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 األعمال جدول من لاألو البند

 تحسين سير أعمال مؤتمر العمل الدولي

 إضـافـة

  تنظيمها أعيدهيكلية أسبوعين  -ألف 
 (صيغة منقحة)

في أعقاب االجتماع األول للفريق العامل، ومع مراعاة التعليقات التي أبدتها المجموعات الثالث للهيئات  .1

 : مراعاة العناصر التاليةالثاني المقترح لالمكونة، تم وضع صيغة منقحة للنهج 

تقويميين، إلى يوم السبت من األسبوع  دورات مؤتمر العمل الدولي من أسبوعين يجري تمديد فترة ■

 الثاني، لمنح لجان مؤتمر العمل الدولي المزيد من الوقت
 
. 

تنَظم اجتماعات رسمية قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولي،بالتالي،  ■
 
 .لمؤتمرصباح يوم افتتاح دورة ا 

للبت في المسائل التقنية وأسبوعًا ثانيًا يتناول المسائل  تشمل هيكلية مؤتمر العمل الدولي أسبوعًا أواًل ■

التي يغلب عليها الطابع السياسي، على أساس أن تعقد الجلسة العامة بالتوازي مع أعمال اللجان في 

  .أجزاء محددة من كل أسبوع

 . ؤتمر العمل الدولي يوم االثنين صباحًا عقب مؤتمر العمل الدوليينعقد مجلس اإلدارة ما بعد م ■

  

 

 .GB.319/WP/GBC/1من الوثيقة    كما جاء في الفقرة     

عقدها قبل المؤتمر  كجزء من متابعة لجنة تطبيق المعايير، هناك قضية الترتيبات الجتماعات المجموعات المزمع    

تنعقد اجتماعات المجموعات في الوقت الراهن بعد )بحيث تتيح للجنة تطبيق المعايير أن تبدأ عملها في اليوم األول 

 (.الجلسة االفتتاحية للجنة تطبيق المعايير
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 اجتماعات المجموعات - 1

 .بعد الظهر  عند الساعة العامة صباح يوم االثنين مباشرة قبل الجلسة االفتتاحية  ■

 . ، عند االقتضاءالمؤتمر خالل نهاية األسبوع انعقاد قبلإضافية يمكن تنظيم اجتماعات  ■

تضطلع المجموعات بالمزيد من األعمال التحضيرية لمؤتمر العمل الدولي  اح الفرصة لكيقد تت ■

 مواقف/ ، بياناتانمثاًل، عضوية اللج)بواسطة البريد اإللكتروني قبل وصول المندوبين إلى جنيف 

 ..(المجموعات، عضوية فرق الصياغة، الخ

أن تضمن تخصيص ( قنية ولجنة تطبيق المعاييراللجان الت)من شأن خطط العمل المؤقتة لجميع اللجان  ■

أما الممارسة الجارية في انعقاد اجتماعات المجموعات قبل كل . الوقت الكافي الجتماعات المجموعات

 . جلسة عامة للجان التقنية التابعة لمؤتمر العمل الدولي، فتبقى على حالها

  المتكررة/ المناقشات العامة - 2
 (لحقانظر التفاصيل في الم)

. عدد الجلسات نفسهتسلسل وأيام مع اإلبقاء على  9والمتكررة للجان المناقشة العامة المحددة المدة  تبقى ■

 . هو منصوص عليه حاليًاكما 

 .أساليب العمل لتجنب الجلسات المسائية إدخال تحسينات علىفي الحالتين، قد يستلزم األمر  ■

كل مرحلة من  إنجازجلسات مسائية عند  تمديد الجلسات أو عقد تجتمع اللجان مرتين يوميًا مع إمكانية ■

 .المناقشة حسب مقتضى الحال

غير أن  .ُيعتمد مشروع االستنتاجات، كالعادة، فقرة إثر فقرة خالل مناقشة التعديالت المقدمة إلى اللجنة ■

