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 ةمجلس التجارة والتنمي
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

فريققا الراققراح الي ققدمل الققاولل العامقق  المعنققل 
 بالمعايير الاولية للمياساة واإلبالغ

 الاورة الثالثة والثالثدن
 2016تشرين األول/أكتوبر  7-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 جاول األعمال المؤقت وشروحه  

 جاول األعمال المؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار -2
مذذذن أجذذذل التنفيذذذل العملذذذ  لرثذذذد امتذذذذال وإنفذذذاة مترلبذذذاحل اباتذذذب  ومراجعذذذ  ا  ذذذاباحل  -3

 إبالغ عايل اجلودة
تعزيذذذذذذز دور ا بذذذذذذالغ   لتيذذذذذذس أاذذذذذذداا التنميذذذذذذ  امل ذذذذذذتدام   دمذذذذذذ  املعلومذذذذذذاحل البي يذذذذذذ   -4

 واالجتماعي  وا داري    تتارير الشركاحل
 م ائل أخرى -5
 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابع  والذالثني -6
 اعتماد التترير -7
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 شروح جاول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1الانا   

 انتراب أعضاح الم تب

ذذوفتذذال للممارتذذ  املتبعذذذ ، ي تذذ   أ  ينت   -1 ب فريذذذس اءذذحلاء ا كذذوم  الذذذدويل العامذذل املعذذذ  خ 
 .متررال  -س ونائبال للرئي ،ال للمحاتب  وا بالغ رئي  الدولي  باملعايري

  2الانا   
 إقرار جاول األعمال وتنظيم العم 

ومن مث،  خ صصت لفريس اءحلاء ا كوم  الدويل العامل ثالث  أيام عمل  جناز أعماله. -2
تشذذذرين األول/أكتذذذوبر لتذذذدار   5ي تذذذ   صصذذذية اجلل ذذذ  العامذذذ  األوي الذذذب ت عتذذذد يذذذوم األربعذذذاء 

صذذة اجلل ذذاحل التاليذذ   جذذراء مناقشذذ  . 3( ولعذذرا البنذذد 2و 1ئيذذ  لالبنذذدا  امل ذذائل ا جرا وص 
، وإجذذراء مناقشذذ  مفصذذل  6و 5و 4مذذن جذذدول األعمذذال، ولعذذرا البنذذود  3مفصذذل  بشذذل  البنذذد 

وي تذا  اجلذدول ع. االجتمذا تذيتناواا بذني التضذايا الذب األمانذ  جذدوالل زمنيذال مؤقتذال ي  . وتذت عد بشلهنا
 .ؤقت   اليوم األول للدورةالزم  امل

 الوثائس

TD/B/C.II/ISAR/76 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3الانا   
مق  التنفيذ العملل لرصا امتثال وإنفاذ متطلاات المياساة ومراجعقة الياقابات 

 إبالغ عالل الجددةأج  

املعذ  باملعذايري العامذل دعا املندوبو    الدورة ا ادي  والذالثذني للفريذس ا كذوم  الذدويل  -3
الدوليذذذ  للمحاتذذذب  وا بذذذالغ، األونكتذذذاد إي مواثذذذل  تي ذذذري تبذذذادل اءذذذحلاحل واملمارتذذذاحل اجليذذذدة 

وضذذس تياتذذابا وبنذذاء علذذ  مذذن أجذذل م ذذاعدة البلذذدا   ، وةلذذ االمتذذذال وا نفذذاةرثذذد جمذذال   
الذذذدورة تلذذذ   عذذذالوة علذذذ  ةلذذذ ،  لبذذذت. و قذذذدرابا لتمكذذذني الشذذذركاحل مذذذن إبذذذالغ عذذذايل اجلذذذودة

أمان  األونكتاد إنشاء فريس اتتشاري للم اعدة عل  إعداد وثيت  توجيهي  بشل  املمارتاحل  إي
 ال خمصصذذذذ ال اتتشذذذذاري ال أمانذذذذ  األونكتذذذذاد فريتذذذذأنشذذذذلحل وبنذذذذاء علذذذذ  ةلذذذذ ،  .اجليذذذذدة   اذذذذلا ا ذذذذال

