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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 المعني  فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل
 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 الدورة الثانية والثالثون
 2015تشرين الثاين/نوفمرب  6-4جنيف، 
 املؤقتمن جدول األعمال  2البند 

    إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا   

 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
األســـجل اروةريـــغ للعـــاجل العـــاط ارـــودةل املترابـــاحل الدوليـــغ ملراجعـــغ ا  ـــاعاحل والضـــما   -3

 اريدة يف جمال تنفيذةاواملمارساحل 
اســـتعرامل املمارســـاحل اريـــدة املتعا ـــغ عتعغيـــغ دور اشعـــاجل مـــن جانـــب الشـــر احل يف   يـــ   -4

 امل تدامغ التنميغأةداف 
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 جدول األعمال املؤقت لادورة الثالثغ والثاثني -6
 اعتماد الت رير. -7
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 

 1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

وف ـــــــار لاممارســـــــغ املتبعـــــــغ، يرب ـــــــي  أ  ينتخـــــــب فريـــــــ  ا ـــــــرباء ا كـــــــوم  الـــــــدوط العامـــــــل  -1
( رئي ــــار ونائبــــار ا كــــوم  الــــدوط العامــــل عاملعــــايد الدوليــــغ لامحاســــبغ واشعــــاجل  فريــــ  ا ــــرباء املعــــي

 .م ررار  -لارئيجل 
 

 2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ـي  ولـذا يرب . ثاثـغ أيـاع عمـل ش ـام أعمالـ ا كوم  الدوط العامـل فري  ا رباء ل خربصصت -2
لام ـــائل  2015 نـــوفمرب/الثـــاينتشـــرين  4ع د يـــوع األرععـــاء ختصـــيجل ارا ـــغ العامـــغ األو  الـــ  ســـترب 

ــــغ  البنــــدا   ــــغ، فــــ .3( ولعــــرمل البنــــد 2و 1اشجرائي صــــجل شجــــراء خترب يمكن أ  أمــــا ارا ــــاحل التالي
ــــد وإجــــراء مناقشــــغ  6و 5و 4 نــــودمــــن جــــدول األعمــــال ولعــــرمل الب 3 مناقشــــغ مفصــــاغ عشــــ   البن

وســيربتا  . ا امجتمــا تناوهليســاألمانــغ جــدومر ممنيــار مؤقتــار يبــني ال ضــايا الــ   وســتعد  . امفصــاغ عشــ ه
 .اردول الغمي املؤقت يف اليوع األول لادورةةذا 
   

 الوثائ 
TD/B/C.II/ISAR/72   جدول األعمال املؤقت وشروح 

   
 3البند   
من  جاننب الشنر:اال المتالبناا الدولينة لمراجعنة  األسس الجوهرية لإلبالغ العالي الجودة  

 الحساباا والضمان والممارساا الجيدة في مجال تنفيذها
الثاثــني، ا اديــغ و ، يف ختــاع مداومتــ  يف دورتــ  ا كــوم  الــدوط العامــل اقــي  فريــ  ا ــرباء -3

جعـــل املترابـــاحل ، مـــن جانـــب الشـــر احل يف إطـــار مو ـــو  األســـجل اروةريـــغ للعـــاجل العـــاط ارـــودة
عنــــود عنــــدار رئي ــــيار مــــن الدوليـــغ ملراجعــــغ ا  ــــاعاحل والضــــما  واملمارســــاحل اريــــدة يف جمــــال تنفيــــذةا 

 ـ  مـن عنا ـر أداة . وةـذا ااـال عنصـر رئييـغ والثاثـنيثانيف دورتـ  ال اينظـر في ـ الـ   أعمالـجدول 
الترـوير اااســل الــ  اســتحدث ا األونكتــاد مل ــاعدة الباــدا  يف ج ودةــا الراميــغ إ  تشــ ي  اشعــاجل 

عغيـغ أدنـا  املـذ ورة ، أعـدحل أمانـغ األونكتـاد الوثي ـغ وتبعـار لـذل  العاط ارـودة مـن جانـب الشـر احل.
 ةذا املو و . فري  ا رباء ا كوم  الدوط العامل عش   تي د مداومحل
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 الوثائ 

TD/B/C.II/ISAR/73   األســـــجل اروةريـــــغ للعـــــاجل العـــــاط ارـــــودة مـــــن جانـــــب
الشر احلل املتراباحل الدوليـغ ملراجعـغ ا  ـاعاحل والضـما  

 واملمارساحل اريدة يف جمال تنفيذةا
   

  4البند   
جانب الشر:اا في تحقيق استعراض الممارساا الجيدة المتعلقة بتعزيز دور اإلبالغ م    