أن يعطى فرادى  اسقد يجري في الجلسة العامة للمؤتمر، على أس( االستنتاجات دون)اعتماد التقرير 

إجراء بعض التعديالت للسماح ومن الممكن أيضًا . على مداخالتهم التصويباتالمندوبين فرصة إرسال 

يوم الثالثاء أو يوم ( الذي يقابل المناقشة العامة)للجان باعتماد الجزء األول من مشروع التقرير 

 . األربعاء من األسبوع الثاني

  لجان وضع المعايير-  3
 (التفاصيل في الملحق انظر)

بما في ذلك لجنة الصياغة التابعة للجنة،  ،تسعة أيام منالمدة الكاملة لمناقشات وضع المعايير  تستمر ■

وفي حالة المناقشة الثانية، يتعين تقديم تقرير اللجنة إلى . فيما يتعلق بمناقشات األسبوعين األول والثاني

وإذا كان من المزمع إجراء التصويت يوم الجمعة . التصويت الجلسة العامة للمؤتمر قبل يوم واحد من

صباحًا من األسبوع الثاني، عندئٍذ تعتمد الجلسة العامة التقرير يوم الخميس بعد الظهر على أبعد تقدير، 

عندها، يخصص . حتى تتمكن لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر من استعراض النصوص قبل التصويت

ع الثاني للجنة الصياغة التابعة للجنة ولألمانة لوضع التقرير في صيغته النهائية يوم األربعاء من األسبو

 : باللغات الثالث

 .، على أن تمددا إذا اقتضى األمرجلستان يوميًا –

ورهنًا بالتقدم . يمكن أن تجتمع لجنة الصياغة التابعة للجنة يوم األربعاء من األسبوع الثاني– 

يوم السبت بعد الظهر من األسبوع  هذهجتماع أول للجنة الصياغة المحرز، يمكن كذلك تنظيم ا

، في حالة المناقشة ، يمكن عندها(انظر أدناه)وإذا قررت اللجنة إنشاء لجنة صياغة دائمة . األول

، عند لجلستين عامتين إضافيتين من األسبوع الثاني اللجنة يوم األربعاء تخصصأن  األولى فقط،

 .الضرورة



GB.319/WP/GBC/1(Add.) 

 

3 GB319-WP-GBC_1(Add.)_[DDGMR-131025-1]-Ar.docx  

ولغاية الساعة مساًء إلى االنعقاد من الساعة السابعة  أيضًا جنة الصياغة التابعة للجنةقد تدعى ل –

في عام  على غرار ما كان معمواًل به)التاسعة مساًء ابتداًء من اليوم الثاني من مناقشة التعديالت 

(بالنسبة للجنة المعنية بقطاع صيد األسماك 002 
 
. 

خالل ثر مادة إأو مادة روع الصك، كالعادة، فقرة إثر فقرة ُيعتمد مشروع االستنتاجات أو مش –

دون االستنتاجات ) لتقريرل اعتماد اللجنة غير أنه يمكن. مناقشة التعديالت المقدمة إلى اللجنة

، على أن يعطى فرادى المندوبين فرصة إرسال في الجلسة العامة للمؤتمر (ودون مشروع الصك

 .على مداخالتهم التصويبات

طرائق العمل واألعمال التحضيرية أن تخفض عدد الجلسات  الموجودة فيشأن أوجه الفعالية من  –

 .المسائية

 لجنة تطبيق المعايير - 4

ض في عدد األياميخفأي تيكون هناك  لن ■
 
 .للمناقشة المتاحالوقت مقدار أو في  

خطة العمل ستكون ■
2
 .اللجان األخرى خطط عملعن مختلفة  

 ولى إلى الرابعة من الجلسة العامةالفترات األ - 5

 .من بعد ظهر اليوم األول 0 3 و  بين ( الجلسة االفتتاحية)عقد الفترة األولى من الجلسة العامة تـُ ■

على الخيار المتخذ بموجب ( مناقشة تقرير المدير العام)يتوقف انعقاد الفترة الثانية من الجلسة العامة  ■

