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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

ملعين وفقاً للممارسة املتبعة، ُيقترح أن ينتخب فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل ا             -١
  . مقرراً-رئيساً ونائباً للرئيس ) فريق اخلرباء(باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ 

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ولذا يقترح ختصيص اجللسة العامة األوىل      .  أعماله إلجنازتتاح لفريق اخلرباء ثالثة أيام عمل         -٢
ولعـرض  ) ٢ و١البنـدان  (أكتوبر للمسائل اإلجرائيـة  /ألول تشرين ا٣١اليت ستعقد يوم األربعاء   

 من جـدول األعمـال      ٣اجللسات التالية فتخصص إلجراء مناقشة مفصلة بشأن البند          ماأ. ٣ البند
وستعُد األمانة جدوالً زمنيـاً مؤقتـاً يـبني    .  وإجراء مناقشة مفصلة بشأهنما٥ و٤ولعرض البندين   

  .وسُيتاح اجلدول الزمين املؤقت يف اليوم األول للدورة. جتماعالقضايا اليت ينبغي أن يعاجلها اال
  الوثائق

TD/B/C.II/ISAR/62  جدول األعمال املؤقت وشروحه  
    ٣البند     

  األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات
عـشرين موضـوع    اإلشارة إىل أن فريق اخلرباء قد اقترح يف دورته الثامنة وال          ينبغي    -٣

 من  اً رئيسي اًبندليكون   األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات        
وعالوة على ذلك، طلـب     . جدول األعمال كي ينظر فيه يف دورته التاسعة والعشرين        بنود  

بـني   ما فريق اخلرباء إىل أمانة األونكتاد إجراء اختبارات ألدوات التطوير احملاسيب يف الفترة           
لفريـق  التاسعة والعـشرين    النتائج اليت خلصت إليها يف الدورة       عن  الدورتني، وتقدمي تقرير    

وبناًء عليه، أعدت األمانة مذكرة قضايا أبرزت فيها أهم االعتبـارات والتحـديات         . اخلرباء
من الدول األعضاء   مذكرة القضايا إسهامات    ومشلت  . التنظيمية واملؤسسية املتصلة باألدوات   

 ، والصني ، وجنوب أفريقيا  ، والربازيل ،االحتاد الروسي : ألدوات، وهي لاليت أجرت اختبارات    
وتقدم األمانة مذكرة القـضايا     .  وهولندا ،واملكسيك ، وكوت ديفوار  ، وكرواتيا ،نام وفييت

  .لفريق اخلرباءالتاسعة والعشرون هذه لكي تنظر فيها الدورة 
  الوثائق

TD/B/C.II/ISAR/63         األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العـايل
 القضايا والتحديات: اجلودة من قبل الشركات
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    ٤البند     
  مسائل أخرى

 اإلفـصاح املتعلـق  مواضيع مثل يف إطار هذا البند،  ،قد يود فريق اخلرباء أن يناقش       -٤
إلبالغ، بصورة أعم يف    بتغري املناخ، واإلفصاح املتعلق حبوكمة الشركات، وكذلك استدامة ا        

وقد تود الدورة التاسعة والعشرون أيضاً أن تنظر يف استعراض         . ٢٠+ضوء نتائج اجتماع ريو   
التطورات احلديثة يف جمال احملاسبة الدولية، ومراجعة احلسابات، واإلفصاح املتعلق حبوكمـة            

تخصيص وقت يتصل بذلك من قضايا، ب ماالشركات، واإلبالغ املتعلق مبسؤولية الشركات و  
ية األخـرى   يف الدورة لالطالع على أحدث املعلومات املقدمة من املنظمات الدولية واإلقليم          

  .املعنية هبذه املسائل

    ٥البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني

نتائج ضوء   جري مناقشة جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني لفريق اخلرباء يف         ست  -٥
  .سبقها من دورات للفريق ما التاسعة والعشرين والدورةمداوالت ث عشر، واألونكتاد الثال

    ٦البند     
  اعتماد التقرير

يراه ضرورياً من استنتاجات متفـق       ما اعتماد    احلكومي الدويل   فريق اخلرباء  ودقد ي   -٦
وسُيعد التقرير النهائي حتت إشراف الرئيس .  الرئيس إصدار موجز من إعدادهودوقد ي . عليها

للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية اليت     الرابعة  وسيقدم التقرير إىل الدورة     . بعد اختتام الدورة  
  .٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاينستعقد يف 

        


