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 شروح ج ول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البن    

 انتخاب أعضا  املوتب
يل العامزززل املعززز  وفرززال لةممارلزززت املتبعززت، ي رزززب  أي ينتخززب فريزززق اخلزز اء ا كزززومي الززدو  -1

 مرررال. - ملعايري الدوليت لةمحالبت واإلب   رئيسال وانئبال لةرئيس 

  2البن    
 إقرار ج ول األعمال وتنظيم اللمع

ت صصت لفريق اخل اء ا كومي الدويل العامل ث ثت أايم عمزل إلازاأ أعمالزو. ولزذل   -2
 2018تشززرين األول/أكتززوبر  24وم األربعززاء ي رززب   يصززيل ا ةسززت العامززت األوع الزز  ت عرززد يزز

صززززل 3مززززن جززززدول األعمززززالد ولعززززر  البنززززد  2و 1لبحززززس املسززززائل اإلجرائيززززت  البنززززداي  . وي 
 4مززن جززدول األعمززال، ولعززر  البنززود  3ا ةسززا  التاليززت إلجززراء مناقشززت مفصززةت بشزز ي البنززد 

يزززال مؤقتزززال ي بزززني الرضزززااي الززز  وإجزززراء مناقشزززت مفصزززةت بشززز اا. ولزززت عدز األمانزززت جزززدولل أمن 6و 5و
 ليتناوهلا الجتماع. ولي تا  ا دول الزم  املؤقت يف اليوم األول لةدورة.

 الواثئق
TD/B/C.II/ISAR/84 جدول األعمال املؤقت وإلروحو 

  3البن    
تلزيربربز قابليربربة الترربربارير املتللرربربة ابالسربربت ا ة للمرارنربربةش اتتيربربار املؤشربربرا  األساسربربية 

 جانب الشركا  عن اإلسهام يف حتريق أه اف التنمية املست ا ةلإلبالغ  ن 
لززةزا املنززدوبوي يف الززدورة الرابعززت والث ثززني لفريززق اخلزز اء ا كززومي الززدويل العامززل املعزز   -3

 ملعزايري الدوليززت لةمحالززبت واإلبز   الضززوء عةززس الزدور األلالززي الززذو تؤديزو ا الززبت واإلبزز   
. فاملعةومزا  اا  2030ريق طموحا  تطت التنميت املستدامت لعزام من جانب الشركا  يف حت

املستوى املرتفع من ا ودة ال  تردمها الشركا  ل بد منها لتعزيز اللتررار املايل، ولرعايت منزا  
متكي  ل لزتثمار، وتيسزري املسزؤوليت واملسزاءلت، ودعزم املمارلزا  املسزتدامت يف تزايل اللزته   

 ضزوء الطةزب املتزايزد عةزس املعةومززا  املتعةرزت  إلبز   عزن اللزتدامت يف السززنوا  واإلنتزا.. ويف
األترية، املدعوم  لتطورا  اا  الصةت عةس الصُّعد الدوليت واإلقةيميزت والوطنيزت، أإلزار املنزدوبوي 

يزت لةمحالزبت يف الدورة الرابعت والث ثني لفريق اخل اء ا كزومي الزدويل العامزل املعز   ملعزايري الدول
واإلب   إع أمهيت توفري أدوا  عمةيت لةبةداي تساعدها يف جهودها الراميت إع تسخري إمكاان  

 الرطاع اخلاص كإلهام يف حتريق أهداف التنميت املستدامت.
أحاطت الدورة الرابعت والث ثوي لفريق اخل اء ا كومي الدويل العامل عةمزال  لترزدم وقد  -4

تززز ل فززبة مززا بزززني الززدورا  بشزز ي وضززع تموعزززت مززن املؤإلززرا  األلالزززيت  رزززقحتالكبززري الززذو 
اخلزاص بفريزق اخلز اء املشزب  ،  لتسزا  مزع إطزار الر زد ل ب   من جانزب الشزركا املربحت 