 . -  -البند باء

االثنين  أيام، وعقد جلسات إضافية من األسبوع األول يومي الخميس والجمعةاقشة إجراء المن –

 .من األسبوع الثاني لمداخالت المندوبينواألربعاء والثالثاء 

 .من األسبوع الثاني الخميسيوم ( مؤتمر قمة عالم العمل)عقد الفترة الثالثة من الجلسة العامة تـُ ■

من األسبوع ويوم السبت يوم الجمعة ( اإلجراءات الرسمية)لسة العامة عقد الفترة الرابعة من الجتـُ ■

 .الثاني

  

 

 .لمؤتمر العمل الدولي( البحرية)  9يمكن استخالص الدروس أيضًا من الدورة     

ية تطبيق مدة أقصر، في المقام األول، على اتفاق ملزم بشأن طرائق اعتماد قائمة الحاالت في بداية ستتوقف إمكان    

 .عمل لجنة تطبيق المعايير

سيتعين أن تكون االنعكاسات على خطة العمل محددة ومدروسة بعناية في فريق العمل الثالثي التابع للجنة تطبيق    2

 .المعايير
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 خطة عمل مؤقتة

 M T W T F S S M T W T F S 

             ▀ الجلسة االفتتاحية

    █ █ █  █ █ █ █ █ █ لجنة المناقشة المتكررة

    █ █ █  █ █ █ █ █ █ المناقشة العامة ( لجان)لجنة 

  ▀ ▀  █ █  █ █ █ █ █ █ ق المعايير لجنة تطبي

    █ █ █  █ █ █ █ █ █ لجان وضع المعايير 

   █           مؤتمر قمة عالم العمل

    █ █ █   █ █    فرادى الكلمات: جلسة عامة

  ▄ ▄           (عند االقتضاء)التصويت : جلسة عامة

 ▄ █ ▄           اعتماد التقارير في الجلسة العامة

 ▄             الجلسة الختامية: جلسة عامة

   ▀           (عند االقتضاء)لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر 

 2114تجارب مقترحة لعام  -باء 

 (الدروس المستخلصة)في ضوء المناقشة التي جرت خالل االجتماع األول للفريق العامل بشأن الجزء ألف  .2

،   0 من التحسينات فيما يتعلق بإجراءات اإلصالح المجربة في عام  ومع مراعاة المطالب بإجراء المزيد

 : ، التدابير التالية  0 يونيه / تشمل المقترحات على أساس تجريبي في حزيران

وقد  .في عدد أدنىالجانبية، الرسمية منها وغير الرسمية، األحداث  ينبغي إبقاء :الجانبيةدحاا  األ ■

الرسمية ( الثالثية)رة إيجاد تعريف أوضح لمختلف أنواع األحداث أظهرت تجربة هذه الدورة ضرو

وينبغي وضع المعايير من أجل تحديد . غير الرسمية (اإلعالمية)مقارنة باألنواع األخرى من الجلسات 

عادة )مختلف فئات األحداث المنظمة على هامش االجتماعات التي تعقدها لجان مؤتمر العمل الدولي 

 .، التي قد تتعارض أو ال تتعارض مع عمل مؤتمر العمل الدولي(ءخالل فترة الغدا

الجلسة االفتتاحية؛ )تقسيم الجلسة العامة إلى أربعة أقسام واسعة النطاق  لقي :هيكلية الجلسة العامة ■

مناقشة الجلسة العامة بشأن تقريري المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة؛ مؤتمر قمة عالم العمل؛ الجلسة 

 .دعمًا كبيرًا، رهنًا بالمالحظات التالية (ة الرسمية مع التصويت واعتماد التقاريرالعام

وسوف ُتقترح التعديالت على ينبغي تقصير مدة الجلسة االفتتاحية،  :الجلسة االفتتادحية للجلسة العامة ■

م النظام النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي من أجل تجنب أي جلسة إضافية لتعليق العمل بأحكا

