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 EB 2018/123/R.26/Rev.1.انظر الوثيقة  1
 .تعليقات من أعضاء المجموعة على المحاضر يسيناقش هذا البند فقط في حال تم تلق 2
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 يليفصالتعمال األجدول 

في  ،2018أكتوبر/تشرين األول  29لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال يوم االثنين  السادسعقد االجتماع سي  
 ، روما. وسيبدأ االجتماع الذي سينعقد في القاعة البيضويةVia Paolo di Dono 44مقر الصندوق وعنوانه، 

(S-120)  صباحا   9.30في تمام 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)مع وثيقة النهج الخاصة بإطار االنتقال 

 :، اإلطار الزمني8راء القابل للرصد ، اإلج1-2لصندوق )االلتزام لموارد االتزامات التجديد الحادي عشر 
 (.2018بحلول الفصل الرابع من عام 

 تبني جدول األعمال -2

في الوثيقة الحالية  عة العمل المعنية بإطار االنتقالو جملم السادس يرد جدول األعمال المؤقت لالجتماع
(TFWG 2018/6/W.P.1). 

 إطار االنتقال وثيقةمسودة  -3

في اجتماعها األخير بتحليل وثيقة ستقوم مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال  ،تماشيا مع اختصاصاتها
كي تعرض بعدئذ على المجلس  ،والمصادقة عليها (TFWG 2018/6/W.P.2)الوثيقة  إطار االنتقال النهائية

 في دورته في ديسمبر/كانون األول. االتنفيذي العتماده

 بعد المرحلة الثانية ما والعمليةالقضايا توجيه بشأن  االنتقال:إطار  -4

 الخيارات المتاحة تنظر المجموعة فيأعضاء المجموعة خالل اجتماعها الخامس، سوف  بعض كما طلب
إطار وثيقة نهج المضي قدما بشأن بعض العناصر المخصوصة المدرجة في  كيفية حول لتوفير التوجيه

 .(TFWG 2018/6/W.P.3)الوثيقة  االنتقال، بعد استكمال المرحلة الثانية

 الخامس للمجموعةو الرابع  ينمحاضر االجتماع -5

 سيناقش هذا البند فقط في حال تم تلقي تعليقات من أعضاء المجموعة على المحاضر.

 مسائل أخرى -6

يمكن لمجموعة العمل أن تنظر في المواضيع اإلضافية التي لم تدرج على جدول األعمال المؤقت، مما قد 
 إدارة الصندوق.أعضاء المجموعة أو قترحه ي


