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ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت
البند 1
انتخاب أعضاء المكتب
 -1وف ـ ـ ـار لاممارس ـ ـ ــغ املتبع ـ ـ ــغ ،يرب ـ ـ ــي أ ينتخ ـ ـ ــب فريـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـرباء ا ك ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــدوط العام ـ ـ ــل
املع ــي عاملع ــايد الدولي ــغ لامحاس ــبغ واشع ــاجل فريـ ـ ا ـ ـرباء ا ك ــوم ال ــدوط العام ــل) رئي ـ ـار ونائبـ ـار
لارئيجل  -م ررار.
البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ربخصصت لفري ا رباء ا كوم الدوط العامـل ثاثـغ أيـاع عمـل ش ـام أعمالـ  .ولـذا يرب ـي
-2
ختصــيجل ارا ــغ العامــغ األو ال ـ ســتربع د يــوع األرععــاء  4تش ـرين الثــاين/نــوفمرب  2015لام ــائل
اشجرائي ــغ البنـ ــدا  1و )2ولع ــرمل البنـ ــد  .3أم ــا ارا ـ ــاحل التالي ــغ ،ف ـ ـيمكن أ ربختص ــجل شج ـ ـراء
مناقش ــغ مفص ــاغ عش ـ ـ البن ــد  3مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال ولع ــرمل البنـ ــود  4و 5و 6وإج ـ ـراء مناقشـ ــغ
مفصــاغ عش ـ ها .وســتعد األمانــغ جــدومر ممني ـار مؤقت ـار يبــني ال ضــايا ال ـ س ـيتناوهلا امجتمــا  .وســيربتا
ةذا اردول الغمي املؤقت يف اليوع األول لادورة.
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جدول األعمال املؤقت وشروح

البند 3
األسس الجوهرية لإلبالغ العالي الجودة من جاننب الشنر:اال المتالبناا الدولينة لمراجعنة
الحساباا والضمان والممارساا الجيدة في مجال تنفيذها
 -3اقــي فري ـ ا ـرباء ا كــوم الــدوط العامــل ،يف ختــاع مداومت ـ يف دورت ـ ا اديــغ والثاثــني،
يف إطــار مو ــو األســجل اروةريــغ للعــاجل العــاط ارــودة مــن جانــب الشــر احل ،جعــل املترابــاحل
الدولي ــغ ملراجع ــغ ا ــاعاحل والض ــما واملمارس ــاحل اري ــدة يف جم ــال تنفي ــذةا عن ــدار رئي ــيار م ــن عن ــود
جدول أعمالـ الـ ينظـر في ـا يف دورتـ الثانيـغ والثاثـني .وةـذا ااـال عنصـر رئي ـ مـن عنا ـر أداة
الترـوير اااســل الـ اســتحدث ا األونكتــاد مل ــاعدة الباــدا يف ج ودةــا الراميــغ إ تشـ ي اشعــاجل
العاط ارـودة مـن جانـب الشـر احل .وتبعـار لـذل  ،أعـدحل أمانـغ األونكتـاد الوثي ـغ املـذ ورة أدنـا عغيـغ
تي د مداومحل فري ا رباء ا كوم الدوط العامل عش ةذا املو و .
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الوثائ
األس ـ ــجل اروةري ـ ــغ للع ـ ــاجل الع ـ ــاط ار ـ ــودة م ـ ــن جان ـ ــب
الشر احلل املتراباحل الدوليـغ ملراجعـغ ا ـاعاحل والضـما
واملمارساحل اريدة يف جمال تنفيذةا
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البند 4
استعراض الممارساا الجيدة المتعلقة بتعزيز دور اإلبالغ م جانب الشر:اا في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة
 -4أحــاا املنــدوعو عام ـار أثنــاء الــدورة ا اديــغ والثاثــني لفري ـ ا ـرباء ا كــوم الــدوط العامــل
عاملرالبــغ املتغايــدة عإعــداد ت ــارير مفيــدة ومــوجغة وموثــوا وــا وقاعاــغ لام ارنــغ وت ــت يب لتحــدياحل
جــدول األعمــال يف جمــال التنميــغ امل ــتدامغ .وســارت الــدورة الضــوء عاــإ ا اجــغ إ التن ــي وعنــاء
أوج التآمر فيمـا عـني املترابـاحل واملبـادراحل ا اليـغ عشـ إعـداد الت ـارير املتعا ـغ عامسـتدامغ والت ـارير
غــد املاليــغ ،مثــل ت ــارير اشفصــا البي ـ وامجتمــاع واشفصــا املتعا ـ و مــغ الشــر احل .وطاــب
املنــدوعو إ أمانــغ األونكتــاد أ تعمــل عاــإ و ـ هــج متماس ـ ملواج ــغ ــدياحل إعــداد الت ــارير
املتعا ــغ عامســتدامغ ع صــد تعغيــغ دور ت ــارير الشــر احل يف ي ـ أةــداف التنميــغ امل ــتدامغ .وطاــب
املندوعو أيضـار إ أمانـغ األونكتـاد أ تشـكل فريـ خـرباء استشـاريار لصصـار لام ـاعدة يف األعمـال
التحضديغ الاممغ لتناول ةـذا املو ـو  .وتبعـار لـذل  ،شـكات أمانـغ األونكتـاد فريـ خـرباء استشـاريار
لصصـ ـار وع ــدحل اجتماعـ ـار يف جني ــف يف  24آذار/م ــار  .2015وق ــد أع ــدحل أمان ــغ األونكت ــاد
الوثي ـ ــغ املـ ــذ ورة أدنـ ــا عغيـ ــغ تي ـ ــد مـ ــداومحل فري ـ ـ ا ـ ـرباء ا كـ ــوم الـ ــدوط العامـ ــل عش ـ ـ ةـ ــذا
املو و .