  .األساسي

المدير العام الكثير من الثناء باعتبار  تقريرلقي  :مناقشة تقريري الماير العام ورئيس مجلس اإلدارة ■

في الجلسة المدير العام بالكلمة االفتتاحية التي ألقاها كما كان هناك ترحيب  .أنه هادف ومبني بشكل جيد

إدراج مسألة متابعة هذه المناقشة وباقتراحه ظاته الختامية على مناقشة تقريره في مالحاالفتتاحية وبرده 

 . عليها اإلبقاءوينبغي  ،لمجلس اإلدارة الخريففي جدول أعمال دورة 

وبالرغم من النتائج . القى مؤتمر قمة عالم العمل الدعم باعتباره مبادرة مهمة :مؤتمر قمة عالم العمل ■

مع )الخطوة مرة أخرى العام القادم من الحري اختبار هذه كان هناك شعور بأنه الخليطة هذا العام، 

، (مارس/ آذار -فبراير / شباط) وينبغي إرسال الدعوات في وقت أبكر .(مزيد من الوقت للتحضير

وكان هناك شعور بأّن اختيار موضوع أكثر أهمية لمؤتمر . باستهداف يوم محدد ال غير خالل المؤتمر

 .عاًلالقمة من شأنه أن يوّلد مناقشة أكثر دينامية وتفا
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كان هناك شعور بأّنه ينبغي تقصير مراسم اعتماد تقارير اللجان في  :الفترة الرابعة من الجلسة العامة ■

وفي هذا الصدد، قد يكون من . الجلسة العامة تجنبًا لالزدواجية مع إجراء االعتماد الذي تنتهجه اللجان

امة مرة واحدة تقارير اللجان، فيما المجدي النظر في المقترح بشكل مستفيض، حتى تعتمد الجلسة الع

 .يتعلق باللجان التقنية

كان هناك إقرار بالنوعية العالية التي اتسمت بها التقارير  :الشفافية والقارة على التنبؤ والموضوعية ■

المقدمة إلى لجان المؤتمر، كما كان هناك ترحيب بتوزيع هذه التقارير على الحاضرين في المؤتمر في 

والنقاط سيما فيما يتعلق بخطط العمل المؤقتة  تحسين التواصل، ال ينبغيغير أنه . ناسبالوقت الم

 .والتغييرات التي تطرأ على البرامج وإجراءات التصويتالمطروحة للمناقشة 

بدعم من )في المستقبل، ينبغي لمجموعة الحكومات أاّل تتوانى عن بذل أي جهد  :رؤساء اللجاناختيار  ■

إطار زمني واضح، بهدف / كما ينبغي وضع جدول. لتحديد رؤساء اللجان( االقتضاءالمكتب، عند 

، لكفالة توفير مارس على أبعد تقدير/ آذار -فبراير / ضمان عملية االختيار بحلول شهري شباط

 .اجتماعات إعالمية مالئمة ما قبل المؤتمر

. ت بفضل تخطيط مسبق موضوع بعنايةيظل من الممكن مع ذلك زيادة تحسين إدارة الوق :إدارة الوقت ■

وينبغي استرعاء انتباه المؤتمر أو هيئات مكاتب اللجان إلى أهمية االستفادة إلى أقصى حد من الوقت 

ينبغي  باإلضافة إلى ذلك، ونظرًا للعدد المتزايد على الدوام من المتحدثين في الجلسة العامة،. المتاح

 .محدد للمداخالت أثناء الجلسة العامة تطبيقًا صارمًاتطبيق الوقت ال

بالنسبة للكلمات الملقاة في ) محضر األعمال المؤقتأرجئت ترجمة وإصدار  :محضر األعمال المؤقت ■

لما بعد المؤتمر، على أن توضع ( الجلسة العامة بشأن تقريري المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة فقط

الذي يضم هذه الكلمات  محضر األعمال المؤقتوُنشر . على شبكة الويب كل كلمة ألقيت في الجلسة

