
 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

 

  
 

 الثامناالجتماع  – مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال
 2019 آذار/مارس 26، روما
 

 
 
 
 

 

 

 

لمجموعة العمل المعنية  الثامنمحاضر االجتماع 
 بإطار االنتقال

 
 

 
 

Document: TFWG/8 

A 
Date: 29 April 2019 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

mailto:gb@ifad.org


TFWG/8 

1 

 لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال الثامنمحاضر االجتماع 

؛ ويرد ف: هذه 2019 آذار/مارس 26لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال بتاريخ  الثامنعقد االجتماع  -1
 الوثيقة موجز للمناقشات الت: جرت خالله.

ما أن يوافق أعضاء المجموعة على هذه المحاضر، حتى يتم تشاطرها مع المجلس التنفيذي ف: دورته  -2
 .للعلم السادسة والعشرين بعد المائة

 عمال  اتتتا  االجتماعمن جدول األ 1البند 

وبدأ االجتماع  المراقبين وموظف: الصندوق الذين حضروا االجتماع.، و ءعضااألرّحبت رئيسة المجموعة ب -3
 .بدقيقة صمت على أرواح الزمالء الذين قضوا ف: حادث سقوط الطائرة اإلثيوبية

ندونيسيا، وفرنسا، وألمانيا، من األرجنتين )رئيسة المجموعة( حضر االجتماع أعضاء مجموعة العمل -4 ، وا 
يطاليا،  ممثلو الدول األعضاء ف: المجلس  االجتماع أيضا والمملتة المتحدة. تما حضروالتويت، وا 

، والجمهورية الدومينيتية، والمتسيك، وهولندا بصفة مراقبين. ومّثل الصندوق ف: هذا أنغوالالتنفيذي عن 
مديرة شعبة خدمات اإلدارة المالية؛ والمديرة المؤقتة و  دارة البرامج؛دائرة إل نائب الرئيس المساعد،االجتماع 

القائمة بأعمال متتب و والخبير اإلقليم: من شعبة أفريقيا الغربية والوسطى، ليات والنتائج، لشعبة سياسة العم
 ؛ وغيرهم من موظف: الصندوق.الصندوق سترتير

 من جدول األعمال  اعتماد جدول األعمال 2البند 

( افتتاح 1، البنود التالية: )TFWG 2019/8/W.P.1ضم جدول األعمال المؤقت الوارد ف: الوثيقة  -5
روزنامة اجتماعات مجموعة العمل المعنية بإطار مسودة ( 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2االجتماع؛ )
بالبرنامج الخاص اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال فيما يتعلق ( 4؛ )2019االنتقال لعام 

؛ (8وتحديث عن أدات: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات )الفقرة  ،بالبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة
 مسائل أخرى.( 5)

 تبنت مجموعة العمل جدول األعمال.و  -6

 2019مسودة روزنامة اجتماعات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال لعام  3البند 

لحصول على توضيحات بشأن الروابط بين العمل الجاري على الهيتلية المالية لسعت مجموعة العمل  -7
للصندوق واالجتماعات المتوقعة للمجموعة واجتماعات مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على 

ت شرحوأوضحت إدارة الصندوق الروابط المتشابتة بين مسارات العمل هذه، و  .2019أساس األداء لعام 
ل المض: قدما بالمبادرات األخرى. وعلى ضوء ذلك، يتحتاج الهيتلية المالية للصندوق للتحديد قبتيف 

. ووافقت إدارة الصندوق على 2019مايو/أيار  9ف: له وافقت مجموعة العمل على إلغاء اجتماعها المخطط 
ذا دعت الحاجة، يمتن تنظيم اجتماع آخر قبل االجتماع التال: المقرر ف:  سبتمبر/أيلول لمناقشة أنه، وا 

