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إخطار
فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ
الدورة الخامسة والثالثون
جنيف ،من  24إلى  26تشرين األول/أكتوبر 2018
ستُعقد الدورة اخلامسة والثالثون لفريق اخلرباء احلكومي الددو العامدا اينعدا عاينعدايد الدوللدة لبة اسدبة وا عدال
يف الفد ة مد  24إىل  26تشدري األول/أكتددوعر  .2018وسددتُفتتا الدددورة يف السددا ة  10/00مد يددو األرععدداء ،اينوافددق
 24تشري األول/أكتوعر ،يف القا ة  XVIIيف قصر األمم جبنلف.
وتتلا الدورة لبدول األ ضاء فرصة مناقشة التطورات الرئلسلة اينتصبة عالتقارير اليت تعدها الشدركات د ااوا د
ايناللة وغد ايناللة لنشاطها .و بى وجه اخلصوص ،سلناقش اينشاركون يف الدورة ويتبادلون اينةارسات االدة عشأن الكلفلة
الدديت نكد لددا لبتقددارير الدديت تعدددها الشددركات أن تسدداهم يف تنفلددد مطددة التنةلددة اينسددتدامة لعددا  2030الدديت أوجدددت طببددا
جديدددا ب ددى تق ددارير الش ددركات عا تباره ددا وس ددلبة لتقل ددلم وتع ي د دور القط ددا اخل دداص يف قل ددق أه دددا التنةل ددة اينس ددتدامة.
وسلستعرض اينشاركون يف الدورة أيضدا القضدايا اينتصدبة عالتنفلدد العةبدي لبةعدايد الدوللدة لبة اسدبة وا عدال يف القطدا
العا واخلاص.
ومتشلا مع االستنتاجات اينتفق بلها الديت توصدب إللهدا الددول األ ضداء يف الددورة الراععدة والثالثد لفريدق اخلدرباء
احلكومي الدو العاما ،يُق ح اينوضو ان التاللان عندي رئلسل م عنود جدول األ ةال يف الدورة اخلامسة والثالث :
(أ)

تع يد قاعبلددة مقار ددة التقددارير اينتعبقددة عاالسددتدامة :امتلددار مصودرات رئلسددلة تصددوص التقددارير الدديت تقدددمها
الكلا ات اينسامهة يف سبلا عبو أهدا التنةلة اينستدامة؛

(ب) القضايا اينتصبة عالتنفلد العةبي لبةعايد الدوللة لبة اسبة وا عال يف القطا

العا واخلاص.

وسلُنظر يف مواضدلع إضدافلة يف إطدار البندد ئمسدائا أمدر ئ ،دا يشدةا روضدا د تطبلدق الددول األ ضداء ألداة
التط ددوير ا اس ددد ال دديت أ دددها فري ددق اخلد درباء احلك ددومي ال دددو العام ددا اينع ددا عاينع ددايد الدولل ددة لبة اس ددبة وا ع ددال الت دداعع
لألو كتاد.
وأما ددة األو كتدداد عصدددد إ ددداد ورقددة مسددائا د البنددود الرئلسددلة مد جدددول األ ةددال تلسددا ينددداوالت اخل درباء يف
الدورة .وسلُعةم جدول األ ةال اينصق لبدورة ووروحه وغد ذلك م الوثائق يف الوق اينناس .

وستُعقد دورة فريق اخلدرباء احلكدومي الددو العامدا هلدد السدنة كءد ء مد منتدد االسدتثةار العدايني لعدا 2018
الدددس سددلنظم يف الفد ة مد  22إىل  26تشدري األول/أكتددوعر يف قصددر األمددم .وايننتددد هددو فةددع رفلددع اينسددتو ومتعدددد
ااهددات صدداحبة اينصددب ة يُعقددد كددا سددنت لددد تلسددد احل دوار والعةددا عشددأن الت ددديات العاينلددة الرئلسددلة والناودداة ذات
الصبة عاالستثةار .وسدك ايننتد هد السنة بى الت ديات العاينلة ايناثبة أما االستثةار الدو يف هدد احلقبدة ااديددة
م د العوينددة والتصددنلع .وسددلتلا فرصددة ج دراء ح دوار مفتددوح ع د تلددع ااهددات اينعنلددة عاالسددتثةار ،ال سددلةا حلثةددا نك د
مناقشة اينبادرات اليت تسعى إىل إجياد حبول ،وتع ي الشراكات العاينلة ألجا النهوض جبهود قلق االزدهار لبءةلع.
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ويُددد ى اينشدداركون يف دورة فريددق اخل درباء احلكددومي الدددو العامددا إىل حضددور االفتتدداح الكبددد يننتددد االسددتثةار
العددايني وم دصمتر القةددة العددايني ينو ددات قوا ددد البعبددة يف ،ددال االسددتثةار ،اينقددرري يف  22تش دري األول/أكتددوعر ا تبددارا م د
السددا ة  15/00يف قا ددة ااةعلددة العامددة .وسددلعق ذلددك حفددا اسددتقبال و ددرض ثقددايف .كةددا يُددد ون إىل اينش دداركة يف
األحداث األمر الرفلعدة اينسدتو  ،اينقدرر تنظلةهدا يف  23تشدري األول/أكتدوعر .وتشدةا هدد األحدداث مدصمتر قةدة قدادة
العامل م أجا االسدتثةار (مد السدا ة  10/00إىل السدا ة  ،)13/00واحلدوار العدايني عشدأن البورصدات اينسدتدامة (مد
السا ة  15/00إىل السا ة .)18/00

