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 جدول األعمال المؤقت
 افتتاح الدورة

 اعتماد جدول األعمال

 نتقال(ت مجموعة العمل المعنية بإطار االما بعد المرحلة الثانية )اختصاصا - االنتقالإطار 
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 التفصيلي جدول األعمال

، 2018ديسمبر/كانون األول  10سيعقد االجتماع السابع لمجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال يوم االثنين، 
-S، روما. وسيعقد االجتماع في القاعة البيضاوية )Via Paolo di Dono 44في مقر الصندوق، وعنوانه 

 بعد الظهر. 4:00وحتى الساعة  2:00( من الساعة 120

 االجتماع افتتاح -1

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

ديسمبر/كانون  التي ستعقد فيإطار االنتقال كي يعرض على المجلس التنفيذي للموافقة عليه في دورته 
االلتزام ذي الصلة لفترة و ( EB 2017/122/R.34/Rev.1، بما يتفق مع وثيقة نهج إطار االنتقال )2018األول 

بحلول  :، اإلطار الزمني8اإلجراء القابل للرصد ، 1-2التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )االلتزام 
هذا األمر حسب األصول في اجتماعها السادس. وقد أنجزت مجموعة العمل  (.2018الفصل الرابع من عام 
لعملية ا لالستفاضة في مناقشة، وافقت المجموعة على عقد اجتماع إضافي أيضا وفي االجتماع السادس

 بما بعد المرحلة الثانية.المتعلقة بالبنود ذات الصلة 

 اعتماد جدول األعمال -2

 (.TFWG 2018/7/W.P.1في الوثيقة الحالية )الجتماع السابع ليرد جدول العمل المؤقت 

 (نتقالت مجموعة العمل المعنية بإطار اال ما بعد المرحلة الثانية )اختصاصا-نتقال إطار اال  -3

من  8عنها في الفقرة  المنصوصمجموعة العمل مدعوة للموافقة على أكثر السبل مالءمة للنظر في البنود 
 اختصاصاتها.


