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 : القضايا والعملية ما بعد المرحلة الثانيةإطار االنتقال
مجموعة العمل المعنية بإطار في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، اتفق المجلس التنفيذي على تشكيل  -1

المجلس التي وافق عليها  إلى الوثيقة نهج من أجل إطار لالنتقالاالنتقال لوضع إطار االنتقال استنادا 
. وتمت الموافقة على تشكيلة 20171ول التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة في ديسمبر/كانون األ

واختصاصات مجموعة العمل في الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 
2018.2 

، مع موافقة مجلس المحافظين على 2018من إطار االنتقال استكملت في فبراير/شباط  مرحلة األولىال -2
 .تمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهسياسات الالتعديالت المدخلة على 

، التي كان الغرض منها وضع واستكمال المرحلة الثانيةحددت اختصاصات مجموعة العمل نطاق عمل  -3
نهج يتماشى مع وثيقة ، بما 2018إطار االنتقال لكي يوافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

 1-2)أي االلتزام  ذي الصلة التزام التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ، ومعمن أجل إطار لالنتقال
؛ واإلطار الزمني: بحلول 8واإلجراء القابل للرصد ، لموارد الصندوق لتجديد الحادي عشرالخاص بفترة ا

، بحيث يكون اإلطار جاهزا في بداية فترة التجديد الحادي عشر لموارد 3(2018عام الربع الرابع من 
 .ندوقالص

 جميع البنود لن يتم التطرق إلىلمرحلة الثانية، أقر المجلس التنفيذي أنه لختصاصات االعند تحديد  -4
. في هذا السياق، يتطلب إطارا زمنيا أطول ، نظرا إلى أن بعضها2018المذكورة في وثيقة النهج خالل عام 

 المواضيع التالي:أشارت اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال إلى 

  ؛الخروج الطوعينهج 

  ربعاإلطار الزمني: بحلول الو ؛ 3اإلجراء القابل للرصد ؛ 1-1)االلتزام  نهج لتسعير القروضتحديد 
 (؛2020الثاني من عام 

 البلدان، ضمن السياق الشامل لمهمة يصمم خصيصا لتلبية احتياجات  توجيه بشأن تخصيص الموارد
 راتيجية؛الصندوق وأولوياته االست

 كما في حالة الهشاشة.نوافذ خاصة للتمويل ، 

، من الممكن تحليل بنود أخرى، مثل 4من وثيقة نهج من أجل إطار لالنتقال 37مع الفقرة  وبالتماشي -5
 أخرى لالنخراط مع القطاع الخاص. تخصيص موارد غير أساسية إضافية، وآليات

                                                      

 .نهج من أجل إطار لالنتقال، EB 2017/122/R,34/Rev.1 الوثيقةانظر  1

 
 .EB 2018/123/R.26/Rev.1 نظر الوثيقةا2
" مصفوفة االلتزامات، واإلجراءات القابلة للرصد، واإلطار الزمني الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق" –الملحق األول  انظر 3
 (.GC 41/L.3/Rev.1) تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق من –
 .1انظر الحاشية رقم  4
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للمجلس التنفيذي، وافقت إدارة الصندوق على تقديم وثيقة إلى  دورة الرابعة والعشرين بعد المائةفي الو  -6
التي  بنودحول كيفية متابعة المن تقديم توجيه إلى المجلس  مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال لتمكينها

 تين األولى والثانية.لم تتم تغطيتها في المرحل

( إلى ثالثة عناصر تتعلق بما بعد المرحلة TFWG 2018/6/W.P.2وثيقة إطار االنتقال )مسودة تشير  -7
عادة معايرةالموارد األساسية للصندوق، و  الوصول إلىالثانية )عدم  ، الهيكلية الماليةتخصيص الموارد، و  ا 
هذه الوثيقة الخيارات تحدد ال تحدد مكان وتوقيت مناقشة هذه البنود. و  ها(، ولكنتسعير القروضبما في ذلك 
 ذات الصلة.