وكان . يوليه، مترافقًا بمهلة زمنية من أسبوعين لتقديم التعديالت عليها/ على شبكة الويب في شهر تموز

هناك شعور مع ذلك بأنه ينبغي إطالع أمانتي مجموعة أصحاب العمل ومجموعة العمال والمنسقين 

على نحو أفضل على توقيت نشرها على شبكة الويب، وكذلك على المواعيد النهائية لتقديم اإلقليميين 

 . التصويبات على البيانات الفردية

للمؤتمر في   0 في ضوء البندين المدرجين في جدول أعمال الدورة  :لجنة الصياغة التابعة للجنة ■

الذي قد تتخذه اللجنة نفسها في هذا الصدد، ، بشأن وضع المعايير ورهنًا بالقرار   0 يونيه / حزيران

قد يكون من المجدي إعادة تفعيل الممارسة القائمة على إنشاء لجنة صياغة دائمة تابعة للجنة والتي سبق 

 .002 أن طـُبقت في عام 

 مشروع قرار

يوصي بأن قا يرغب الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر العمل الاولي، في أن  .3
 : ما يلي( 2312مارس / آذار) 323يطلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعا لاورته 

مقترح أكثر استفاضة بشأن عقا مؤتمر لماة أسبوعين، يراعي الشواغل والمتطلبات التي تم اإلعراب  (أ)
 شأنها؛ عنها خالل المناقشة الحالية، ويستكمل المجاالت التي تم التوصل إلى توافق في اآلراء ب

، تراعي اإلصالدحات المشار إليها آنفًا والتي يمكن المضي في 133خطة عمل مفصلة للاورة  (ب)
 لمؤتمر العمل الاولي؛  133أو تجربتها خالل الاورة /تحسينها و

 . معلومات إضافية بشأن المسائل العالقة التي تتطلب المزيا من المشاورات والمناقشة (ج)
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 قـملح

 ضة لخطط عمل محتملة للجان التقنية الخطوط العري
 للمؤتمر أسبوعين منقحة في إطار دورة 

 لجان وضع المعايير

 المناقشة األولى

 .يوم االثنين بعد الظهر من األسبوع األول: الجلسة االفتتاحية ■

، بدءًا من يوم (بعد الظهر 0 3 الساعة  -بعد الظهر 0 3 الساعة )تعديالت  خمسة -أربعة استالم  ■

 .الثالثاء من األسبوع األول

 (. بما فيها جلسة أو جلستان مسائيتان خالل األسبوع األول)اجتماعًا للجلسة العامة  2 -  تنظيم  ■

 .يوم الثالثاء بعد الظهر من األسبوع الثاني: نهاية المناقشة في اللجنة ■

ورهنًا بالتقدم المحرز، يمكن كذلك  .تجتمع لجنة الصياغة التابعة للجنة يوم األربعاء من األسبوع الثاني ■

وفي حال . تنظيم اجتماع أول للجنة الصياغة التابعة للجنة يوم السبت بعد الظهر من األسبوع األول

على غرار ما كان معمواًل به في عام )قررت اللجنة أن يكون لديها لجنة صياغة دائمة تابعة لها 

 . عاء لعقد جلستين عامتين إضافيتين، عندئٍذ يمكن أن تخصص اللجنة يوم األرب(002 

 .من األسبوع الثانيأو يوم الجمعة ُينشر مشروع تقرير اللجنة على شبكة الويب يوم الخميس  ■

أو يوم سبت من في آخر يوم جمعة إما تعتمد الجلسة العامة للمؤتمر مشروع التقرير واالستنتاجات  ■

 .األسبوع الثاني

بإمكانية تقديم تصويبات على التقرير وإلى أّنه يمكن للرئيس أن يشير إلى تجدر اإلشارة إلى أنه سُيحتفظ 

هذه التصويبات المحتملة عن طريق تحديد الفقرات المعنية وقت تقديم التقرير إلى الجلسة العامة العتماده 

