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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال 

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 2106فرباير  /شباط 28-22، كواالدلبور
 *)ج( من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت 7البند 

القواعد واإلجراءات لتشغيل المنبر: إجراءات 
 الستعراض المنبر

 ()هـ( 4ة للمنبر )الناتج يإجراء الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلم

 مذكرة األمانة
 المقدمة

طلب االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات  - 0
كضع  ،التشاكر مع ادلكتبب ،إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، IPBES-2/5يف مقرره ، ةظم اإليكولوجيالن  

)ق((. كقد جاء يف ادلرفق األكؿ لنفس  4 )الناج  ربلمية للمنإجراء الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية كالع
أنو دبجرد الوصوؿ إىل اجفاؽ، جقـو ىيئة استعراض مستقلة  2108-2104ادلقرر، بشأف برنام  العمل للفًتة 

-2104يعينها االجتماع العاـ بإجراء مثل ىذا االستعراض يف منتصف ادلدة كيف هناية برنام  العمل عن الفًتة 
ادلتعلقة ك د اإلجراءات اليت يتخذىا االجتماع العاـ رش  . ككاف من ادلنتظر الستعراض منتصف ادلدة أف ي  2108

وضع برنام  جزكيده بادلعلومات لكأف ي فيد االستعراض النهائي يف  ،من برنام  العمل لتلك الفًتة ىبتنفيذ ما جبق
 .(IPBES/3/INF/11)حرز ػ  الثالثة عن التقدـ ادل عمل للفًتة التالية. كقد أ بلغ االجتماع العاـ يف دكرجو

أدناه،  06كسوؼ ي دعى االجتماع العاـ إىل اعتماد رلموعة من اإلجراءات ادلقًتحة، الواردة يف الفقرة  - 2
كذلك استنادان إىل ادلعلومات األساسية الواردة يف ىذه ادلذكرة، كعلى أساس اختصاصات االستعراضات الواردة 

 ذكرة.يف مرفق ىذه ادل
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 توقيت االستعراضات وأنواعها - ألف

رل   4)الناج   2108-2104لفًتة اككما حتدد يف برنام  عمل  - 3 استعراض منتصف  )ىػ(( سوؼ ُي 
 ادلدة كاالستعراض النهائي بالنسبة لربنام  العمل األكؿ. 

النحو احملدد يف كلكي يتسٌت لالستعراض النهائي أف يزكد بادلعلومات صياغة برنام  العمل الثاين، على  - 4
دكرجو السادسة، احملدد ذلا جقريبيان على االجتماع العاـ أثناء الربنام  ينبغي أف ي عرض  ،اختصاصات االستعراض

حيتاج إىل  2109نتظر أف يبدأ يف ػ  . كينبٍت ذلك على االعتبارات اآلجية: أف برنام  العمل الثاين، ادل2108أكائل 
؛ كسوؼ يتم كضع برنام  2109جقريبيان أكائل أثناء دكرجو السابعة، ادلقرر ذلا  اعتماده من جانب االجتماع العاـ

بُت الدكرجُت السادسة كالسابعة؛ مث يتم جقدمي استعراض  م، أ2109-2108 جُتالعمل خالؿ فًتة ما بُت الدكر 
 . 2107منتصف ادلدة بناء على ذلك إىل االجتماع العاـ يف دكرجو اخلامسة يف كقت مبكر من 

: استعراض داخلي مها كاالستعراض النهائي مكوناف ،من ادلقًتح أف يكوف الستعراض منتصف ادلدةك  - 5
كادلكتب كاألمانة، كاستعراض خارجي يتم على  ،يتم على يد رلموعة فرعية من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات

علومات بشأف الًتجيبات احملتملة يف ادلزيد من ادل ىيئة استعراض مستقلة. كقد أ درجج عينو يد فريق جقييم خارجي 
 الفرع باء من مشركع االختصاصات الوارد أدناه. 

