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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 ابملعايري الدولية فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين
 للمحاسبة واإلبالغ

 الدورة السادسة والثالثون
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 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
   1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
احلكذذذومش الذذدوا اليامذذذل امليذذذ  وفقذذال للممارالذذذا املتبيذذا، ي قذذذب  أي ينتخذذب فريذذذق اخلذذرباء  -1

 قررال.م - سابملياي  الدوليا للمساالبا وا بكا رئيسال وانئبال للرئي

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

ولذلل   خ صصت لفريق اخلرباء احلكومش الدوا اليامل ثكثا أاي  عمذل  اذاأ أعمالذ . -2
 2019األول/أكتذذوبر  تشذذرين 30يت ت يقذذد يذذو  األربيذذاء ي قذذب   يصذذيل ا لسذذا اليامذذا األو  الذذ

صذذذذل . 3مذذذذن جذذذذدول األعمذذذذالد وليذذذذرس البنذذذذد  2و 1البنذذذذداي لبسذذذذس املسذذذذائل ا جرائيذذذذا   وي 
 4مذذن جذذدول األعمذذال، وليذذرس البنذذوت  3بشذذ ي البنذذد ا لسذذا  التاليذذا  جذذراء مناقشذذا مفصذذلا 

جذذذدوالل أمنيذذذال مؤقتذذذال ي بذذذ  القضذذذااي الذذذيت  والذذذت يدأل األمانذذذا مناقشذذذا مفصذذذلا بشذذذ  ا.وإجذذذراء  6و 5و
 والي تا  ا دول الزم  املؤقت   اليو  األول للدورة. اليتناوهلا االجتماع.

  الواثئق
TD/B/C.II/ISAR/88  جدول األعمال املؤقت وألروح 

  3البند   
التنفيذ العملي للمؤشررا  األساسرية لالبرالغ مرن جانرب الشرر ا  عرن إسر ام ا 

يف ذلك قياس هرذ  املؤشررا ا اسرتعرا   مبا حتقيق أهداف التنمية املستدامة،يف 
 دراسا  حاال  إفرادية

أكد املندوبوي   الذدورة اخلامسذا والثكثذ  لفريذق اخلذرباء احلكذومش الذدوا اليامذل امليذ   -3
بكا مذن ابملياي  الدوليا للمساالبا وا بكا من جديد الدور األالاالش اللي تؤتي  احملاالبا وا 

جانذذذب الشذذذركا    حتقيذذذق أهذذذداف التنميذذذا املسذذذتداما، وأحذذذاريوا علمذذذال ابال اهذذذا  األخذذذ ة   
  ذل  اآلاثر املبتبا علذ  الترذورا    لذال تكنولوجيذا امليلومذا   مبا إعدات تقارير املؤالسا ،

ء احلكذومش الذذدوا ورحبذوا، عذذكوة علذ  ذلذ ،   الذذدورة اخلامسذا والثكثذ  لفريذذق اخلذربا والرقمنذا.
اليامذذذذل، ابلوثيقذذذذا التوجي يذذذذا املتيلقذذذذا ابملؤألذذذذرا  األالاالذذذذيا ل بذذذذكا مذذذذن جانذذذذب الشذذذذركا  عذذذذن 
إال ام ا   حتقيق أهداف التنميذا املسذتداما، ابعتبارهذا أتاة ملسذاعدة البلذداي   ج وتهذا الراميذا 

  إ  االتسداث آليا رصد بش ي بلوا أهداف التنميا املستداما.
وريلب املندوبوي،   أثناء الدورة اخلامسذا والثكثذ ، إ  أمانذا األونكتذات أي تذتم عمل ذا  -4

   إالذذ ام ابشذذ ي ا رألذذاتا  املتيلقذذا ابملؤألذذرا  األالاالذذيا ل بذذكا مذذن جانذذب الشذذركا  عذذن 
ذري  مبا حتقيق أهداف التنميا املستداما يتماأل  مع إريذار رصذد أهذداف التنميذا املسذتداما، وأي   

ختبار التجذري  للمؤألذرا  األالاالذيا علذ  الصذييد القرذري وبذدعم الذدول األعضذاء عذن ريريذق اال
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وأعذذد  أمانذذا األونكتذذات وثيقذذا ميلومذذا  أالاالذذيا لتيسذذ   مبذذاترا  بنذذاء القذذدرا    هذذلا ا ذذال.
 املداوال  بش ي هلا البند من جدول األعمال.

