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 2019مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال لعام  روزنامةمسودة 

المقترحة  تواريخال ، بما ف  ذلكمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال روزنامةمسودة الوثيقة  هذه تتضمن
وسوف تدرج البنود الت  ستناقش أثناء اجتماعات المجموعة ف  مرحلة الحقة، ت  تستفيد   .2019عام  هاجتماعاتال

 .2019ف  مايو/أيار  لهمن المناقشات والمداوالت االستراتيجية للمجلس التنفيذي، بما ف  ذلك معتتفه المخطط 
وحسب االحتياجات الناشئة، يجوز عقد وتعد هذه الوثيقة بمثابة وثيقة حية، يتم تحديثها تلما اقتضى األمر. 

المجموعة  ةاجتماعات إضافية، وتعديل أوقات االجتماعات، وجدولة بنود األعمال بالتشاور الوثيق مع رئيس
 وأعضائها.

 الخلفية - أوال

، مع مصادقة المجلس التنفيذي 2018المرحلة الثانية من إطار االنتقال ف  ديسمبر/تانون األول  استتملت     -1
 ، وافقت مجموعة العمل2018وهو آخر اجتماع لها عام  ،. وف  اجتماعها السابع1على إطار االنتقال

 المرحلة الثانية. فترة الحقة بعدعلى االقتراح الذي تقدمت به رئيسة المجموعة ل المعنية بإطار االنتقال

من  8بعملها بما يتفق مع الفقرة  لالستمرارهذا المقترح مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال  ويوتل -2
الهيئات الرئاسية األخرى وفقا اجتماعات مع  التزامنوب ،(EB 2018/123/R.26/Rev.1)اختصاصاتها
 التقنية. خبراتهالوالياتها و 

وعند استتمال المرحلة الثانية، ستستمر مجموعة العمل، " على ما يل اختصاصات مجموعة العمل  وتنص -3
 بغية توفير التوجيه للمجلس التنفيذي، بمناقشة البنود الت  سُتدرج ف  نهج إطار االنتقال

(EB 2017/122/R.34/Rev.1 الذي صادق عليه المجلس التنفيذي ف  ديسمبر/تانون األول )والت  2017 ،
 (.8)الفقرة  "ة بسبب احتياجها إلطار زمن  أطولتان األولى والثانيقد ال تغطيها المرحل

مع بعض التعليقات  من ناحية المبدأ لمناقشتها فيما بعد، 8الت  أدرجت ف  الفقرة  اإلضافية وفيما يل  البنود -4
 :الت  أوردتها إدارة الصندوق

يوفر الصندوق التمويل للبلدان المؤهلة للحصول على التمويل بشروط  – نهج االنتقال الطوعي (أ )
الشروط التيسيرية للغاية تيسيرية للغاية وشروط أقل تيسيرية، وبالتال  فهو ف  واقع األمر يدمج 

المؤسسة الدولية )مثل  بصورة منفصلة المؤسسات المالية الدولية األخرى والعادية الت  تطبقها أذرع
. (األفريق مصرف التنمية و التنمية األفريق ،  بنك الدول  لإلنشاء والتعمير، وصندوقوال، للتنمية

. ويتوجب على نهج الصندوق ويتوفر التمويل من موارد الصندوق األساسية واألموال المقترضة
لالنتقال الطوع  أن يقرر بالمقام األول فيما لو تان المقصود باالنتقال هو االنتقال من التمويل من 

أو من التمويل الذي يقدمه الصندوق أساسا. إال أن هذه القضية تتشابك  فقط الموارد األساسية
 ،بصورة دقيقة مع التغييرات الت  تطرأ على الهيتلية المالية للصندوق وهيتلية الصندوق بوجه عامو 

التدفقات بما ف  ذلك توفر تدفقات جديدة ومستقرة من التمويل، عالوة على معايير التخصيص لهذه 
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المختلفة. وبالتال  فمن المقترح أن يتم تأجيل النظر ف  هذا البند إلى أن تحصل إدارة الصندوق 
المقترحات الخاصة بالهيتلية المستقبلية للصندوق، وتحليل  يشأنعلى التوجه من المجلس التنفيذي 

مجموعة العمل المعنية تبعاتها ف  سياق اإلعداد للتجديد الثان  عشر لموارد الصندوق، مع مصادقة 
 بإطار االنتقال على خارطة طريق لهذا العمل.