إعذذذداد ل أعضذذذاء الفريذذذس االتتشذذذاري اوراء وعملذذذوا علذذذ  وتبذذذاد  . اذذذلل الوثيتذذذ  التوجيهيذذذ  لصذذذيا  
 االجتماع الذلي ع تذد   جنيذف، توي ذرا،   حزيذرا /   مشروع الوثيت  التوجيهي ، مبا   ةل 

 .2015يونيه 
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ا كذوم  الذدويل العامذل مذا لتذس مذذن اءذذحلاء واتتعرضذت الذدورة الذانيذ  والذالثذو  لفريذس  -4
وا نفذذاة، وليذاحل رثذد االمتذذال الوثيتذ  التوجيهيذذ ، وشذددحل علذ  الرذابس املعتذذد   إعذداد تتذدم 

 لذذب   اذذلا الصذذدد. و  الذذدول األعضذذاءمل ذذاعدة إي توجيهذذاحل   اذذلا ا ذذال  زايذذدةوا اجذذ  املت
فريس اءحلاء ا كوم  الدويل العامل إي األونكتاد، بالتعاو  مس الفريس االتتشذاري، االنتهذاء مذن 

ومت االتفذذاع علذذ  أنذذه ينبنذذ  ألمانذذ  األونكتذذاد مواثذذل  اتتعراضذذها . ل الوثيتذذ  التوجيهيذذ وضذذس اذذل
وخذذذالل الفذذذ ة . مذذذن ترذذذوراحل   جمذذذال رثذذذد االمتذذذذال وا نفذذذاةحذذذد  املمارتذذذاحل اجليذذذدة، ومذذذا 

الفاثذذذذل  بذذذذني دورخل فريذذذذس اءذذذذحلاء ا كذذذذوم  الذذذذدويل، واثذذذذلت أمانذذذذ  األونكتذذذذاد وأعضذذذذاء الفريذذذذس 
االمتذذال وا نفذاة، مبذا   ةلذ  عتذد رثذد عمل عل  وضس الوثيت  التوجيهيذ  بشذل  االتتشاري ال

الذواردة أدنذال   ذائلوأعدحل أمان  األونكتاد ملكرة امل. 2016ل اجتماع   جنيف   ني ا /أبري
 .  لفريس اءحلاء ا كوم  الدويلو فيها الدورة الذالذ  والذالثلتنظر 

 الوثائس

TD/B/C.II/ISAR/77 فيذذل العملذذ  لرثذذد امتذذذال وإنفذذاة مترلبذذاحل اباتذذب  ومراجعذذ  التن
 ا  اباحل من أجل إبالغ عايل اجلودة

  4الانا   
دمقققل المعلدمقققات  :تعزيقققز دور اإلبقققالغ فقققل تي يقققا أ قققااد التنميقققة الماقققتاامة

 الايئية، واالجتماعية، واإلدارية فل ت ارير الشركات

فريذذذس اءذذذحلاء ا كذذذوم  الذذذدويل املمارتذذذاحل اجليذذذدة لاتتعرضذذذت الذذذدورة الذانيذذذ  والذالثذذذو   -5
وأعذاد املنذدوبو ،  .الشركاحل   لتيس أاداا التنمي  امل تدام ا بالغ من قبل بشل  تعزيز دور 
 ال أ  تكذذو  تتذذارير الشذذركاحل تتذذارير موثوقذذتلكيذذد ضذرورة بشذذل  اذذلا املوضذذوع،  بم  ختذام مذذداوال

االتذتدام    ليذ  و ذري املاليذ ، وبادمذاع املعلومذاحل املتعلتذ  بهبا، وت مح مبتارن  جوانب أدائها املا
وأ وا بشدة عل  الا الرلب، وةل    ضوء اعتماد الدول  اا،تتارير الل الشركاحل دورة تتدمي 

ودعذذذا فريذذذس اءذذذحلاء ا كذذذوم  الذذذدويل العامذذذل األونكتذذذاد إي  .األعضذذذاء أاذذذداا التنميذذذ  امل ذذذتدام 
أاذذذذداا التنميذذذذ  تتذذذذارير الشذذذذركاحل، و بشذذذذل  شذذذذاري الفريذذذذس االتت العمذذذذل، بالتعذذذذاو  مذذذذسمواثذذذذل  