 نف االستعراضي  اأهد - باء
درج ػ   كليهما ىو جقييم فعالية الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب على النحو ادلكاذلدؼ من االستعراضُْت  - 6

 .كما يرد أدناه  UNEP/IPBES.MI/2/9يف الوثيقة 
 ائف اإلدارية ما يلي: جشمل الوظك  - 7

كالنواج  اليت حتتاج إىل اىتماـ من جانب ادلنرب فيما  ،جلبية الطلبات ادلتعلقة بربنام  عمل ادلنرب )أ( 
 االجتماع العاـ؛ بُت دكريت
 اإلشراؼ على أنشطة االجصاؿ كالتواصل؛  )ب( 
ذلك من االجتماع استعراض التقدـ يف جنفيذ مقررات االجتماع العاـ، إذا صدر جوجيو ب )ج( 
 العاـ؛

 رصد أداء األمانة؛ )د( 
 جنظيم كادلساعدة على عقد دكرات االجتماع العاـ؛ )ىػ( 
 استعراض االمتثاؿ لقواعد كإجراءات ادلنرب؛ )ك( 
استعراض إدارة ادلوارد كااللتزاـ بالقواعد ادلالية كإعداد جقارير بشأهنا للعرض على االجتماع  )ز( 
 العاـ؛

 ادلشورة لالجتماع العاـ بشأف التنسيق بُت ادلنرب كادلؤسسات األخرل ذات الصلة؛إسداء  )ح( 
جل جنفيذ أنشطة ادلنرب. )ط(   حتديد اجلهات ادلاحنة كجطوير جرجيبات الشراكة ألأ

 جشمل الوظائف العلمية كالتقنية ما يلي: ك  - 8
 ؛ة لربنام  عمل ادلنربإسداء ادلشورة إىل االجتماع العاـ بشأف اجلوانب العلمية كالتقني )أ( 
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 ؛ةالتقنية ك/أك العلميجصاؿ جقدمي ادلشورة كادلساعدة بشأف مسائل اال )ب( 
إدارة عملية االستعراض النظَت لدل ادلنرب لضماف حتقق أعلى مستويات الدقة العلمية،  )ج( 

 ذه العملية؛كاالستقاللية كادلصداقية بالنسبة جلميع النواج  اليت يقدمها ادلنرب يف مجيع مراحل ى
إشراؾ الدكائر العلمية كحائزم ادلعارؼ اآلخرين يف برنام  العمل، مع مراعاة احلاجة إىل  )د( 

سلتلف التخصصات كأنواع ادلعارؼ، كالتوازف اجلنساين، كادلسامهة الفعالة كادلشاركة من جانب اخلرباء من البلداف 
 النامية؛

كجيسَت التنسيق  ،إطار ادلنرب ا بُت اذليئات اليت جنشأ يفالتأكد من التنسيق العلمي كالتقٍت فيم )ىػ( 
 بُت ادلنرب كالعمليات األخرل ذات الصلة ألجل االستفادة من اجلهود ادلبذكلة حاليان؛

]استكشاؼ الن ه  الرامية إىل جيسَت جقاسم كنقل التكنولوجيا يف سياؽ التقييم، كجوليد  )ك( 
 عمل ادلنرب؛[ ادلعارؼ كبناء القدرات طبقان لربنام 

استكشاؼ الطرؽ كالوسائل الجتذاب سلتلف نظم ادلعارؼ، كمن بينها ن ظم معارؼ السكاف  )ز( 
 .األصليُت، إىل بوجقة االجصاؿ البيٍت بُت العلم كالسياسات

كالتأكد من أهنا قد أدت  ،كاذلدؼ من ذلك ىو ضماف التمسك باإلجراءات اليت ج تخذ إلعداد النواج  - 9
 ة مصداقية، كشرعية، كأمهية ادلنرب. كظيفتها حلماي

على الرغم أنو قد يكوف من السابق ألكانو كثَتان بالنسبة لكال االستعراضُت، كخباصة الستعراض  - 01
ف االستعراض النهائي ديكن أف يبدأ بعض األعماؿ بشأف ىذا اجلانب فإمنتصف ادلدة، جقييم جأثَت ادلنرب 

ة: ىل ج ستخدـ جقييمات ادلنرب حاليان لتزكيد عملية صنع القرارات الرئيسي. كديكن أف ج ثار األسئلة التالي
ىل العمل بشأف أدكات دعم السياسات كبناء القدرات يسَت يف الطريق السليم حنو سياؽ؟  مبادلعلومات كيف أ

 استخداـ ادلعلومات اليت ج ستشف من نواج  ادلنرب؟  علىمساعدة صناع السياسات 
 ستقلةهيئة االستعراض الم - جيم

