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  شروح جدول األعمال املؤقّت   -ثانياً  

    ١ البند    
  انتخاب أعضاء املكتب 

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

    ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

ولذا يقترح ختصيص اجللسة العامـة  . أمام فريق اخلرباء ثالثة أيام عمل إلجناز أعماله     -٢
         للمـسائل اإلجرائيـة   ٢٠١٤أكتـوبر  / تـشرين األول ١٥يت ستعقد يوم األربعاء   األوىل ال 

أما اجللسات التالية، فتخصص إلجراء مناقشة مفصلة بشأن . ٣ولعرض البند ) ٢ و١البندان  (
وسـتعدُُّ  .  وإجراء مناقشة مفصلة بشأهنما    ٥ و ٤ من جدول األعمال ولعرض البندين       ٣البند  

وسـُيتاح اجلـدول   . ياً مؤقتاً يبني القضايا اليت ينبغي أن يعاجلها االجتماع     األمانة جدوالً زمن  
   . الزمين املؤقت يف اليوم األول للدورة

  الوثائق
TD/B/C.II/ISAR/69  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٣ البند    
املمارسات اجليدة املتعلقـة بالرصـد      :  اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة    األسس
  فاذ وآليات االمتثال واإلن
اقترح فريق اخلرباء، يف ختام مداوالته يف دورته الثالثني، يف إطار موضوع األسـس           -٣

اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة، جعل املمارسات اجليدة املتعلقة بالرصد واإلنفـاذ وآليـات             
 وبنـاءً .  من جدول األعمال الذي سينظر فيه يف دورته احلادية والثالثني           رئيسياً االمتثال بنداً 

  .عليه، أعدت أمانة األونكتاد الوثيقة أدناه لتيسري مداوالت االجتماع

  الوثائق
TD/B/C.II/ISAR/70  Key foundations for high-quality reporting: 

Good practices of monitoring and enforcement, 

and compliance mechanisms 
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     ٤ البند    
  مسائل أخرى 

قد يرغب فريق اخلرباء يف أن يناقش، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، عـدة                  -٤
       مواضيع من قبيل استعراض ما أجنز من عمل متابعة بشأن أداة التطوير احملاسيب خالل فتـرة                

وهبـدف تيـسري    . شت يف الدورات السابقة    عن مواضيع أخرى نوق    ما بني الدورتني، فضالً   
التنسيق والتعاون، رمبا تنظر الدورة احلادية والثالثون لفريق اخلرباء يف ختصيص وقت ملنظمات  
دولية وإقليمية أخرى منخرطة يف النهوض باإلبالغ اجليد من قبل الشركات من أجل تقـدمي        

وسـتعقد  . ة ما بني الدورتني   معلومات حمدثة عن األنشطة ذات الصلة اليت نفذت خالل فتر         
. ٢٠١٤الدورة احلادية والثالثون لفريق اخلرباء بالتوازي مع املنتدى العاملي لالستثمار لعـام             

ويف هذا الصدد، فإن املشاركني يف دورة فريق اخلرباء مدعوون إىل حـضور قمـة رفيعـة                 
ن أسـواق   أكتوبر وحضور مناسبة بشأ   / تشرين األول  ١٤املستوى بشأن السياسات صبيحة     
   . األوراق املالية املستدامة بعد الظهرية

    ٥  البند    
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني 

ستجري مناقشة جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني لفريق اخلـرباء يف              -٥
  .ضوء نتائج مداوالت دورته احلادية والثالثني وكذا ما سبقها من دورات

    ٦ ندالب    
   التقرير اعتماد

. قد يرغب فريق اخلرباء يف اعتماد االستنتاجات املتفق عليها، حسبما يراه ضـرورياً              -٦
وسُيعد التقرير النهائي حتت إشراف الـرئيس  . وقد يرغب الرئيس يف تقدمي موجز من إعداده     

لتنميـة الـيت    وسيقدم إىل الدورة السابعة للجنة االستثمار واملشاريع وا       . بعد اختتام الدورة  
  .٢٠١٥ستعقد عام 

        