تتذذذذارير الشذذذذركاحل   إ ذذذذار أاذذذذداا التنميذذذذ  إعذذذذداد تحديذذذذد املمارتذذذذاحل اجليذذذذدة   لامل ذذذذتدام ، 
وبنذذذاء علذذذ  ةلذذذ ، أعذذذدحل أمانذذذ  األونكتذذذاد،  اذذذلل. امل ذذذتدام ، وتي ذذذري مواءمذذذ  تتذذذارير االتذذذتدام 

ملواثل  النظر   اذلل امل ذلل   لتضايا الواردة أدنال تي ريال بالتعاو  مس الفريس االتتشاري، ملكرة ا
 .ا كوم  الدويلاءحلاء الدورة الذالذ  والذالثني لفريس   

 الوثائس

TD/B/C.II/ISAR/78  لتيذذذس أاذذذداا التنميذذذ  امل ذذذتدام   دمذذذ  ا بذذذالغ تعزيذذذز دور  
 الشركاحلاملعلوماحل البي ي ، واالجتماعي ، وا داري    تتارير 
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  5الانا   
  ماائ  أخرى

"امل ذائل األخذرى"، إ  البنذد   إ ذار  ،أ  ينذاق ي تريس فريس اءحلاء ا كوم  الذدويل  -6
بشل  املواضيس الب نوقشت   الدوراحل ال ذابت ، مذذل املضرلس به ر ب   ةل ، متابع  العمل 

األونكتذذذاد اتذذذتحدثها اتذذذب  الذذذب أداة ترذذذوير اب املناقشذذذاحل بشذذذل  تربيذذذس الذذذدول األعضذذذاء مذذذؤخرال 
  اءذحلاء ا كذوم  الذدويل، قذد ير ذب فريذس وعذالوة علذ  ةلذ ، . وفريس اءذحلاء ا كذوم  الذدويل

  صصذذية وقذذت للمنظمذذاحل الدوليذذ  وا قليميذذ  األخذذرى ، خذذالل دورتذذه الذالذذذ  والذالثذذني، النظذذر
ن أ  تتذذدم إي الذذدورة معلومذذاحل لتمكينهذذا مذذ ، وةلذذ الشذذركاحلا بذذالغ مذذن قبذذل العاملذذ    جمذذال 

 .حمدث  عن األنشر  الب ن فلحل منل الدورة األخرية للفريس ا كوم  الدويل

   6الانا   
 جاول األعمال المؤقت للاورة الرابعة والثالثي 

األعمذذذذذال املؤقذذذذذت للذذذذذدورة الرابعذذذذذ  تذذذذذتؤخل   االعتبذذذذذار   املناقشذذذذذاحل املتعلتذذذذذ   ذذذذذدول  -7
 اءذحلاء ا كذوم  الذدويل العامذل املعذ  باملعذايري الدوليذ  للمحاتذب  وا بذالغ نتذائ   والذالثني لفريذس 

 حل.ذ  والذالثني، وما تبتها من دوراالذالة دور المداوالحل 

   7الانا   
 اعتماد الت رير

ميكذذذن لفريذذذس اءذذذحلاء ا كذذذوم  الذذذدويل، إ  ر ذذذب   ةلذذذ ، اعتمذذذاد اتذذذتنتاجاحل متفذذذس  -8
 .وريال عليها، ح بما يرال ضر 

لذذت وي صذذاغ التتريذذر النهذذائ   وميكذذن للذذرئيس، إ  ر ذذب   ةلذذ ، إعذذداد مذذوجز يضذذعه اذذو. -9
 وي تدَّم التترير إي الدورة املتبل  للجن  االتتذمار واملشاريس والتنمي .. الرئيس بعد اختتام الدورةإشراا 
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 مجلس التجارة والتنمية 
 والمشاريع والتنميةلجنة االستثمار 

فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني 
 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 الدورة الثالثة والثالثون
 2016تشرين األول/أكتوبر  6-4جنيف، 
 من جدول ألعمال املؤقت 2البند 

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 تصويب  

 األولى في الزاوية الُيمنى أعلى الصفحة  
   بربتتتتتتتتتتا   2016تشتتتتتتتتتترين األول/أكتتتتتتتتتتتوبر  7-5ُيستتتتتتتتتتترا  عتتتتتتتتتتن عبتتتتتتتتتتا    جنيتتتتتتتتتتف،  
  .2016تشرين األول/أكتوبر  6-4 جنيف، 
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