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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

   1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

وفقًا للممارسةة المكرسسةة، يتقترأ أي ينتخب فريا الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير   -1
 مقررًا. -الدولية للمحاسبة واإلبالغ رئيسًا ونائبًا للرئيس 

   2بند ال  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ختصةةةةةةصةةةةةةت لفريا الخبراء الحكومي الدولي العامل لاللة أيام عمل إلنجاذ أعمالق. ولذل ، يتقتر أ   -2
ر عقد ا يوم الثاللاء،   ، لبحث  2022تشةةةةةةةةةةةرين الثاني/نوفمبر    1تخصةةةةةةةةةةةيع الجلسةةةةةةةةةةةة العامة األولث المقر 

ع الجلسةةةةةةةات التالية  3ول األعمال( ولعرض البند  من جد  2و 1المسةةةةةةةائل اإلجرائية نالبنداي   . وسةةةةةةةتتخصةةةةةةة 
وإجراء مناقشةة مفصةلة    6و 5و  4من جدول األعمال، ولعرض البنود    3إلجراء مناقشةة مفصةلة بشةاي البند  

بشانها. وستتعد أمانة األونكتاد جدواًل ذمنيًا مؤقتًا يبيسن القضايا التي ستتناولها االجتماعات ويكوي متاحًا في 
 م األول من الدورة.اليو 

 الولائا
 

TD/B/C.II/ISAR/100 جدول األعمال المؤقت وشروحق 

   3البند   
الممارسااااااااا  الجيدة والنعة المتبعة في التنلي  العملي لمتدلبا  تقدرم التقارير المتعلقة 

 باالستدامة

الحكومي الةةةدولي المعني  شةةةةةةةةةةةةةةةةدد المنةةةدوبوي في الةةةدورة الثةةةامنةةةة والثاللين لفريا الخبراء العةةةامةةةل  -3
بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ علث الدور اإليجابي الذي يمكن أي تؤديق المحاسبة واإلبالغ المولوقاي  
بشةةةةةاي اإلبالغ المالي وتقديم التقارير المتعلقة باالسةةةةةتدامة من الشةةةةةرجات في تيسةةةةةير توجيق االسةةةةةتثمار نحو 

ا أ داف التنمية المسةةةتدامة. وعالوة علث ،ل ، الحل المندوبوي  األنشةةةطة االقتصةةةادية التي تسةةةهم في تحقي
أي قرارات متعلقة بالسةةةةةةةةياسةةةةةةةةة العامة اتدخذت مؤخرًا في عدد من الواليات القضةةةةةةةةائية لو ةةةةةةةة  وتع ي  أ ر  
ومعايير تنظيمية أكثر اتسةاقًا من أجل دعم عملية مولوقة وقابلة للمقارنة لتقديم التقارير المتعلقة باالسةتدامة  

وفي ختام الدورة، اقترأ فريا    .ن جانب الشةةةةرجات، وال سةةةةيما لدعم سةةةةياسةةةةاتها المتعلقة بالتنمية المسةةةةتدامةم
الخبراء العامل الحكومي الدولي إجراء مداوالت بشةةةةةاي الممارسةةةةةات الجيدة والنهج المتبعة في التنفيذ العملي  
لمتطلبات تقديم التقارير المتعلقة باالستدامة. وبناًء علث ،ل ، أعدت أمانة األونكتاد وليقة معلومات أساسية  

 اء العامل الحكومي الدولي بشاي  ذا البند من جدول األعمال.لتيسير مداوالت فريا الخبر 

 الولائا
 

TD/B/C.II/ISAR/101  الممةارسةةةةةةةةةةةةةةةات الجيةدة والنهج المتبعةة في التنفيةذ العملي لمتطلبةات تقةديم
 التقارير المتعلقة باالستدامة
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   4البند   
 والعام واإلبالغ في القداعين الخاصاستعراض التنلي  العملي للمعايير الدولية للمحاسبة 

الةةةةدورة الثةةةةامنةةةةة والثاللين لفريا الخبراء الحكومي الةةةةدولي العةةةةامةةةةل المعني   -4 اقترأ المنةةةةدوبوي في 
بالمعايير الدولية للمحاسةةبة واإلبالغ إجراء اسةةتعراض للتنفيذ العملي للمعايير الدولية للمحاسةةبة واإلبالغ في 

الةةدورة التةةاسةةةةةةةةةةةةةةعةةة والثاللين. وبنةةاًء علث ،لةة ، أعةةدت أمةةانةةة األونكتةةاد وليقةةة القطةةاعين الخةةاص والعةةام في  
 معلومات أساسية لتيسير المداوالت بشاي  ذا البند من جدول األعمال.

 الولائا
 

TD/B/C.II/ISAR/102   اسةةةتعراض التنفيذ العملي للمعايير الدولية للمحاسةةةبة واإلبالغ في القطاعين
 الخاص والعام 

   5البند   
 مسائل أخرى 

قةد يود فريا الخبراء العةامةل الحكومي الةدولي المعني بةالمعةايير الةدوليةة للمحةاسةةةةةةةةةةةةةةبةة واإلبالغ أي   -5
متةابعةة المسةةةةةةةةةةةةةةائةل التي جرى تنةاولهةا في ينةاق،، في إ ةار  ةذا البنةد من جةدول األعمةال، موا ةةةةةةةةةةةةةةي  مثةل 

الدورات السةابقة وتطبيا الدول األعضةاء مؤخرًا أداة تطوير المحاسةبة التي و ةعها األونكتاد وفريا الخبراء  
 العامل الحكومي الدولي.

   6البند   
 جدول األعمال المؤقت للدورة األربعين

األعمال المؤقت للدورة األربعين لفريا الخبراء العامل  سةةةيتسةةةترشةةةد في المناقشةةةات المتعلقة بجدول  -6
الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسةةبة واإلبالغ بنتائج مداوالت الدورة التاسةةعة والثاللين لفريا  
الخبراء العامل الحكومي الدولي، فضةةةةةاًل عن نتائج الدورات السةةةةةابقة والدورة الخامسةةةةةة عشةةةةةرة لمؤتمر األمم  

 حدة للتجارة والتنمية.المت

   7البند   
 اعتماد التقرير 

قد يرغب فريا الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسةةةةةةةةةبة واإلبالغ في  -7
لرئيس. وسةةةةةةةةةةةةيجري إعداد التقرير  لاعتماد االسةةةةةةةةةةةةتنتاجات المتفا عليها. وقد يرغب الرئيس في إعداد موج  

م التقرير إلث لجنة االسةةتثمار والمشةةاري  والتنمية في النهائي تحت إشةةراف الرئ يس بعد اختتام الدورة. وسةةيتقد 
  دورتها المقبلة.
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