  الواثئق
TD/B/C.II/ISAR/89   التنفيذذذل اليملذذذش للمؤألذذذرا  األالاالذذذيا ل بذذذكا مذذذن جانذذذب الشذذذركا

عذن إالذ ام ا   حتقيذذق أهذداف التنميذذا املسذتداما، مبذذا   ذلذ  قيذذاه 
 هلمل املؤألرا ت االتيراس تراالا  حاال  إفراتيا

  4البند   
اسررتعرا  الترررورا  الراهنررة يف املعررايري الدوليررة للمحاسرربة واإلبررالغ يف القررراع  

 العام واخلاص
اخلامسا والثكث  لفريق اخلرباء احلكومش الذدوا اليامذل امليذ  ابمليذاي  الدوليذا   الدورة  -5

للمساالذذذذبا وا بذذذذكا، جذذذذرى الت كيذذذذد علذذذذ  أي تنفيذذذذل امليذذذذاي  الدوليذذذذا للمساالذذذذبا وا بذذذذكا   
القرذذاع  اليذذا  واخلذذاص يقذذد  إالذذ امال أالاالذذيال   ميرذذا جذذو االذذتثماري  كيذذ  وتيزيذذز عمليذذا  

 املستن ة. صنع القرار
وريلب املندوبوي خذكل الذدورة إ  أمانذا األونكتذات أي تواصذل تيسذ  تقاالذم املمارالذا   -6

الذذيما  وال ا يذذدة بشذذ ي تنفيذذل امليذذاي  الدوليذذا للمساالذذبا وا بذذكا   القرذذاع  اليذذا  واخلذذاص،
وتهذا الراميذا إ  بقصد مساعدة البلداي الناميا والبلداي الذيت  ذر اقتصذاتاما مبرحلذا انتقاليذا   ج 

وبنذاء  بناء القدرا  من أجل ا بكا الياا ا وتة مذن جانذب الشذركا  والقابذل للمقارنذا عامليذال.
علذذ  ذلذذ ، أعذذد  أمانذذا األونكتذذات وثيقذذا ميلومذذا  أالاالذذيا لتيسذذ  املذذداوال  بشذذ ي هذذلا البنذذد 

 من جدول األعمال.
  الواثئق

TD/B/C.II/ISAR/90 مساالذبا وا بذكا   االتيراس الترذورا  الراهنذا   امليذاي  الدوليذا لل
 القراع  اليا  واخلاص

   5البند   
 مسائل أخرى

ميكن لفريق اخلرباء احلكذومش الذدوا اليامذل امليذ  ابمليذاي  الدوليذا للمساالذبا وا بذكا،  -7
مواضذذذيع مثذذل متابيذذذا إي رغذذب   ذلذذ ، أي ينذذذاقا،   إريذذار هذذذلا البنذذد مذذن جذذذدول األعمذذال، 

املسائل اليت جذرى تناوهلذا   الذدورا  السذابقا لفريذق اخلذرباء احلكذومش الذدوا اليامذل، فضذكل عذن 
تربيذذذذق الذذذذدول األعضذذذذاء مذذذذؤخرال أتاة ترذذذذوير احملاالذذذذبا الذذذذيت االذذذذتسدث ا األونكتذذذذات وفريذذذذق اخلذذذذرباء 

  احلكومش الدوا اليامل.

  6البند   
 سابعة والثالث جدول األعمال املؤقت للدورة ال

الي قب  إجراء مناقشذا  بشذ ي جذدول األعمذال املؤقذت للذدورة السذابيا والثكثذ  لفريذق  -8
اخلذذذرباء احلكذذذومش الذذذدوا اليامذذذل امليذذذ  ابمليذذذاي  الدوليذذذا للمساالذذذبا وا بذذذكا، مذذذع مراعذذذاة نتذذذائ  
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 عذذذن نتذذذائ  مذذذداوال  الذذذدورة الساتالذذذا والثكثذذذ  لفريذذذق اخلذذذرباء احلكذذذومش الذذذدوا اليامذذذل فضذذذكل 
 مداوال  الدورا  السابقا.

  7البند   
 اعتماد التقرير

ميكذذن لفريذذذق اخلذذرباء احلكذذذومش الذذدوا اليامذذذل، إي رغذذب   ذلذذذ ، اعتمذذات االذذذتنتاجا   -9
د والذذذتي   متفذذذق علي ذذذا، حسذذذبما يذذذرامل ضذذذرورايل، وقذذذد يرغذذذب الذذذرئيس   إصذذذدار مذذذوجز مذذذن إعذذذداتمل.

ا والثكثذ  لفريذق اخلذرباء احلكذومش الذدوا اليامذل حتذت الصيغا الن ائيا للتقرير عن الدورة الساتال
والي قد  التقرير إ  الدورة القاتما للجنا االالتثمار واملشاريع  إألراف الرئيس، بيد اختتا  الدورة.

 والتنميا.
    


