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 االنتقال جدول األعمال المؤقت لمجموعة العمل المعنية بإطار
 افتتاح االجتماع -1

 اعتماد جدول األعمال -2

1اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال. -3
 

 ((2)7بها )االختصاصات، الفقرة  الخاصةعمل اللتمويل المشترك، وخطة اتحديث عن إعداد استراتيجية   (أ )

 ((5)7وسبل المضي قدما )االختصاصات، الفقرة  ،وضع المساعدة التقنية مستردة التكاليف  (ب )

 

                                                      
 .EB 2018/123/R.26/Rev.1انظر الوثيقة  1
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 يليفصالتعمال األجدول 

في مقر  ،2018أكتوبر/تشرين األول  8عقد االجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال يوم االثنين سي  
في  (S-120) ، روما. وسيبدأ االجتماع الذي سينعقد في القاعة البيضويةVia Paolo di Dono 44الصندوق وعنوانه، 

 .ظهرا   1.30تمام الساعة 

 افتتاح االجتماع -1

 من اختصاصات مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال 4بما يتفق مع الفقرة 
 (EB 2018/123/R.26/Rev.1) ،إعداد  فيالغرض من مجموعة العمل هذه في المرحلة الثانية  يتمثل

، بما يتماشى 2018واستكمال إطار االنتقال الذي سيصادق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
وااللتزام المتعلق بها من بين  ،(EB 2017/122/R.34/Rev.1)يقة النهج الخاصة بإطار االنتقال مع وث

 :، اإلطار الزمني8، اإلجراء القابل للرصد 1-2لصندوق )االلتزام لموارد االتزامات التجديد الحادي عشر 
 (.2018بحلول الفصل الرابع من عام 

 تبني جدول األعمال -2

في الوثيقة الحالية  عة العمل المعنية بإطار االنتقالو جمالخامس لم المؤقت لالجتماعيرد جدول األعمال 
(TFWG 2018/5/W.P.1). 

 عة العمل المعنية بإطار االنتقالاختصاصات مجمو  -3

)اختصاصات مجموعة  اتحديث عن إعداد استراتيجية التمويل المشترك وخطة العمل الخاصة به (أ )
 ((2)7العمل، الفقرة 

صادقت مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال على العناصر األساسية  ،ها الثانيفي اجتماع
، مع الفهم السائد بأن TFWG 2018/2/W.P.4الستراتيجية التمويل المشترك المعروضة في الوثيقة 

( ينبغي على االستراتيجية أن تعرض رؤية طويلة 1النقاط التالية سوف تضاف إلى إطار التوصية: )
( ينبغي أن تنعكس المنهجية الخاصة باألهداف المتسلسلة، كما تمت 2للتمويل المشترك؛ )األمد 

سوف تعرض مسودة استراتيجية التمويل  ،المصادقة عليها. وبما يتفق مع طلبات بعض األعضاء
المشترك وخطة العمل الخاصة به على المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق للتعليق 

عرض على المجلس إدخال هذه التعليقات في النسخة النهائية من الوثيقة التي ست  عليها، وثم 
إدارة الصندوق عرضا قصيرا عن  ستجريو التنفيذي سعيا لموافقته عليها في ديسمبر/كانون األول. 

وتيسير الوصول إلى اتفاق  ،المناقشاتبدفع الالمحتوى األساسي لالستراتيجية وخطة العمل بهدف 
 بشأنها. في اآلراء

  ((5)7اللجنة، الفقرة وضع المساعد التقنية مستردة التكاليف وسبل المضي قدما )اختصاصات  (ب )

بعد العرض المقدم عن المساعدة التقنية مستردة التكاليف أثناء االجتماع الرابع لمجموعة العمل، في 
ستعرض إدارة الصندوق وثيقة موقف، تلخص فيها خبرة الصندوق  ،TFWG 2018/5/W.P.2 الوثيقة

وتقديرات الطلب عليها على مدى فترة التجديد الحادي عشر  ،مع المساعدة التقنية مستردة التكاليف
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في فترة التجديد الحادي عشر  ةللموارد، والسبيل المقترح للمضي قدما بتعزيز استخدام هذه األدا
 للموارد.