 الستراتيجية المالية للصندوقا يقيصاغ ف  سياق خارطة طر س الذي) تحديد نهج لتسعير القروض (ب )
وجود نهج لتسعير قروض الصندوق  يرتبطو  –(3؛ اإلجراء القابل للرصد 1-1)االلتزام انظر  -

تتلفة رأس المال  تقريربه. وال يمتن  ةبصورة متأصلة بوضع الصندوق لتتلفة رأس مال خاص
طريق مستقبل  للصندوق ف  سياق خارطة الخاصة بالصندوق إال عندما يتم وضع هيتلية للتمويل ال

ذا البند إلى أن تحصل إدارة الصندوق الستراتيجية المالية للصندوق. وبالتال  يقترح أن يتم تأجيل ها
من المجلس التنفيذي بشأن المقترحات الخاصة بالهيتلية المستقبلية للصندوق على التوجيه الالزم 

، مع عمل مجموعة العمل الصندوق وتحليل تبعاتها ف  سياق اإلعداد للتجديد الثان  عشر لموارد
 جعة الحسابات حول هذا الموضوع.المعنية بإطار االنتقال بصورة وثيقة مع لجنة مرا

بشأن بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء دعم العمل الذي أجرته مجموعة العمل المعنية  (ج )
الصندوق  مواءمة تخصيص الموارد الحتياجات البلدان وأدائها وطلبها ضمن السياق اإلجمال  لمهمة

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بصورة متأصلة مع ويرتبط  – وأولوياته االستراتيجية
بط بد من ر الهيتلية المالية للصندوق ومع آلية التخصيص الت  ستتحتم باألموال األقل تيسيرية. وال 

المناقشات الت  تدور حول استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء مع المناقشة 
دوق، وبالتال  يقترح تأجيل هذا البند حتى تحصل إدارة الصندوق اإلجمالية للهيتلية المستقبلية للصن

من المجلس التنفيذي بشأن المقترحات الخاصة بالهيتلية المستقبلية للصندوق الالزم على التوجيه 
بتشاور وثيق مع مجموعة العمل بنظام تخصيص الموارد  ،2019 خالل النصف الثان  من عام

 على أساس األداء.

 .تلك الت  تتطرق للهشاشة ومنها على سبيل المثال، ل الخاصةنوافذ التموي (د )

  مواعيد االجتماعات - ثانيا

وبرنامج عمل أول ، 2019تضم هذه الوثيقة مواعيد اجتماعات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال لعام    -5
مناقشات الإلى  استنادا فستدرجاجتماع تعقده هذا العام. وأما البنود الت  ستناقش ف  االجتماعات الالحقة 

بما ف  ذلك معتتفه المقرر عقده ف  مايو/أيار، حيث ستتحدد  ،لمجلس التنفيذيل القادمة مداوالتالو 
ويمتن ألعضاء المجموعة مراجعة برنامج العمل من  .التوجيهات االستراتيجية بشأن عدد من المواضيع

مواعيد اجتماعات  والهدف من تحديدخالل إضافة بنود أو حذفها أو تعريفها أو تعديلها خالل العام. 
المخطط لها لتل  لهيئات الرئاسيةامع اجتماعات  التضاربتجنب  هو 2019عام المخطط لها لالمجموعة 

 تنظيم ويمتن ،اللتين تتخذان من روما مقرًا لهمان باألغذية والزراعة المعنيتي الوتالتين األخرتين من
 مجموعة.الاجتماعات إضافية بتشاور وثيق مع أعضاء 
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وعلى ضوء قرب موعد معتتف المجلس التنفيذي، والدورة السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي ف   -6
 9عمل المخطط له مبدئيا بتاريخ يوم الخميس مايو/أيار، يقترح شطب االجتماع التاسع لمجموعة ال

لوقت التاف  إلعداد الوثائق لالجتماع التال ، والتفتير ف  بإتاحة اأن يسمح  همن شأنمما مايو/أيار، 
 هاته حول القضايا الت  تقع ضمن نطاق والية مجموعة العمل.يمخرجات مناقشات المجلس التنفيذي وتوج

 الهدف - ثالثا

اختصاصاتها. وستتاح  بما يتفق معبدورها ومسؤولياتها  اإليفاءمجموعة العمل من  روزنامةن مت  تس -7
لتغييرات المحتمل إدخالها اعلى  التفاقوا، والتعليق عليها البنود المختلفةستعراض الفرصة اللمجموعة العمل 

مع الطبيعة  بما يتفق، 2018ف  ديسمبر/تانون األول  المجلس التنفيذي الت  صادق عليهالوثيقة ا على
 .إلطار االنتقال الحية
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 *2019وعة العمل المعنية بإطار االنتقال لعام ممج روزنامةمسودة  

 2019ر آذا/مارس 29الجمعة،   الثامن:االجتماع 
  2019مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال لعام  روزنامةمسودة 
  األسرع الستهالل المشروعاتبرنامج خاص لألوضاع الهشة وتحديث عن أدات  التنفيذ 

 يقترح إلغاء هذا االجتماع  -2019أيار /مايو 9الخميس،    التاسع:االجتماع 

 2019أيلول /سبتمبر 10، الثالثاء  العاشر:االجتماع 

 2019أتتوبر/تشرين األول  7، االثنين  الحادي عشر:االجتماع 

 2019 األول تانون/ديسمبر 9االثنين،   الثاني عشر:االجتماع 
 .من اجتماعات المجموعة ف  تل اجتماع بندين معياريينمسائل أخرى بند اعتماد جدول األعمال و  بند سيشتل *

 