 (.على غرار ما كان معمواًل به في السابق في مجلس اإلدارة قبل اإلصالح)نهائيًا 

 نيةالمناقشة الثا

 .يوم االثنين بعد الظهر من األسبوع األول: الجلسة االفتتاحية ■

، بدءًا من يوم (بعد الظهر 0 3 الساعة  -بعد الظهر 0 3 الساعة )تعديالت  خمسة -أربعة استالم  ■

 .الثالثاء من األسبوع األول

 (. ل األسبوع األولبما فيها جلسة أو جلستان مسائيتان خال)اجتماعًا للجلسة العامة  2 -  تنظيم  ■

 .بعد الظهر من األسبوع الثاني الثالثاءيوم : نهاية المناقشة في اللجنة ■

ورهنًا بالتقدم المحرز، يمكن كذلك . من األسبوع الثاني األربعاءتجتمع لجنة الصياغة التابعة للجنة يوم  ■

وفي حال . ن األسبوع األولتنظيم اجتماع أول للجنة الصياغة التابعة للجنة يوم السبت بعد الظهر م

على غرار ما كان معمواًل به في )قررت اللجنة أن يكون لديها لجنة صياغة دائمة تابعة لها 

فإن من شأن ذلك أن يخفض إلى حٍد كبير حجم العمل الملقى على عاتق لجنة الصياغة ، (002  عام

 . التابعة للجنة في آخر يوم أربعاء

 .من األسبوع الثانيلياًل على شبكة الويب يوم األربعاء ُينشر مشروع تقرير اللجنة  ■

من األسبوع  بعد الظهرتعتمد الجلسة العامة للمؤتمر مشروع التقرير ومشروع الصك يوم الخميس  ■

 .الثاني

في نهاية بعد تجتمع لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر مباشرة بعد االعتماد في الجلسة العامة، يوم الخميس  ■

 .األسبوع األخير منالظهر 

 .يجري التصويت على الصك يوم الجمعة صباحًا من األسبوع األخير ■
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تجدر اإلشارة إلى أنه سُيحتفظ بإمكانية تقديم تصويبات على التقرير وإلى أّنه يمكن للرئيس أن يشير إلى 

ة العامة العتماده هذه التصويبات المحتملة عن طريق تحديد الفقرات المعنية وقت تقديم التقرير إلى الجلس

 (.على غرار ما كان معمواًل به في السابق في مجلس اإلدارة قبل اإلصالح)نهائيًا 

 لجان المناقشات المتكررة

 .يوم االثنين بعد الظهر من األسبوع األول: الجلسة االفتتاحية ■

من ( إن أمكن ذلكفي الصباح فقط، )الثالثاء واألربعاء و أيام االثنينجلسات عامة ست  - خمستنظيم  ■

 .نقاطعدد محدد من المناقشة عامة بشأن : األسبوع األول

 .توزيع استنتاجات أولية يوم الثالثاء من األسبوع األول، في بداية فترة بعد الظهر ■

 .من األسبوع األولوالسبت الجمعة خمسة اجتماعات يومي  -أربعة : فريق الصياغة ■

 .لثانيمن األسبوع اثنين صباحًا االيوم : توزيع مشروع االستنتاجات ■

 .الثانيمن األسبوع  االثنين صباحًااجتماعات المجموعات يوم  ■

بعد الظهر إلى الساعة   ، من الساعة الثانيبعد الظهر من األسبوع  االثنينيوم : استالم التعديالت ■

 .مساًء 2

االثنين، من على شبكة الويب يوم ( مةالمناقشة العا يقابلالذي )ُينشر الجزء األول من مشروع التقرير  ■

ومن الممكن استالم تصويبات محتملة على هذا الجزء في الجلسة العامة، ويمكن اعتماد . األسبوع الثاني

 .بعد الظهر من األسبوع الثاني الثالثاءالجزء األول من التقرير خالل الجلسة العامة يوم 

من األسبوع الثاني واألربعاء الثالثاء : في الجلسة العامةالنظر في التعديالت على مشروع االستنتاجات  ■