على يد ىيئة استعراض مستقلة.  سوؼ يتم االستعراض 2/5- د ح ـادلقرر كعلى حنو ما حتدد يف  - 00
كمن ادلقًتح أف جقـو ىيئة االستعراض ىذه بإجراء االستعراض اخلارجي دلنتصف ادلدة كاالستعراض اخلارجي 

 النهائي.
كأف يتوىل إدارهتا.  ،تعراض مستقلةمن ادلقًتح أف ي طلب إىل اجمللس الدكيل للعلـو أف ي عُت ىيئة اس - 02

، بعضوية عادلية مكونة من اذليئات العلمية 0930ت يف ئنشكاجمللس الدكيل للعلـو ىو منظمة غَت حكومية أ  
بلدان( كنقابات  042دتثل ك عضوان،  022كرلالس البحث الوطنية ) ،الوطنية، مثل األكاددييات الوطنية للعلـو

مثل رسالة اجمللس الدكيل للعلـو يف جعزيز العلـو الدكلية اليت جفيد اجملتمع، كاليت عضوان(. كجت 30)علمية دكلية 
يقـو اجمللس الدكيل للعلـو من أجلها حبشد ادلعارؼ كادلوارد اخلاصة بالدكائر العلمية الدكلية من أجل حتديد 

ل فيما بُت العلماء عرب مجيع كمعاجلة القضايا الرئيسية ذات األمهية بالنسبة للعلم كاجملتمع؛ كجيسَت التفاع
نة، أك اللغة أك ، كادلواط  رؽْ بغض النظر عن العأ  -التخصصات كمن مجيع البلداف؛ كجشجيع مشاركة مجيع العلماء 

كذلك يف زلاكلة علمية دكلية لتوفَت ادلشورة ادلستقلة كالرمسية لتنشيط احلوار  -ادلوقف السياسي أك نوع اجلنس
 مية كاحلكومات، كاجملتمع ادلدين كالقطاع اخلاص.البناء بُت الدكائر العل
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كمن ادلقًتح كذلك، الطلب إىل اجمللس الدكيل للعلـو طلب ادلشورة من اجمللس الدكيل للعلـو  - 03
االجتماعية يف اختيار اخلرباء من رلاالت العلـو االجتماعية. كاجمللس الدكيل للعلـو االجتماعية ىو منظمة غَت 

االقتصادية كالسلوكية ك . كىى اذليئة الرئيسية اليت دتثل العلـو االجتماعية، 0952 حكومية مستقلة أنشئت يف
على ادلستول الدكيل. كجتمثل رسالة اجمللس الدكيل للعلـو االجتماعية يف زيادة إنتاج معارؼ العلـو االجتماعية 

لـو االجتماعية ىو منظمة جقـو لتحقيق رفاه اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل. كاجمللس الدكيل للعكاستخدامها 
كختضع جلمعية عمومية كجلنة جنفيذية م نتخبة. كجضم يف أعضائها رابطات مهنية دكلية  ،على أساس العضوية

كنقابات، كرلالس حبوث يف العلـو االجتماعية على ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي كما جضم األكاددييات، 
 رئيسية بالعلـو االجتماعية.  كاجلامعات، كادلعاىد اليت ذلا اىتمامات

 متطلبات الميزانية - دال
 جغطي ادليزانية التكاليف التالية:  - 04

 استعراض منتصف ادلدة: )أ( 
تفرغ جصل إىل الثالثة أشهر من دبا يعادؿ الدعم اإلدارم الستعراض منتصف ادلدة لفًتة جقدر  ‘0’

داخل منظومة األمم  2-ة ؼدكالران، كينبٍت ىذا التقدير على جكلفة كظيفة فني 30 581
 ؛(دكالران سنويان  026 321ادلتحدة )

قدره دكالر لكل خبَت جقييم خارجي، دببلغ إمجايل  5111أجعاب قدرىا دفع من ادلقًتح  ‘2’
 دكالر للخرباء اخلمسة العاملُت يف استعراض منتصف ادلدة. 25 111

 االستعراض النهائي: )ب(
ل ادلتفرغ دبجموع مستة أشهر من العدبا يعادؿ ض النهائي ي قدر الدعم اإلدارم لالستعرا ‘0’

 ؛دكالران  63 061
 ؛دكالر 51 111أجعاب خلرباء جقييم خارجيُت قد جصل إىل  ‘2’
اليومي الذم ي دفع لفريق التقييم النهائي كللموظفُت ادلعيشة قد يصل مبلغ السفر كبدؿ  ‘3’

