال ستفادةاالمحدودية ل
 ،حول قدرات الموارد البشرية الحالية في الصندوق، وطرائق إيصال هذه المساعدة التقنية مستردة التكاليف

تداخل الوصلتها بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وتّم السعي للحصول على إيضاحات بشأن 
رى، وبخاصة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وتّم التأكيد أيضا المحتمل للمهام مع الوكاالت األخ

ما ل ار اتكر  هاكونعن على أن هذه األداة البد وأن تكون رافدة للخدمات التي توفرها الجهات األخرى عوضا 
 رح النظر في التعاون الثالثي.وبهذا الصدد، اقت   تفعله هذه الجهات.

وأوضحت إدارة الصندوق بأن الغرض األساسي من المساعدة التقنية المستردة التكاليف هو تزويد الدول  -19
على أساس طوعي، وأن هذه األداة يمكن أن تحظى  غير إقراضيةاألعضاء في الصندوق بأداة إضافية 
 رد األساسية.الدخل من الشريحة العليا مع تناقص مخصصات الموا ةباهتمام مخصوص في البلدان متوسط

هذه الوثيقة عن طريق  على"التوصية بالموافقة" قد أدخلت  إلىالوثيقة  فيأن اإلشارة  وأوضحت اإلدارة -20
 مخولة بالتصديق على الوثيقة. تألن مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ليس الخطأ

تعليقات التي وّفرها الوشجعت إدارة الصندوق على إدخال  ،رت مجموعة العمل عن تقديرها للوثيقةعبّ و 
 الوثيقة التي ستعرض على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول. علىأعضاء المجموعة 

 مسائل أخرى من جدول األعمال: 4البند 

 لم ترد أي بنود أخرى للنظر فيها أثناء االجتماع. -21


