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اثنيا -شروح جدول األعمال املؤقت
البند 1
انتخاب أعضاء املكتب
 -1وفر زال لةممارلززت املتبعززت ،ينرززفح أ ينتخززب فريززق اخل زرباء ا كززوم الززدو العامززل املع ز
ملعايري الدوليت لةمحالبت وا ي رئيسال وانئبال لةرئيس  -مرررال.
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البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
نتصصت لفريق اخلرباء ا كوم الدو العامل ث ثزت أم عمزل ززاع أعمالزم .ومزن
-2
ينر ززفح ص ززيا ااةس ززت العام ززت األوا الز ز تنعر ززد ي ززو األريع ززاء  1تشز زرين الث ززاين/نوفمرب 2017
لت ززدارس املس ززائل ا جرائي ززت البن ززدا  1و 2م ززن ج ززدول األعم ززالد ولع ززر البن ززد  .3ون ص ززا
ااةسززا التاليززت ج زراء مناقشززت مفصززةت يش ز البنززد  3مززن جززدول األعمززال ،ولعززر البنززود 4
و 5و 6وإج زراء مناقشززت مفصززةت يش ز ا .ولززتنعد األمانززت جززدولل عمني زال مؤقت زال يبززني الرضززام ال ز
ليتناوهلا الجتماع .وينتاح اادول الزم املؤقت يف اليو األول لةدورة.

الواثئق
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جدول األعمال املؤقت وبروحم

البند 3
تعزيز قابليةة التاةارير املتعلاةة ابالسةتدامة للماارنةةي ا تيةار املؤشةراي األساسةية إلبةالغ
الشركاي عن املسامهة يف حتايق أهداف التنمية املستدامة
 -3التعر املندويو يف الدورة الثالثت والث ثني لفريق اخلرباء ا كوم الدو العامل املع
ملعايري الدوليت لةمحالبت وا ي التطورا األترية يف جمال تردمي الترارير املتعةرت للتدامت،
مبززا يف كلززق الرضززام البيجيززت والجتماعيززت وقضززام ا وكمززت ،وانقش زوا التحززدم الرئيسززيت يف ه ز ا
اجملززال ،مثززل عززد قايةيززت يف الترززارير املتعةرززت للززتدامت لةمرارنززت وعززد موثوقيت ززا عة ز الصززعيد
الززدو  ،وأمهي ززت اتس ززاق ه ز ع الترززارير مززع األط ززر املتعةر ززت يترززدمي التر ززارير املالي ززت .ودع ززا املن ززدويو
األونكت ززاد إا تعزي ززز عمة ززم ،لتع ززاو م ززع الفري ززق اللتش ززار يش ز ز اتتي ززار ع ززدد ززدود م ززن
مؤبرا حتريق أهداف التنميت املستدامت مزن أجزل تيسزري مواءمزت عمةيزا ترزدمي الترزارير املتعةرزت
للززتدامت ،وإعززداد وثيرززت إربززاديت و لتززا مسززاعدة الززدول األعضززاء يف مززا تب لززم مززن ج ززود
لتعزي ززز دور ا يز ز م ززن قب ززل الش ززركا يف هلي ززت رص ززد حتري ززق أه ززداف التنمي ززت املس ززتدامت .وتبعز زال
لز ز لق ،عر ززد أمان ززت األونكت ززاد يف نيس ززا /أيريل  2017اجتماعز زال لةفري ززق اللتش ززار يشز ز
أهداف التنميت املستدامت وأعد  ،ت ل الففة الفاصةت يزني الزدورتني وثيرزت املعةومزا األلالزيت
امل كورة أدانع ك ينظر في ا فريق اخلرباء ا كوم الدو العامل يف دورتم الرايعت والث ثني.

الواثئق
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تعزيز قايةيت الترارير املتعةرت للزتدامت لةمرارنزتش اتتيزار املؤبزرا
األلالز ززيت لمي ز ز مز ززن قبز ززل الشز ززركا عز ززن املسز ززامهت يف حتريز ززق
أهداف التنميت املستدامت
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البند 4
دور اإلفصةةاح يف تايةةيم املخةةانير وحتس ة جةةدو اإلبةةالغ مةةن قبةةل الشةةركاي يف
صنع الاراراي
 -4اتفق فريق اخلرباء ا كوم الدو العامل املعز ملعزايري الدوليزت لةمحالزبت وا يز أيضزال
عةز أ ينززاقد يف دورتززم الرايعززت والث ثززني دور ا فصززاح يف تريززيم املخززاطر وحتسززني جززدوى ا يز
مززن قبززل الشززركا يف صززنع الر زرارا  ،عة ز أ يكززو ه ز ا هززو البنززد املو ززوع الثززاين املززدر يف
جززدول األعمززال .وتبع زال ل ز لق ،أعززد أمانززت األونكتززاد وثيرززت املعةومززا األلالززيت امل ز كورة أدانع
لتيسري مداول الدورة الرايعت والث ثني لفريق اخلرباء ا كوم الدو يش ه ا املو وع.

الواثئق
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دور ا فصززاح يف تريززيم املخززاطر وحتسززني جززدوى ا يز
الشركا يف صنع الررارا

مززن قبززل

البند 5
مسائل أ ر
 -5قد يزود فريزق اخلزرباء ا كزوم الزدو العامزل أ ينزاقد ،يف إطزار هز ا البنزد مزن جزدول
األعمززال ،موا ززيع مثززل اوالززبت وا يز مززن قبززل املؤلسززا الصززكرية واملتولززطت ا ززم كولززيةت
لةسري يف اجتاع ا دما املا ومتايعزت العمزل يشز املوا زيع الز نوقشزت يف دورا لزايرت ،مثزل
املناقشززا املتعةرززت يتطبيززق الززدول األعضززاء مززؤترال أداة تطززوير اوالززبت الز الززتحدث ا األونكتززاد
وفريق اخلرباء ا كوم الدو .

البند 6
جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالث
 -6ل ززتؤت يف العتب ززار يف املناقش ززا املتعةر ززت ت ززدول األعم ززال املؤق ززت لة ززدورة اخلامس ززت
والث ثززني لفريززق اخلزرباء ا كززوم الززدو العامززل املعز ملعززايري الدوليززت لةمحالزبت وا يز نتززائ
مداول الدورة الرايعت والث ثني لفريق اخلرباء ا كوم الدو العامل وما لبر ا من دورا .

البند 7
اعتماد التارير
 -7ميكززن لفريززق اخلزرباء ا كززوم الززدو  ،إ ر ززب يف كلززق ،أ يعتمززد الززتنتاجا متفززق
عةي ا ،حسبما يراع رورمل .وميكن لةرئيس ،إ ر ب يف كلزق ،إعزداد مزوجز يضزعم هزو .ويصزا
الترريززر الن ززائ حتززت إبزراف الزرئيس يعززد اتتتززا الززدورة .وينرززد الترريززر إا الززدورة املربةززت لة نززت
اللتثمار واملشاريع والتنميت.
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