دكالران للشخص كذلك  3 751اإلداريُت الذم حيضركف الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ إىل 
 دكالران. 40 251ما يصل إىل  مأ ،كمساعد إدارم كاحد ،لعشرة خرباء جقييم

 دكالران. 201 991كيرد موجز التكاليف يف اجلدكؿ التايل كجبلغ قيمتها 
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الجدول: تقدير التكاليف الكلية الستعراض منتصف المدة واالستعراض النهائي الذي يتحمله الصندوق 
 االستئماني للمنبر

 التكلفة بالدكالر األمريكي  البند 

  استعراض منتصف المدة 

 30 851 أجور االستشاريُت 

 25 111 أجعاب 

  االستعراض النهائي

 63 061 أجور االستشاريُت 

 51 111 أجعاب 

السفر + بدؿ ادلعيشة اليومي حلضور الدكرة 
 اخلامسة لالجتماع العاـ 

251 40 

 201 991 المجموع

دكالر، كىو ما يعٍت أنو يلـز  021 111درج حاليان يف ميزانية ادلنرب بغرض االستعراض فهو ػ  أما ادلبلغ ادل - 05
 ةث ىذا البند يف سياؽ ادلناقشات اليت جدكر حوؿ ادليزانيدكالران إىل ادليزانية. كسوؼ ي بح 91 991إضافة 

 كادلصركفات.
 اإلجراء المقترح على االجتماع العام القيام به - هاء

فيو إىل فريق اخلرباء ادلتعدد  ب  لأ ، الذم ط  2/5- د ح ـكاستجابة من االجتماع العاـ للمقرر  - 06
اض فعالية الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب، التخصصات، من خالؿ التشاكر مع ادلكتب كضع إجراء الستعر 

  :لذا فقد يرغب يف اختاذ اإلجراءين التاليُت
ختيار إىل ادعوة االحتاد الدكيل للعلـو من خالؿ التعاكف مع اجمللس الدكيل للعلـو االجتماعية  )أ( 

ت الواردة يف ادلرفق ذلذه ىيئة استعراض مستقلة الستعراض منتصف ادلدة كاالستعراض النهائي طبقان لالختصاصا
 الوثيقة، كإدارة ذلك؛

 ،يطلب إىل فريق اخلرباء كادلكتب، بدعم من األمانة إجراء استعراض داخلي دلنتصف ادلدة )ب( 
 كاستعراض داخلي هنائي، كذلك بالنسبة للمسائل احملددة ذلذين االستعراضُت يف مرفق ىذه الوثيقة.
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 المرفق

 دة واالستعراض النهائي لفعالية المنبر اختصاصات استعراض منتصف الم

 النهج الكلي - ألف

سيتم إجراء استعراض منتصف ادلدة كاالستعراض النهائي، لكي يبحثو االجتماع العاـ يف دكرجيو  - 0
( على التوايل. كسوؼ يشتمل كال االستعراضُت على مكوف 2108( كالسادسة )أكائل 2107اخلامسة )أكائل 

 داخلي.

كذلك على النحو الوارد يف  ،راض النهائي مجيع الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنربسوؼ يبحث االستع - 2
. كسوؼ يقـو بتحليل كفاءة ادلنرب قياسان على مبادئ جشغيلو، من حيث جأدية UNEP/IPBES.MI/2/9الوثيقة 

الدعم القائمة، لربنام  العمل كىياكل  08 ػكأىدافو كالنواج  الػ (UNEP/IPBES.MI/2/9كظائفو األربع )انظر 
، ادلرفق(. ككما يقتضيو أيضان إعداد نواج  ادلنرب 0/2- د ح ـعلى حنو ما جقتضيو القواعد اإلجرائية )انظر كذلك 

 ، ادلرفق األكؿ(.3/3- د ح ـ)انظر ادلقرر 

سوؼ يبحث استعراض منتصف ادلدة نفس الوظائف الواردة يف الفقرة عاليو بغرض جرشيد اإلجراءات ك  - 3
 2107، من أكائل مكادلتعلقة بتنفيذ اجلزء ادلتبقي من برنام  العمل لتلك الفًتة، أ ،ىا االجتماع العاـاليت يتخذ

. كسوؼ يركز جهوده على حتديد التحديات الرئيسية اليت جكتنف ىذه الفًتة كجقدير 2109حىت أكائل 
 احتماالهتا كنتائجها. 