المشاركة
هدا االجتةا مفتوح أما تلع الدول األ ضاء يف األو كتاد .وجيوز لبةنظةدات األمدر  ،دا يف ذلدك الوكداالت
اينتخصصة واهللاات احلكوملة الدوللة وايننظةات غد احلكوملة م الفاة العامة ،اينشاركة يف االجتةا عصفة مراق .
ويتع د د د د بد د د ددى تلد د د ددع ال د د د دراغب يف حضد د د ددور االجتةد د د ددا التسد د د ددءلا د د د ددرب ا د د د د بد د د ددى العن د د د دوان التد د د ددا :
 ،https://reg.unog.ch/event/19338بة ددا أن التس ددءلا مطب ددوب درا األم دداء يف قائة ددة اينش ددارك  .ويُنص ددا عالتس ددءلا
اينبكر لكي يتسد تبقدي اينوافقدة بدى تصدريا الددمول إىل قصدر األمدم يف الوقد اينناسد  .وإضدافة إىل ذلدك ،يتعد بدى
اينشددارك ايندرتقب ةلددا رسددالة تعلد رملددة لتةثلددا منظةددة مددا يف هدددا االجتةددا عولددة إمتددا ةبلددة التسددءلا .أمددا عالنسددبة
لبةةثب احلكومل  ،فلكفي إرسال مدكرة وفوية أو رسالة إلك و لة م البعثة الدائةة اينعنلة يف جنلف.
توجده االستفسددارات األمدر عشددأن التسدءلا إىل أما ددة األو كتداد بددى العندوان التددا :

UNCTAD secretariat,

Intergovernmental Support Service, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10; fax: 41 22 917 0214; email:

.meetings@unctad.org

المسائل اللوجستية
لد دددمول قص د ددر األم د ددم ،يتع د د ب د ددى اينش د ددارك احلص د ددول ب د ددى و د ددارامم م د د دائ د ددرة األم د د ع د دداألمم اينت د دددة يف
 .Pregny Gate entrance, 14 Avenue de la Paixوتعةددا دائددرة األم د م د السددا ة  08/00إىل السددا ة  .17/00و ظ درا
إىل التداعد األمنلة اينعةول لا ،يُنصا اينشاركون عشدة عاحلضور قبا السا ة  09/00متدا إجدراءات الددمول يف الوقد
اينناسد والتوجدده إىل االجتةددا الدددس سددلُعقد يف اينب د ئEئ ( (Building Eيف قصددر األمددم .ويُرجددى مد اينشددارك إحضددار
جدواز سددفرهم أو عطاقددة هويددة وطنلددة اثبددة .و ظدرا لعددد السددةاح لسددلارات األجددرة عدددمول سدداحة قصددر األمددم ،يُرجددى مد
ال د وار ال عجددا نددد عواعددة الدددمول اينشددار إللهددا .و ددالوة بددى ذلددك ،ال جيددوز إحضددار حقائ د السددفر إىل دامددا اينب دداي
إال عتصريا ماص م دائرة األم .

معلومات إضافية وبيانات االتصال
توج دده االستفس ددارات اينتعبق ددة عاينس ددائا اينوض ددو لة واالستفس ددارات األم ددر إىل جه ددة االتص ددال التالل ددة يف أما ددة
األو كتد دداد. Ms. Elena Botvina, tel.: +41 22 917 5408; fax: +41 22 917 0122; :
.email: elena.botvina@un.org

موملسا كلتويي
األم العا لألو كتاد
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