 أهداف التنمية المستدامة
الــدوط العامــل  لفريــ  ا ــرباء ا كــوم الــدورة ا اديــغ والثاثــني  أثنــاءأحــاا املنــدوعو  عامــار  -4
وموثـــوا وـــا وقاعاـــغ لام ارنـــغ وت ـــت يب لتحـــدياحل  ومـــوجغةعإعـــداد ت ـــارير مفيـــدة املتغايـــدة املرالبـــغ ع

وســارت الــدورة الضــوء عاــإ ا اجــغ إ  التن ــي  وعنــاء . التنميــغ امل ــتدامغ جــدول األعمــال يف جمــال
عـني املترابـاحل واملبـادراحل ا اليـغ عشـ   إعـداد الت ـارير املتعا ـغ عامسـتدامغ والت ـارير فيمـا أوج  التآمر 

 وطاـــب. غــد املاليـــغ، مثــل ت ـــارير اشفصــا  البي ـــ  وامجتمـــاع  واشفصــا  املتعاـــ   و مــغ الشـــر احل
ت ــارير الإ  أمانــغ األونكتــاد أ  تعمــل عاــإ و ــ  هــج متماســ  ملواج ــغ  ــدياحل إعــداد  املنــدوعو 
وطاــب  دور ت ــارير الشــر احل يف   يــ  أةــداف التنميــغ امل ــتدامغ. تعغيــغ ع صــدامســتدامغ املتعا ــغ ع

يف األعمـال  املندوعو  أيضـار إ  أمانـغ األونكتـاد أ  تشـكل فريـ  خـرباء استشـاريار لصصـار لام ـاعدة
التحضديغ الاممغ لتناول ةـذا املو ـو . وتبعـار لـذل ، شـكات أمانـغ األونكتـاد فريـ  خـرباء استشـاريار 

. وقــــد أعــــد حل أمانــــغ األونكتــــاد 2015آذار/مــــار   24لصصــــار وع ــــدحل اجتماعــــار يف جنيــــف يف 
امــــل عشــــ   ةــــذا الوثي ــــغ املــــذ ورة أدنــــا  عغيــــغ تي ــــد مــــداومحل فريــــ  ا ــــرباء ا كــــوم  الــــدوط الع

 املو و .
   

 الوثائ 
TD/B/C.II/ISAR/74   اســتعرامل املمارســاحل اريــدة املتعا ــغ عتعغيــغ دور اشعــاجل

 من جانب الشر احل يف   ي  أةداف التنميغ امل تدامغ
   

 5البند   
 مسائل أخرى

أ  ينـــاقيف، يف إطـــار ةـــذا البنـــد مـــن جـــدول ا كـــوم  الـــدوط العامـــل  فريـــ  ا ـــرباء يـــودقـــد  -5
موا ـي  نوقشـت يف دوراحل سـاع غ، مثـل وثي ـغ متاععـغ عشـ    أعمـال غ مـن ما أرب استعرامل األعمال، 

ــــاحل اشعــــاجل مــــن جانــــب الشــــر احل وإنفاذةــــا، عاــــإ النحــــو  ــــغ عشــــ   ر ــــد اممتثــــال ملتراب توجي ي
ــــ  ا ــــرب  ــــني. وقــــد ينظــــر فري ــــدورة ا اديــــغ والثاث اء ا كــــوم  الــــدوط العامــــل أيضــــار يف املتــــوخإ يف ال
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مــن الشــر احل  جانــبشعــاجل مــن جمــال اختصــيجل وقــت ملنظمــاحل دوليــغ وإقايميــغ أخــرى منخرطــغ يف 
 خال فية ما عني الدورتني. اذاحل الصاغ ال  نفذهت ت اعن أنشر  ديثاحلأجل ت دمي 

 
 6البند   

 جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والثالثي 
ا كـــوم  الـــدول غ والثاثـــني لفريـــ  ا ـــرباء لثـــدول األعمـــال املؤقـــت لاـــدورة الثاجـــاَقيف ســـيربن -6

 ما سب  ا من دوراحل. ل يغ والثاثني و ذثانيف  وء نتائج مداومحل دورت  الالعامل 
 

 7البند   
 اعتماد التقرير

، عاي ــــايف اعتمــــاد اســــتنتاجاحل متفــــ  ا كــــوم  الــــدوط العامــــل يرغــــب فريــــ  ا ــــرباء قــــد  -7
الت ريــر الن ــائ   ــت  وســيربعد .يضــع  ةــومــوجغ  إعــدادوقــد يرغــب الــرئيجل يف . ما يــرا   ــروريار ح ــب

امســتثمار واملشــاري   لا نــغ ال ادمــغســي دع الت ريــر إ  الــدورة و . إشــراف الــرئيجل ععــد اختتــاع الــدورة
 .والتنميغ

 