يف تتام  ،ؤإلرا  أهداف التنميت املستدامت. ودعا املندوبوي أمانت األونكتادمب املع الوكال   بني
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وثيرززت توجيهيززت  املتعةززق دعززداداملضززي قززدمال يف العمززل مززوالة هززذا املوضززوع، إع  شزز يبمززداول م 
اإلبز   عزن يف تزال  ا ها  الرئيسزيت  زاحبت املصزةحتبش ي املؤإلرا  األلاليت،  لتعاوي مع 

و لتعززززاوي مززززع الفريززززق اللتشززززارو املعزززز   .واإلبزززز   املتكامززززل واإلبزززز    ززززري املززززايلاللززززتدامت 
 وثيرززززتالاملشززززاريع وأهززززداف التنميززززت املسززززتدامت، أعززززد  أمانززززت األونكتززززاد  مززززن جانززززب   إلبزززز 

 تيسري املداول  بش ي هذا البند من جدول األعمال.بغيت األلاليت املبينت أدانه 
 الواثئق

TD/B/C.II/ISAR/85   تعزيززززز قابةيزززززت الترزززززارير املتعةرزززززت  للززززتدامت لةمرارنزززززتش اتتيزززززار املؤإلزززززرا
األلالزيت ل بزز   مززن جانزب الشززركا  عززن اإللزهام يف حتريززق أهززداف 

 التنميت املستدامت 

  4البن    
 سربربا ع التنذيربربع اللملربربا للملربربايري ال وليربربة للمحاسربرببة واإلبربربالغ يف الر ربرباع  اللربربام 

 واخلاص 
الرابعزززت والث ثزززوي لفريزززق اخلززز اء ا كزززومي الزززدويل العامزززل املعززز   ملعزززايري اتفرزززت الزززدورة  -5

الدوليزززت لةمحالزززبت واإلبززز   عةزززس مناقشزززت مسزززائل التنفيزززذ العمةزززي لةمعزززايري الدوليزززت لةمحالزززبت 
، أعزززد  أمانزززت األونكتزززاد واثئزززق املعةومزززا  وتبعزززال لزززذل واإلبززز   يف الرطزززاعني العزززام واخلزززاص. 

 .تيسري املداول  بش ي هذا البند من جدول األعمالبغيت أدانه  األلاليت املبينت
 الواثئق

TD/B/C.II/ISAR/86 

 

مسائل التنفيذ العمةي لةمعايري الدوليت لةمحالزبت واإلبز   يف الرطزاعني 
 العام واخلاص

  5البن    
  سا ع أترى

العامزل يف إطار هذا البند من جدول األعمال، قد ير ب فريزق اخلز اء ا كزومي الزدويل  -6
مززن املردَّمززت مناقشززت الطةبززا  ا ديثززت يف تناوهلززا يف الززدورا  السززابرت و  جززرىمتابعززت املسززائل الزز  
 داة تطوير ا البت.أب ما يتعةقالدول األعضاء في

  6البن    
 السادسة والثالث ج ول األعمال املؤقت لل ورة 

لزززت ؤتذ يف ا سزززباي يف املناقشزززا  املتعةرزززت ازززدول األعمزززال املؤقزززت لةزززدورة السادلزززت  -7
والث ثزني لفريزق اخلز اء ا كزومي الزدويل العامزل املعز   ملعزايري الدوليزت لةمحالزبت واإلبز   نتزائ  

العامززززل فضزززز ل عززززن نتززززائ  مززززداول  الززززدورة اخلامسززززت والث ثززززني لفريززززق اخلزززز اء ا كززززومي الززززدويل 
 مداول  الدورا  السابرت.
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  7البن    
 اعتماد التررير

قد ير ب فريق اخل اء ا كومي الدويل يف اعتماد التنتاجا  متفق عةيها، حسبما يزراه  -8
ضرورايل. وفض ل عن ال ، قد ير ب الرئيس يف إعداد موجز يضعو هو. وليجرو جتميزع الترريزر 

الزززرئيس بعزززد اتتتزززام الزززدورة. ولزززي ردم الترريزززر إع الزززدورة الرادمزززت لةجنزززت النهزززائي حتزززت إإلزززراف 
 اللتثمار واملشاريع والتنميت.

    


