
 أعضاء مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقالالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Ruth Farrant 
 مديرة شعبة خدمات اإلدارة المالية

 2281 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 r.farrant@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة
 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

Jill Armstrong 

 المديرة المؤقتة
 شعبة سياسة العمليات والنتائج

 2324 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 j.armstrong@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

Lisandro Martin 
 مدير شعبة أفريقيا الغربية والوسطى

 2388 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 lisandro.martin@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

 

 

 االجتماع السادس – مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال
 2018أتتوبر/تشرين األول  29، روما
 

 
 
 
 

 

 

 

المعنية محاضر االجتماع السادس لمجموعة العمل 
 بإطار االنتقال

 
 

 
 

Document: TFWG 2018/6 

A 
Date: 27 November 2018 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

mailto:gb@ifad.org


TFWG 2018/6 

1 

 محاضر االجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال

؛ ويرد 2018أتتوبر/تشرين األول  29عقد االجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال بتاريخ  -1
 ف: هذه الوثيقة موجز للمناقشات الت: جرت خالله.

الخامسة تشاطرها مع المجلس التنفيذي ف: دورته سيتم أعضاء المجموعة على هذه المحاضر،  بعد موافقة -2
 ، تما أنها ستستخدم تأساس للتقرير الشفه: الذي ستدل: به رئيسة المجموعة.للعلموالعشرين بعد المائة 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

وعلى  المراقبين وموظف: الصندوق الذين حضروا االجتماع.و ، ء المجموعةرّحبت رئيسة المجموعة بأعضا -3
ف: أول اجتماع لها ، Atsuko Hiroseالسيدة  ،فقد رحبت بسترتيرة الصندوق المعينة حديثا وجه الخصوص

 .مع مجموعة العمل هذه

حضر االجتماع أعضاء مجموعة العمل من األرجنتين )رئيسة المجموعة(، والتاميرون، وفرنسا، وألمانيا،  -4
يطاليا، والمملتة المتحدة. تما حضرها ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي عن الصين،  والهند، وا 

رية بصفة مراقبين. ومّثل الصندوق والجمهورية الدومينيتية، والمتسيك، وهولندا، وجمهورية فنزويال البوليفا
مديرة شعبة خدمات اإلدارة المالية؛ ومدير و  دائرة إدارة البرامج؛ نائب الرئيس المساعد،ف: هذا االجتماع 

؛ وغيرهم ليات والنتائج، وسترتيرة الصندوقشعبة أفريقيا الغربية والوسطى؛ والمديرة المؤقتة لشعبة سياسة العم
 من موظف: الصندوق.

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2د البن

( افتتاح 1التالية: ) الستة، البنود TFWG 2018/6/W.P.1ضم جدول األعمال المؤقت الوارد ف: الوثيقة  -5
التوجيهات إطار االنتقال: ( 4مسودة وثيقة إطار االنتقال؛ )( 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2االجتماع؛ )

لمجموعة العمل المعنية  والخامس ( محاضر االجتماع الرابع5)؛ بعد المرحلة الثانيةما لبشأن العملية والبنود 
 ( مسائل أخرى.6)بإطار االنتقال؛ 

بالمصادقة قبل  امحاضر االجتماعين الرابع والخامس قد حظيت أعضاء المجموعة بأن مسودت:أعلم  -6
على  5ناقش البند ي لنة، وبناء عليه فاالجتماع السادس، نظرا ألنه لم ترد أي تعليقات من أعضاء المجموع

 جدول األعمال.

 تبنت مجموعة العمل جدول األعمال.و  -7

 مسودة وثيقة إطار االنتقال من جدول األعمال: 3البند 

 فتحت رئيسة المجموعة المجال للتعليقات على المسودة الثالثة لوثيقة إطار االنتقال -8
(TFWG 2018/6/W.P.2). المدخلة  المقترحة التغييراتو ، فقرة واتفق على أن يتم استعراض هذه الوثيقة فقرة

أما التغييرات و ، لضمان مناقشة جميع التعليقات الواردة من أعضاء المجموعة والمراقبين. الوقت الفعل: ف:
 المتفق عليها، فستدرج ف: النسخة النهائية الت: ستعرض على المجلس التنفيذي.
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تعرض على المجلس التنفيذي للمصادقة س الت:دق أعضاء المجموعة على النسخة المنقحة بعدئذ، صا -9
 .2018ف: ديسمبر/تانون األول  انعقادها عليها ف: دورته الخامسة والعشرين بعد  المائة المقرر

 نيةما بعد المرحلة الثالالتوجيهات بشأن العملية والبنود إطار االنتقال:  من جدول األعمال: 4البند 

أعضاء المجموعة بأربعة مواضيع مقترحة للمناقشة تحت المرحلة الثالثة من إطار االنتقال، تما هو  نظر -11
؛ ( نهج تسعير القروض2) ؛( نهج التخرج الطوع:1من اختصاصات المجموعة، وه: ) 8مدرج ف: الفقرة 

تحديد طريقة تخصيص ( دعم مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: 3)
 ( نوافذ التمويل المخصوصة.4) ؛الموارد

وتمحورت المناقشات حول المقترح الخاص بسبيل المض: قدما. واتفق معظم أعضاء المجموعة على  -11
المهمة من اتخاذ زمام المبادرة بشأن البنود  هاأن يمتنمما من شأنه  ،عملها :موعة فاستمرار هذه المج

 الباقية.

سيحدث فقط بعد  أنهراقبين عن شتوته بشأن توقيت موضوع التخرج الطوع:، مشيرا إلى وأعرب أحد الم -12
تان سابقا التصنيف االئتمان:، وأن مناقشة هذا الموضوع خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد ربما 

 ألوانه.

لمجلس التنفيذي لقيادة مجموعة العمل ا ستوص: بهاولم يتم اتخاذ أي قرار نهائ: بشأن الهيئة الرئاسية الت:  -13
وبالتال: فقد قررت مجموعة العمل االجتماع ثانية لالتفاق على  د المرحلة الثانية.لما بعتطور البنود المدرجة 

بشأن متابعة المواضيع المختلفة لما بعد المرحلة الثانية. وسيعرض هذا المقترح على للمجلس التنفيذي قترح م
ف: بيان تدل: به  2018ف: ديسمبر/تانون األول  بعد المائة ة والعشرينالمجلس التنفيذي ف: دورته الخامس

 رئيسة المجموعة.

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  6البند 

 للنظر فيها أثناء االجتماع.ف: بند مسائل أخرى لم ترد أي بنود أخرى  -14


