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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

ين ملعافريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل 
 ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 والثالثونالرابعة الدورة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  3-1جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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 الشركا  عن املسامهت يف حتريق أهداف التنميت املستدامت
 من قبل الشركا  يف صنع الررارا  دور ا فصاح يف ترييم املخاطر وحتسني جدوى ا ي   -4
 مسائل أترى -5
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
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 انتخاب أعضاء املكتب
املعززز  وفرزززال لةممارلزززت املتبعزززت، ينرزززفح أ  ينتخزززب فريزززق اخلزززرباء ا كزززوم  الزززدو  العامزززل  -1
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

تنصصت لفريق اخلرباء ا كوم  الدو  العامل ث ثزت أم  عمزل  ززاع أعمالزم. ومزن    -2
 2017تشززززرين الثززززاين/نوفمرب  1ء ينرززززفح  صززززيا ااةسززززت العامززززت األوا الزززز  تنعرززززد يززززو  األريعززززا

صززززا 3مززززن جززززدول األعمززززالد ولعززززر  البنززززد  2و 1لتززززدارس املسززززائل ا جرائيززززت  البنززززدا   . و ن
 4مززن جززدول األعمززال، ولعززر  البنززود  3ااةسززا  التاليززت  جززراء مناقشززت مفصززةت يشزز   البنززد 

ال يبزززني الرضزززام الززز  األمانزززت جزززدولل عمنيزززال مؤقتززز عد  وإجزززراء مناقشزززت مفصزززةت يشززز  ا. ولزززتن  6و 5و
 ليتناوهلا الجتماع. وينتاح اادول الزم  املؤقت يف اليو  األول لةدورة.

 الواثئق
TD/B/C.II/ISAR/80 جدول األعمال املؤقت وبروحم 

  3البند   
تعزيز قابليةة التاةارير املتعلاةة ابالسةتدامة للماارنةةي ا تيةار املؤشةراي األساسةية إلبةالغ 

 املسامهة يف حتايق أهداف التنمية املستدامةالشركاي عن 
التعر  املندويو  يف الدورة الثالثت والث ثني لفريق اخلرباء ا كوم  الدو  العامل املع   -3

 ملعايري الدوليت لةمحالبت وا ي   التطورا  األترية يف جمال تردمي الترارير املتعةرت  للتدامت، 
الرئيسززيت يف هززز ا  مبززا يف كلززق الرضزززام البيجيززت والجتماعيززت وقضزززام ا وكمززت، وانقشززوا التحزززدم 

اجملززال، مثززل عزززد  قايةيززت يف الترزززارير املتعةرززت  للززتدامت لةمرارنزززت وعززد  موثوقيت زززا عةزز  الصزززعيد 
الزززدو ، وأمهيزززت اتسزززاق هززز ع الترزززارير مزززع األطزززر املتعةرزززت يترزززدمي الترزززارير املاليزززت. ودعزززا املنزززدويو  

   اتتيززززار عززززدد  ززززدود مززززن األونكتززززاد إا تعزيززززز عمةززززم،  لتعززززاو  مززززع الفريززززق اللتشززززار  يشزززز
أهداف التنميت املستدامت مزن أجزل تيسزري مواءمزت عمةيزا  ترزدمي الترزارير املتعةرزت حتريق مؤبرا  

مزززا تب لزززم مزززن ج زززود   للزززتدامت، وإعزززداد وثيرزززت إربزززاديت و لتزززا  مسزززاعدة الزززدول األعضزززاء يف
ميزززت املسزززتدامت. وتبعززززال لتعزيزززز دور ا يززز   مزززن قبزززل الشزززركا  يف هليزززت رصزززد حتريزززق أهزززداف التن

اجتماعززززال لةفريززززق اللتشززززار  يشزززز    2017يف نيسززززا /أيريل لزززز لق، عرززززد  أمانززززت األونكتززززاد 
أهداف التنميت املستدامت وأعد ، ت ل الففة الفاصةت يزني الزدورتني وثيرزت املعةومزا  األلالزيت 

 ورتم الرايعت والث ثني.امل كورة أدانع ك  ينظر في ا فريق اخلرباء ا كوم  الدو  العامل يف د
 الواثئق

TD/B/C.II/ISAR/81   تعزيز قايةيت الترارير املتعةرت  للزتدامت لةمرارنزتش اتتيزار املؤبزرا
األلالزززززيت لميززززز   مزززززن قبزززززل الشزززززركا  عزززززن املسزززززامهت يف حتريزززززق 

 أهداف التنميت املستدامت
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  4البند    
اإلبةةالغ مةةن قبةةل الشةةركاي يف دور اإلفصةةاح يف تايةةيم املخةةانير وحتسةة  جةةدو  

 صنع الاراراي
اتفق فريق اخلرباء ا كوم  الدو  العامل املعز   ملعزايري الدوليزت لةمحالزبت وا يز   أيضزال  -4

ا فصززاح يف تريززيم املخززاطر وحتسززني جززدوى ا يزز   دور عةزز  أ  ينززاقد يف دورتززم الرايعززت والث ثززني 
يف مزززن قبزززل الشزززركا  يف صزززنع الرزززرارا ، عةززز  أ  يكزززو  هززز ا هزززو البنزززد املو زززوع  الثزززاين املزززدر  

جزززدول األعمزززال. وتبعزززال لززز لق، أعزززد  أمانزززت األونكتزززاد وثيرزززت املعةومزززا  األلالزززيت املززز كورة أدانع 
 لفريق اخلرباء ا كوم  الدو  يش   ه ا املو وع.لتيسري مداول  الدورة الرايعت والث ثني 

 الواثئق
TD/B/C.II/ISAR/82  دور ا فصززاح يف تريززيم املخززاطر وحتسززني جززدوى ا يزز   مززن قبززل

 الشركا  يف صنع الررارا 

  5البند   
 مسائل أ ر 

جزدول قد يزود فريزق اخلزرباء ا كزوم  الزدو  العامزل أ  ينزاقد، يف إطزار هز ا البنزد مزن  -5
األعمززال، موا ززيع مثززل اوالززبت وا يزز   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 

ث ا األونكتززاد املناقشززا  املتعةرززت يتطبيززق الززدول األعضززاء مززؤترال أداة تطززوير اوالززبت الزز  الززتحد
 وفريق اخلرباء ا كوم  الدو .

  6البند   
 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالث 

لززززتؤت  يف العتبززززار يف املناقشززززا  املتعةرززززت تززززدول األعمززززال املؤقززززت لةززززدورة اخلامسززززت  -6
بت وا يزز   نتززائ  والث ثززني لفريززق اخلززرباء ا كززوم  الززدو  العامززل املعزز   ملعززايري الدوليززت لةمحالزز

 مداول  الدورة الرايعت والث ثني لفريق اخلرباء ا كوم  الدو  العامل وما لبر ا من دورا .

  7البند   
 اعتماد التارير

الززتنتاجا  متفززق أ  يعتمززد ميكززن لفريززق اخلززرباء ا كززوم  الززدو ، إ  ر ززب يف كلززق،  -7
ر ب يف كلزق، إعزداد مزوجز يضزعم هزو. ويصزا  عةي ا، حسبما يراع  رورمل. وميكن لةرئيس، إ  

الترريززر الن ززائ  حتززت إبززراف الززرئيس يعززد اتتتززا  الززدورة. وينرززد  الترريززر إا الززدورة املربةززت لة نززت 
 اللتثمار واملشاريع والتنميت.

    


