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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  ةجملس التجارة والتنمي
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ
  الثالثونالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب /رين الثاين تش٨-٦جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
   لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات اجلوهريةاألسس   -٣

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين      اليت وضعها   أداة التطوير احملاسيب      )أ(  
املعلومات املقدمة من   : باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد     

  البلدان
  حتديات تنمية املوارد البشرية  )ب(  

املبـادرات املتعلقـة   :  االسـتدامة استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن     -٤
  بالتنظيم وأسواق األوراق املالية

  مسائل أخرى  -٥
  الثالثني احلادية وجدول األعمال املؤقت للدورة   -٦
  .تقريراعتماد ال  -٧
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

    ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ولذا يقترح ختصيص اجللسة العامة     .  أعماله إلجنازتتاح لفريق اخلرباء ثالثة أيام عمل         -٢
) ٢ و ١البنـدان   ( للمسائل اإلجرائية    نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦م األربعاء   األوىل اليت ستعقد يو   

 مـن   ٣ اجللسات التالية فتخصص إلجراء مناقشة مفصلة بشأن البنـد         ماأ. ٣ ولعرض البند 
وسـتعُد األمانـة    . ا وإجراء مناقشة مفصلة بشأهن    ٦ و ٥ و ٤ جدول األعمال ولعرض البنود   

وسُيتاح اجلـدول الـزمين     . يت ينبغي أن يعاجلها االجتماع    جدوالً زمنياً مؤقتاً يبني القضايا ال     
  .املؤقت يف اليوم األول للدورة

  الوثائق
TD/B/COM.II/ISAR/65 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٣البند     
   لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركاتاجلوهريةاألسس 

حلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري      فريق اخلرباء ا   اليت وضعها    التطوير احملاسيب أدوات    )أ(  
  املعلومات املقدمة من البلدان: الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد

  حتديات تنمية املوارد البشرية  )ب(  
مواصـلة أعمالـه    ،  إىل األونكتاد  ،يف دورته التاسعة والعشرين   فريق اخلرباء   طلب    -٣

ويف هـذا الـصدد،   . ا فيها العمل املتعلق بالبوابة اإللكترونية    ، مب التطوير احملاسيب  أداةاملتعلقة ب 
ـ القـدرات البـشرية     بركيزة  القضايا املتعلقة   يف  سيتداول فريق اخلرباء     ألداة ويـستعرض   ل

فريـق اخلـرباء إىل     طلب  وإضافة إىل ذلك،    . ٢٠١٣االستنتاجات املتعلقة بتطبيقاهتا يف عام      
  األبعاد املتصلة باملوارد البشرية يف البنية األساسية       األونكتاد إجراء مزيد من الدراسات بشأن     

 وبنـاء   .، وتقدمي نتائج هذه الدراسات لينظر فيها الفريق يف دورته الثالثني          إلبالغ الشركات 
  .املذكورة أدناه بغية تيسري مداوالت االجتماعالوثيقة عليه، أعدت أمانة األونكتاد 
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  الوثائق
TD/B/C.II/ISAR/66    لإلبالغ العايل اجلودة من قبل      اجلوهريةاألسس 

  حتديات تنمية املوارد البشرية: الشركات
    ٤البند     

املبادرات املتعلقة بـالتنظيم    :  االستدامة استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن      
  وأسواق األوراق املالية

ـ   ،ما يتعلق باإلبالغ عـن االسـتدامة      ، في أشار فريق اخلرباء    -٤ وع املتطلبـات    إىل تن
واملبادرات املختلفة واحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل التشجيع على األخذ بنـهج               

، مبا يف ذلك اإلبالغ املتعلق بقضايا تغـري          االستدامة لإلبالغ عن منسق بني الدول األعضاء     
بادرات واتفق فريق اخلرباء على ضرورة مواصلة إجراء التحليالت واملداوالت بشأن امل          . املناخ

 هبدف تبادل اخلربات يف هذا اجملال بـني البلـدان وتقـدمي              االستدامة باإلبالغ عن املتعلقة  
واتفق الفريق  . إرشادات بشأن أفضل املمارسات إىل صانعي السياسات وإىل األسواق املالية         

الغ اإلبأيضاً على أنه ينبغي لألونكتاد أن يواصل، عن طريق فريق اخلرباء، املسامهة يف جمال                
ويف هذا السياق، طلب فريق اخلرباء إىل أمانة األونكتاد أن تواصـل تعاوهنـا مـع                . البيئي

  .املنظمات املعنية األخرى ملعاجلة هذه املسائل
  الوثائق

TD/B/C.II/ISAR/67    إىل   موجهـة  فضل املمارسـات  ألإرشادات 
 بـشأن   صانعي السياسات وإىل األسواق املالية    

  تدامةمبادرات اإلبالغ عن االس
    ٥البند    

  مسائل أخرى
قد يود فريق اخلرباء أن يناقش أعمال املتابعة املتعلقة باملواضيع اليت نوقشت يف دوراته   -٥

وسُتقدم، يف هذا الصدد، دراسات قطرية      . السابقة، مثل اإلفصاح املتعلق حبوكمة الشركات     
وستقّدم منظمات . ء الدورةبشأن تنفيذ اإلفصاح املتعلق حبوكمة الشركات كي ُينظر فيها أثنا

دولية وإقليمية أخرى معنية بإبالغ الشركات إىل الدورة معلومات حمدثة عن األنشطة الـيت              
  . اضطلع هبا كل منها منذ انعقاد آخر دورة للفريق العامل

    ٦البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني

ورة احلادية والثالثني لفريـق اخلـرباء       ستجري مناقشة جدول األعمال املؤقت للد       -٦
  .سبقها من دورات ضوء مداوالت دورته الثالثني وما يف
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    ٧البند     
  اعتماد التقرير

ـ  . يراه ضرورياً من استنتاجات متفق عليها      ما فريق اخلرباء اعتماد     ودقد ي   -٧  ودوقد ي
ئيس بعـد اختتـام   وسُيعد التقرير النهائي حتت إشراف الر. الرئيس إصدار موجز من إعداده    

للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية اليت ستعقد      السادسة  وسيقدم التقرير إىل الدورة     . الدورة
  .٢٠١٤عام يف 

        