 (.جلسات خمس -أربع )

على ( مناقشة التعديالت يقابلالجزء األول مع التصويبات والجزء الثاني الذي )ُينشر مشروع التقرير  ■

 .مساًء من األسبوع الثاني الخميسيوم : شبكة الويب

بعد الظهر من  الجمعة أو السبت: تقرير ومشروع االستنتاجاتتعتمد الجلسة العامة للمؤتمر مشروع ال ■

 . األسبوع الثاني

تجدر اإلشارة إلى أنه سُيحتفظ بإمكانية تقديم تصويبات على الجزء الثاني من التقرير وإلى أّنه يمكن 

إلى  للرئيس أن يشير إلى هذه التصويبات المحتملة عن طريق تحديد الفقرات المعنية وقت تقديم التقرير

 (.على غرار ما كان معمواًل به في السابق في مجلس اإلدارة قبل اإلصالح)الجلسة العامة العتماده نهائيًا 

 لجان المناقشة العامة

 .يوم االثنين بعد الظهر من األسبوع األول: الجلسة االفتتاحية ■

من ( ح فقط، إن أمكن ذلكفي الصبا)الثالثاء واألربعاء االثنين و أيامجلسات عامة  ست -خمس تنظيم  ■

 .نقاطمن ال عدد محدد مناقشة عامة بشأن: األسبوع األول

 .توزيع استنتاجات أولية يوم الخميس من األسبوع األول، في بداية فترة بعد الظهر ■

 .من األسبوع األولوالسبت الجمعة  ياجتماعات يوم خمسة -أربعة : فريق الصياغة ■

 .الثانياألسبوع االثنين صباحًا من وم ي: توزيع مشروع االستنتاجات ■

 .الثانيمن األسبوع صباحًا  االثنيناجتماعات المجموعات يوم  ■

بعد الظهر إلى الساعة   ، من الساعة الثانيبعد الظهر من األسبوع  االثنينيوم : استالم التعديالت ■

 .مساًء 2

من  االثنينعلى شبكة الويب يوم ( العامة المناقشة قابلالذي ي)ُينشر الجزء األول من مشروع التقرير  ■

ومن الممكن استالم تصويبات محتملة على هذا الجزء في الجلسة العامة، ويمكن اعتماد . األسبوع الثاني

 .بعد الظهر من األسبوع الثاني الثالثاءالجزء األول من التقرير خالل الجلسة العامة يوم 
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من األسبوع الثاني واألربعاء الثالثاء : جات في الجلسة العامةالنظر في التعديالت على مشروع االستنتا ■

 (.جلسات خمس -أربع )

على ( مناقشة التعديالت قابلالجزء األول مع التصويبات والجزء الثاني الذي ي)ُينشر مشروع التقرير  ■

 .مساًء من األسبوع الثاني الخميسيوم : شبكة الويب

بعد الظهر من  الجمعة أو السبت: ع التقرير ومشروع االستنتاجاتتعتمد الجلسة العامة للمؤتمر مشرو ■

 . األسبوع الثاني

تجدر اإلشارة إلى أنه سُيحتفظ بإمكانية تقديم تصويبات على الجزء الثاني من التقرير وإلى أّنه يمكن 

قرير إلى للرئيس أن يشير إلى هذه التصويبات المحتملة عن طريق تحديد الفقرات المعنية وقت تقديم الت

 (.على غرار ما كان معمواًل به في السابق في مجلس اإلدارة قبل اإلصالح)الجلسة العامة العتماده نهائيًا 

 لجنة تطبيق المعايير

رهنًا بحصيلة متابعة لجنة تطبيق المعايير ومشاورة الفريق العامل الثالثي التابع للجنة، يستعرض 

تتمكن لجنة تطبيق المعايير من الوفاء بواليتها تمشيًا مع طرائق  المكتب الخيارات المطروحة بغية ضمان أن

 .عملها، مع مراعاة المدة األقصر المقترحة لدورة المؤتمر

 