 القضايا الناشئة عن معتتف المجلس التنفيذي.
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اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال تيما يتعلق بالبرنامج  من جدول األعمال  4البند 
وتحديث عن أداتي التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات  ،الخاص بالبلدان التي تعاني من أوضاع هشة

 (8الفقرة  االختصاصات،)

 .رحبت مجموعة العمل بالتحديث المقدم عن أدات: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات -8

أحاطت علما ، و واستعرضت مجموعة العمل وثيقة البرنامج الخاص بالبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة -9
 :نهاتان القصد مسقة للبنك الدول: لألوضاع الهشة، ووفرت تعليقات باستخدام القائمة المن

لهشاشة مع التعريف الذي تمت المصادقة عليه ف: المجلس اوثيقة مواءمة التعريف الوارد ف:  (أ )
 تجزء من استراتيجية االنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة؛ 2016التنفيذي عام 

نما هو نهج تشغيل: هدفه االنخراط األفضل ف: (ب )  توضيح أن البرنامج ليس بنافذة تمويلية جديدة وا 
 البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة؛

تتاليف إضافية ذات صلة بتنفيذ البرنامج، أو أية إجراءات  عدم وجود أيةضرورة أن يعتس النص  (ج )
 إضافية جديدة ت: يصادق عليها المجلس التنفيذي؛

توضيح تيف يمتن للصندوق أن يحسن من االتساق مع برنامج األغذية العالم: وغيره من الشرتاء،  (د )
 ة مصارف التنمية اإلقليمية؛وبخاص

 توفير لمحات ثاقبة عن الطريقة الت: سيتم من خاللها رصد نجاح البرنامج. (ه )

 ق: جملة من التعليقات اإلضافية، الت: سيتم التطرق إليها.وقد تم تل

وأوضحت إدارة الصندوق عملية استعراض المشروعات ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة، وأتدت  -11
حول إعادة معايرة عملية تصميم المشروعات ف:  2018على أنه، ووفقا لنشرة رئيس الصندوق لعام 

قدر من ضمان إيالء اإلدارة ألعلى بصورة اعتيادية المسار األول لهذه المشروعات  ستتبعالصندوق، 
ليات ملع (مسار العمليات السريعة)االنتباه لها استنادا إلى الخطر. إال أنه سيتم استخدام المسار الثالث 

 )نشرة رئيس الصندوقاالستجابة السريعة المؤهلة بموجب السياسة الموجودة حاليا ف: الصندوق 

PB/2018/04تفاديالصندوق بشأن  : إعادة معايرة عملية تصميم المشروعات ف: الصندوق، وسياسة 
وسيتم االستمرار ف: تنفيذ اإلجراءات الحمائية االئتمانية ف: جميع  (.2006األزمات والتعاف: منها لعام 

 المشروعات ف: األوضاع الهشة لضمان أن تستخدم األموال الموفرة للغايات المقصودة منها.

ف: المائة من موارده  25ما ال يقل عن تذلك تم إيضاح أنه سيتم اإلبقاء على التزام الصندوق بتخصيص  -11
بلدا على القائمة المتسقة لعام  36سقة. وف: حين أنه توجد ألوضاع الهشة مع هذه القائمة المناألساسية ل

 منها ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد. 24، إال أن الصندوق سيتون نشطا ف: 2019

دراج التعليقات لخاص باالبرنامج ا وستقوم إدارة الصندوق بتنقيح وثيقة -12 لبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة، وا 
الت: أثارها أعضاء المجموعة والمراقبون، على أن تعرض على المجلس التنفيذي لالستعراض ف: دورته 

 المقررة ف: مايو/أيار.
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 مسائل أخرىمن جدول األعمال   5البند 

 أثناء االجتماع.للنظر فيها ف: بند مسائل أخرى لم ترد أي بنود أخرى  -13

وف: الختام، شترت رئيسة المجموعة جميع المشارتين على مساهماتهم ف: هذا االجتماع الناجح، وأعلنت  -14
 اختتام االجتماع.