أعاله والبنود ذات الصلة، باإلضافة إلى خارطة طريق  4العناصر المذكورة في الفقرة  أدناهدول جاليحدد  -8
مراجعة الحسابات، بالكامل ضمن اختصاص لجنة جميع هذه المواضيع تقع محتملة للمناقشة والموافقة. و 

سيتم النظر فيها من قبل  و الخروج(، التيأ)باستثناء عدم الوصول الطوعي إلى موارد الصندوق األساسية 
 .مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 النظر في الخيارات التالية:في مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال وقد ترغب  -9

لضمان استعراض المواضيع  مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقالالتوصية باستمرار  :1خيار ال (1)
البنود من  توجيهمن شأن ذات الصلة واإلبالغ عنها إلى المجلس التنفيذي في الوقت المناسب. و 

مخصصة أن ييسر موافقة المجلس النهائية، وأن المعنية بإطار االنتقال العمل الخالل مجموعة 
تي ال يعضاشاملة للمو  ةنظر وسيضمن  ،إطار االنتقال حول وضوحمن اليحافظ على مستوى عاٍل 

وفي حال األخذ بهذا الخيار، ينبغي ضمان تنسيق وثيق مع تدفقات العمل ذات  جدا. متنوعةتعتبر 
 صلة في الهيئات الرئاسية األخرى.ال

على النحو المبين في الهيئات الرئاسية  تعميم األنشطة المتبقية في جداول أعمال :2الخيار  (2)
المعنية عمل المجموعة عدم تمديد والية هذا يعني سوف و ة. عتبارات الكفاءالالملحق، وفقا لطبيعتها و 
 .بإطار االنتقال الحالية

مجموعة إطار االنتقال في حالة عدم استمرار عن صورة شاملة  تكوينخطر عدم ويمكن التخفيف من  -11
للصندوق في سياق  إلى اإلدارة العليا المخصص دوريالاإلبالغ من خالل المعنية بإطار االنتقال عمل ال

استعراض منتصف المدة للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، ومن ثم إلى المجلس التنفيذي. ويمكن 
 .المتطورةتحديث وثيقة إطار االنتقال ذاتها بما يتماشى مع طبيعتها 
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 جدول مواضيع ما بعد المرحلة الثانية

 الموضوع
 وثيقة نهج 

 إطار االنتقال

اختصاصات 
مجموعة 

العمل المعنية 
 بإطار االنتقال

باور " بطريقة عرض
عن الهيكلية  "بوينت

 مكان المناقشة المالية للصندوق
التزام التجديد الحادي 

 التوقيت التعليق عشر للموارد

نوافذ خاصة للتمويل )مثل  -1
  الهشاشة(

نعم، بعد  نعم
 المرحلة الثانية

للمجلس  2019دورة أبريل/نيسان  نعم
التنفيذي، باإلضافة إلى البرنامج 
الخاص بالبلدان التي تعاني من 

 أوضاع هشة

اإلجراء القابل للرصد 
: إطالق برنامج 35

 خاص

للمجلس التنفيذي بعد  2019أبريل/نيسان مقررة لدورة األنشطة جارية بالفعل. 
 استعراض لجنة مراجعة الحسابات لها.

المجلس التنفيذي، 
 2019أبريل/نيسان 

الهيكلية المالية المتطورة،  -2
وتكلفة رأس المال/تسعير 

استعراض آلية و  القروض
 تخصيص الموارد

نعم، بعد  نعم
 المرحلة الثانية

اإلجراء القابل للرصد  لجنة مراجعة الحسابات نعم
تنفيذ اإلجراءات : 3

المتفق عليها في 
 خارطة الطريق المالية 

في الغالب مالية بطبيعتها. وعلى الرغم من إدراجها في وثيقة النهج، وذكرها 
. مراجعة الحسابات(، فإن أنسب مكان هو لجنة 8في االختصاصات )الفقرة 

في حالة  للعلم االنتقال مجموعة العمل المعنية بإطارى علها عرضيمكن و 
 .استمرارها

 2019الثاني، -األول ربعال
 معتكف المجلس التنفيذي

الوصول إلى قائمة أكثر  -3
تنوعا من المنتجات 

  اإلقراضية وغير اإلقراضية

لجنة مراجعة الحسابات/المجلس  نعم نعم نعم
 التنفيذي

هناك العديد من األدوات الجديدة قيد التنفيذ )مثل العمليات اإلقليمية واإلقراض  كال
ها كعمليات تجريبية في فترة التجديد استخدامالمستند إلى النتائج( وسيتم 

تشغيلية  بصورةالحادي عشر لموارد الصندوق. وسيتم تطوير أدوات أخرى 
 وفي سياق خارطة الطريق المالية.

 جارٍ 

نعم، بعد  نعم الخروج الطوعينهج  -4
 المرحلة الثانية

مجموعة العمل المعنية بنظام  كال
تخصيص الموارد على أساس األداء، 
ومن ثم المجلس التنفيذي أو المرحلة 
الثالثة لمجموعة العمل المعنية بإطار 

 االنتقال 

نظام تخصيص المعنية بنظرا إلى االختصاصات الواسعة لمجموعة العمل  كال
 ها.اختصاصالموارد على أساس األداء، يمكن اعتبار هذا الموضوع ضمن 

فترة التجديد الحادي عشر 
 للموارد

 