 تيبات المؤسسية إلجراء االستعراضالتر  - باء
 ض منتصف المدة استعرا - 1

بالتشاكر مع سوؼ جتألف ىيئة االستعراض ادلستقلة من مخسة خرباء، خيتارىم اجمللس الدكيل للعلـو  - 4
اجمللس الدكيل للعلـو االجتماعية، مع مراعاة التوازنات اجلغرافية كاجلنسانية. كسوؼ جؤدم اذليئة عملها بعدة 

الناشطُت الرئيسيُت. كسوؼ يتوافر ذلذا الفريق دراية يف كإجراء ادلقابالت مع  ،حتليل الوثائقمن بينها طرؽ 
 اجملاالت التالية: 

العلـو ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي )كيشمل ذلك العلـو البيولوجية  )أ( 
 كاالجتماعية(؛

 معارؼ السكاف األصليُت كادلعارؼ احمللية؛ )ب( 
بالتنوع البيولوجي )مثاؿ جقييم األلفية للنظاـ األيكولوجي التقييمات السابقة ادلتعلقة  )ج( 

 كالتقييمات الوطنية(؛
؛ )د(   عمليات التقاء سياسات العلـو
 االجفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، مثل االجفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ )ىػ( 
 صناعة السياسات على ادلستويُت احلكومي الدكيل كالوطٍت؛ )ك( 
 منظومة األمم ادلتحدة كإجراءاهتا. ()ز 
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ى ىيئة االستعراض ادلستقلة الدعم من جانب موظف جابع لالحتاد الدكيل للعلـو كمن أمانة لقْ سوؼ ج   - 5
ادلنرب، حسبما يتناسب. كدتتد فًتة عمل ىذا ادلوظف إىل ما يعادؿ كظيفة متفرغة دلدة ثالثة أشهر، كذلك إلدارة 

 العملية كإنتاج التقرير. 

رل استعراض داخلي بالتوازم مع ذلك على يد رلموعة جتألف من عضوين من أعضاء سو  - 6 ؼ ُي 
ادلكتب، كعضوين من أعضاء فريق اخلرباء كاألمُت التنفيذم. كسوؼ يعقد فريق االستعراض الداخلي اجتماعاجو 

كسوؼ يتناكؿ نفس  ألجل القياـ بعملو. ،كأثناء اجتماعات فريق اخلرباء كادلكتب ،بواسطة ادلؤدترات عن ب عد
 ادلسائل اليت يتناكذلا االستعراض اخلارجي. 

 مع فريق االستعراض الداخلي، حسبما يتناسب. سوؼ يتشاكر فريق ىيئة االستعراض ادلستقل  - 7

 سوؼ يتألف جقرير منتصف ادلدة من التقريرين الداخلي كاخلارجي.  - 8

 االستعراض النهائي - 2

نظران الجساعو كمقدار العمل ادلقرر إجراؤه، سوؼ جتألف ىيئة كمن أجل إدتاـ االستعراض النهائي، ك  - 9
من عشرة خرباء لديهم نفس الدراية اجلماعية ادلوضحة عاليو، كجتألف من مخسة خرباء يتم  ةاالستعراض ادلستقل

إىل جانب مخسة خرباء إضافيُت.  ،اختيارىم للقياـ باستعراض منتصف ادلدة ألجل ضماف استمرارية العمل
وجو االىتماـ إىل التوازنات اجلغرافية كاجلنسانية. كسوؼ يتوىل االحتاد الدكيل للعلـو بالتشاكر مع كسوؼ ي

ادلكتب الدكيل للعلـو االجتماعية. اختيار الفريق الذم سيقـو بعملو بأسلوب شبيو باألسلوب ادلوصوؼ أعاله، 
. يضاؼ إىل ذلك، أف ىذا الفريق سوؼ أال كىو )حتليل الوثائق كإجراء ادلقابالت مع الناشطُت الرئيسيُت(

حيضر الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ دلراقبة مجيع ادلناقشات، كمقابلة الناشطُت الرئيسيُت كإجراء مناقشات 
أخرل، حسبما يتناسب. كسوؼ يدعو إىل جقدمي ادلدخالت من احلكومات كأصحاب ادلصلحة عن طريق 

 استبياف.

