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اثني ا -شروح ج ول األعمال املؤقت
البن 1
انتخاب أعضا املوتب
 -1وفر زال لةممارلززت املتبعززت ،يرززب أي ينتخززب فريززق اخل ز اء ا كززومي الززدويل العامززل املع ز
ملعايري الدوليت لةمحالبت واإلب رئيسال وانئبال لةرئيس  -مرررال.

البن 2
إقرار ج ول األعمال وتنظيم اللمع
 -2تصصت لفريق اخل اء ا كومي الدويل العامل ث ثت أايم عمزل إلازاأ أعمالزو .ولزذل
يرززب يصززيل ا ةسززت العامززت األوع ال ز تعرززد ي زوم األربعززاء  24تش زرين األول/أكتززوبر 2018
لبح ززس املس ززائل اإلجرائي ززت البن ززداي  1و 2م ززن ج ززدول األعم ززالد ولع ززر البن ززد  .3ويص ززل
ا ةسززا التاليززت إلجزراء مناقشززت مفصززةت بشز ي البنززد  3مززن جززدول األعمززال ،ولعززر البنززود 4
و 5و 6وإج زراء مناقشززت مفصززةت بش ز اا .ولززتع زد األمانززت جززدولل أمني زال مؤقت زال يبززني الرضززااي ال ز
ليتناوهلا الجتماع .وليتا ا دول الزم املؤقت يف اليوم األول لةدورة.
الواثئق
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جدول األعمال املؤقت وإلروحو

البن 3
تلزيربربز قابليربربة الترربربارير املتللرربربة ابالسربربت ا ة للمرارنربربةش اتتيربربار املؤش ربرا األساسربربية
لإلبالغ ن جانب الشركا عن اإلسهام يف حتريق أه اف التنمية املست ا ة
 -3لزةزا املنززدوبوي يف الززدورة الرابعززت والث ثززني لفريززق اخلز اء ا كززومي الززدويل العامززل املعز
ملعزايري الدوليززت لةمحالززبت واإلبز الضززوء عةززس الزدور األلالززي الززذو تؤديزو ا الززبت واإلبز
من جانب الشركا يف حتريق طموحا تطت التنميت املستدامت لعزام  .2030فاملعةومزا اا
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
واإلنتزا ..ويف ضزوء الطةزب املتزايزد عةزس املعةومززا املتعةرزت إلبز عزن اللزتدامت يف السززنوا
الصعد الدوليت واإلقةيميزت والوطنيزت ،أإلزار املنزدوبوي
األترية ،املدعوم لتطورا اا الصةت عةس ُّ
يف الدورة الرابعت والث ثني لفريق اخل اء ا كزومي الزدويل العامزل املعز ملعزايري الدوليزت لةمحالزبت
واإلب إع أمهيت توفري أدوا عمةيت لةبةداي تساعدها يف جهودها الراميت إع تسخري إمكاان
الرطاع اخلاص كإلهام يف حتريق أهداف التنميت املستدامت.
 -4وقد أحاطت الدورة الرابعت والث ثوي لفريق اخل اء ا كومي الدويل العامل عةمزال لترزدم
الكبززري الززذو حت زرززق ت ز ل فززبة مززا بززني الززدورا بش ز ي وضززع تموعززت مززن املؤإل زرا األلالززيت
املربحت ل ب من جانزب الشزركا  ،لتسزا مزع إطزار الر زد اخلزاص بفريزق اخلز اء املشزب
بني الوكال املع مبؤإلرا أهداف التنميت املستدامت .ودعا املندوبوي أمانت األونكتاد ،يف تتام
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مززداول م بشز ي هززذا املوضززوع ،إع مزوالة املضززي قززدمال يف العمززل املتعةززق دعززداد وثيرززت توجيهيززت
بش ي املؤإلرا األلاليت ،لتعاوي مع ا ها الرئيسزيت زاحبت املصزةحت يف تزال اإلبز عزن
ززري امل ززايل .و لتع ززاوي م ززع الفري ززق اللتش ززارو املع ز ز
الل ززتدامت واإلب ز ز املتكام ززل واإلبز ز
إلب ز ز مز ززن جانز ززب املشز ززاريع وأهز ززداف التنميز ززت املسز ززتدامت ،أعز ززد أمانز ززت األونكتز ززاد الوثيرز ززت
األلاليت املبينت أدانه بغيت تيسري املداول بش ي هذا البند من جدول األعمال.
الواثئق
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تعزيز ززز قابةيز ززت الترز ززارير املتعةرز ززت للز ززتدامت لةمرارنز ززتش اتتيز ززار املؤإل ز زرا
األلالزيت ل بز مززن جانزب الشززركا عززن اإللزهام يف حتريززق أهززداف
التنميت املستدامت

البن 4
سربربا ع التنذيربربع اللملربربا للملربربايري ال وليربربة للمحاسربرببة واإلبربربالغ يف الر ربرباع اللربربام
واخلاص
 -5اتفرززت الززدورة الرابعززت والث ثززوي لفريززق اخل ز اء ا كززومي الززدويل العامززل املع ز ملعززايري
الدولي ززت لةمحال ززبت واإلب ز عة ززس مناقش ززت مس ززائل التنفي ززذ العمة ززي لةمع ززايري الدولي ززت لةمحال ززبت
واإلب ز يف الرطززاعني العززام واخلززاص .وتبع زال لززذل  ،أعززد أمانززت األونكتززاد واثئززق املعةومززا
األلاليت املبينت أدانه بغيت تيسري املداول بش ي هذا البند من جدول األعمال.
الواثئق
TD/B/C.II/ISAR/86

مسائل التنفيذ العمةي لةمعايري الدوليت لةمحالزبت واإلبز
العام واخلاص

يف الرطزاعني

البن 5
سا ع أترى
 -6يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،قد ير ب فريزق اخلز اء ا كزومي الزدويل العامزل
متابعززت املسززائل الز جززرى تناوهلززا يف الززدورا السززابرت ويف مناقشززت الطةبززا ا ديثززت َّ
املردمززت مززن
الدول األعضاء فيما يتعةق أبداة تطوير ا البت.

البن 6
ج ول األعمال املؤقت لل ورة السادسة والثالث
 -7ل ززتؤتذ يف ا س ززباي يف املناقش ززا املتعةر ززت ا ززدول األعم ززال املؤق ززت لة ززدورة السادل ززت
والث ثزني لفريزق اخلز اء ا كزومي الزدويل العامزل املعز ملعزايري الدوليزت لةمحالزبت واإلبز نتزائ
م ززداول ال ززدورة اخلامس ززت والث ث ززني لفري ززق اخلز ز اء ا ك ززومي ال ززدويل العام ززل فضز ز ل ع ززن نت ززائ
مداول الدورا السابرت.
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البن 7
اعتماد التررير
 -8قد ير ب فريق اخل اء ا كومي الدويل يف اعتماد التنتاجا متفق عةيها ،حسبما يزراه
ضرورايل .وفض ل عن ال  ،قد ير ب الرئيس يف إعداد موجز يضعو هو .وليجرو جتميزع الترريزر
النه ززائي حت ززت إإلز زراف الز زرئيس بع ززد اتتت ززام ال ززدورة .ول ززيردم الترري ززر إع ال ززدورة الرادم ززت لةجن ززت
اللتثمار واملشاريع والتنميت.
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