الوثائ
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اســتعرامل املمارســاحل اريــدة املتعا ــغ عتعغيــغ دور اشعــاجل
من جانب الشر احل يف ي أةداف التنميغ امل تدامغ

البند 5
مسائل أخرى
 -5قــد يــود فري ـ ا ـرباء ا كــوم الــدوط العامــل أ ينــاقيف ،يف إطــار ةــذا البنــد مــن جــدول
األعمال ،استعرامل ما أرب غ مـن أعمـال متاععـغ عشـ موا ـي نوقشـت يف دوراحل سـاع غ ،مثـل وثي ـغ
توجي ي ــغ عش ـ ـ ر ــد اممتثـ ــال ملتراب ــاحل اشع ــاجل م ــن جانـ ــب الش ــر احل وإنفاذة ــا ،عا ــإ النحـ ــو
املت ــوخإ يف ال ــدورة ا ادي ــغ والثاث ــني .وق ــد ينظ ــر فري ـ ـ ا ــرباء ا ك ــوم ال ــدوط العام ــل أيض ـ ـار يف
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ختصــيجل وقــت ملنظمــاحل دوليــغ وإقايميــغ أخــرى منخرطــغ يف جمــال اشعــاجل مــن جانــب الشــر احل مــن
أجل ت دمي ديثاحل عن أنشرت ا ذاحل الصاغ ال نفذهتا خال فية ما عني الدورتني.
البند 6
جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والثالثي
 -6س ــيربناقَيف ج ـدول األعم ــال املؤق ــت لا ــدورة الثالث ـغ والثاث ــني لفريـ ـ ا ـرباء ا ك ــوم ال ــدول
العامل يف وء نتائج مداومحل دورت الثانيغ والثاثني و ذل ما سب ا من دوراحل.
البند 7
اعتماد التقرير
 -7قـ ــد يرغـ ــب فري ـ ـ ا ـ ـرباء ا كـ ــوم الـ ــدوط العامـ ــل يف اعتمـ ــاد اسـ ــتنتاجاحل متف ـ ـ عاي ـ ــا،
ح ــبما ي ـرا ــروريار .وقــد يرغــب ال ـرئيجل يف إعــداد مــوجغ يضــع ةــو .وســيربعد الت ريــر الن ــائ ــت
إش ـراف ال ـرئيجل ععــد اختتــاع الــدورة .وســي دع الت ريــر إ الــدورة ال ادمــغ لا نــغ امســتثمار واملشــاري
والتنميغ.
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