كمن جانب أمانة ادلنرب، للعلـو الدكيل االحتاد ي الدعم من موظف يف سوؼ يلقى فريق التقييم اخلارج - 01
حسبما يتناسب. كمن ادلقدر أف يبلغ إمجايل العمل ذلذا ادلوظف ما يعادؿ ستة أشهر من التفرغ كذلك إلدارة 

 العملية كإنتاج التقرير. 

رل استعراض داخلي بطريقة شبيو بتلك الطريقة اليت اجبعها االستعرا - 00 ض الداخلي دلنتصف ادلدة سوؼ ُي 
ن من أعضاء ادلكتب، كعضوين من فريق اخلرباء، كاألمُت التنفيذم. كسوؼ على يد فريق يتألف من عضويْ 

فريق االستعراض الداخلي اجتماعاجو بطريقة ادلؤدترات ادلعقودة عن ب عد أثناء اجتماعات فريق اخلرباء رل ُي
 كذلا االستعراض اخلارجي. لتناكؿ نفس ادلسائل اليت يتناكذلك كادلكتب 

 سوؼ يتشاكر فريق االستعراض اخلارجي مع فريق االستعراض الداخلي، حسبما يتناسب.  - 02

 سوؼ يتألف جقرير االستعراض النهائي من التقريرين الداخلي كاخلارجي. - 03
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 الجدول الزمني - جيم

 سوؼ ي نفذ استعراض منتصف ادلدة كاالستعراض الداخلي طبقان للجدكؿ التايل: - 04

الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ  2106
 (2106فرباير /)شباط 

 ميزانية استعراض منتصف ادلدة كاالستعراض النهائيعملية ك االجفاؽ على 
 

 األمانة 
 (2106)آذار/ مارس 

كضع جرجيبات مؤسسية مع ىيئة االستعراض ادلستقلة لكل من االستعراض الداخلي 
 كاالستعراض اخلارجي

 اض ادلستقلة ىيئة االستعر 
 نيساف/أبريل( -)آذار/مارس 

 جعيُت فريق جقييم االستعراض اخلارجي )استعراض منتصف ادلدة(
 بدء استعراض منتصف ادلدة اخلارجي

االجتماع السابع لفريق اخلرباء/ 
 ادلكتب )أيار/مايو(

بدء االستعراض الداخلي على يد فريق االستعراض الداخلي )استعراض منتصف 
 ادلدة(

االجتماع الثامن لفريق اخلرباء/ 
 ادلكتب )جشرين الثاين/ نوفمرب(

 مناقشة االستعراض الداخلي كإعداد جقرير للدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ

 ىيئة االستعراض ادلستقلة 
 )كانوف األكؿ/ديسمرب(

 إنتاج جقرير منتصف ادلدة للدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ 
حضور الدكرة اخلامسة كاملة ب غية السماح للفريق ب جعيُت أعضاء فريق إضافيُت

 لالجتماع العاـ 
الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ  2107

 )آذار/مارس(
 ة اخلامسة لالجتماع العاـ للمعلومية ر جقدمي جقرير منتصف ادلدة إىل الدك 

 يقدـ االجتماع العاـ ادلزيد من التوجيهات بشأف االستعراض النهائي 
 قييم االستعراض النهائي بإجراء ادلقابالت يقـو فريق ج

 ىيئة االستعراض ادلستقلة 
 أيار/مايو( - )نيساف/أبريل

 جعيُت فريق االستعراض النهائي 
  بدء االستعراض النهائي مع مراعاة التوجيهات الواردة من االجتماع العاـ

االجتماع التاسع لفريق اخلرباء/ 
 ادلكتب 

 دة إىل فريق االستعراض حسب مقتضى الضركرةجقدمي مدخالت/جغذية مرج

  مواصلة االستعراض فريق جقييم االستعراض النهائي 

االجتماع العاشر لفريق اخلرباء/ 
 ادلكتب 

 جقدمي مدخالت/جغذية مرجدة إىل فريق االستعراض حسب مقتضى الضركرة

فريق جقييم االستعراض النهائي 
 )كانوف األكؿ/ديسمرب(

  االستعراض النهائي إنتاج جقرير

الدكرة السادسة لالجتماع العاـ  2108
 ، جقرييب(2108)آذار/مارس 

جقدمي جقرير لالستعراض النهائي إىل االجتماع العاـ أثناء دكرجو السادسة )آذار/ 
 ( لبحثو2108مارس 

____________ 


