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 شروح ج ول األعمال املؤقت -اثنياا  

  1البن    
 انتخاب أعضاع امللتب

املتبعنة، يققن أ أي ينتخنب فرينه ا نرباء العامنل ااكنومي الندومل املعن  ابملعناي  وفقنا  للممارسنة  -1
 مقررا . -الدولية للمحاسبة واإلبالغ رئيسا  وانئبا  للرئيس 

  2البن    
 إقرار ج ول األعمال وتنظيم ال مم

 َأ لننندى فرينننه ا نننرباء العامنننل ااكنننومي الننندومل ثالثنننة أايذ عمنننل إل نننا  أعمالننن . ولنننذلك، يققننن  -2
لبحث املسائل  ،2020تشرين الثاين/نوفمرب  4ختصيص اجللسة العامة األوىل املقرَّر عقدفا يوذ األربعاء، 

وستقخصننَّص اجللسننات التاليننة إلجننراء  .3مننن جنندول األعمننالض ولعننرض البننند  2و 1اإلجرائيننة لالبنننداي 
وإجننراء مناقشننة مفصننلة  6و 5و 4مننن جنندول األعمننال، ولعننرض البنننود  3مناقشننة مفصننلة بشننني البننند 

بشنهنا. وستقعد أمانة األونكتاد جدوال   منيا  مؤقتا  يبنين القضااي اليت سيتناوهلا االجتماع، سيكوي متاحا  
 حت اليوذ األول من الدورة.

 الواثئه

TD/B/C.II/ISAR/92  املؤقت وشروح جدول األعمال 

  3البن    
التنفيذ ال ملا للمؤشقرا  األساسقية لالبقالغ حلقن جانقب الليقاإ  عقن إسق احل ا 

املست احلة، مبا يف ذلك قياس هقذ  املؤشقرا ا اسقت را  يف حتقيا أه اف التنمية 
 دراسا  حاال  إفرادية

أكنننند املننننندوبوي حت النننندورة السادسننننة والثالثننننني لفريننننه ا ننننرباء العامننننل ااكننننومي النننندومل الننننندور   -3
األساسي الذي تؤدي  احملاسبة واإلبالغ من جانب الشركات حت يقيه أفدا  التنمية املستدامة، وأحناووا  

الجتافات األخن ة حت اإلبنالغ منن جاننب الشنركات، مبنا حت ذلنك حت النال اإلبنالغ املنامل واإلبنالغ  علما  اب 
عن االستدامة حت القطاعني العاذ وا اص. وعالوة على ذلك، رحبوا إبعادة تصنيف مؤشر فند  التنمينة  

ى الثنناين. وأثنن   كمؤشننر مننن املسننتو   ض عنندد الشننركات الننيت تنشننر تقننارير عننن االسننتدامة ل   1-6-12املسنتدامة  
لنننندليل املؤشننننرات األساسننننية لإلبننننالغ إبسننننماذ  املننننندوبوي علننننى أمانننننة األونكتنننناد لواننننعما الصنننني ة النمائيننننة  

ونشنره، ابعتبارفنا الموعنة أدوات مفيندة للمنظمنات حت تنوف     الكياانت حت تنفيذ أفدا  التنمينة املسنتدامة 
بياانت مرجعية قابلة للمقارنة بشني مسامهتما حت تنفيذ أفندا  التنمينة املسنتدامة، ووسنيلة لتيسن  إمكانينة  

وعنالوة علنى    . 2030مقارنة تقارير الشركات عن قضنااي االسنتدامة شاشنيا  منة خطنة التنمينة املسنتدامة لعناذ  
اروا إىل فائنندة دراسننات اانناالت اإلفراديننة النموذجيننة الننيت أجرنننا أمانننة األونكتنناد بشننني تنفيننذ  ذلننك، أشنن 

الشركات للمؤشرات األساسية املتعلقة ابإلبالغ عن أفدا  التنمية املستدامة. وابإلاافة إىل ذلك، ولبوا  
بشني تنفيذ دليل املؤشرات  إىل أمانة األونكتاد إجراء دراسات حاالت إفرادية أخرى على الصعيد القطري  

األساسننية لإلبنننالغ إبسنننماذ الكيننناانت حت تنفيننذ أفننندا  التنمينننة املسنننتدامة، لتيسنن  اسنننتخداذ فنننذا الننندليل  
و ايدة الوعي ب  ونشره على نطاق أوسة، وكذلك التدريب وبناء القدرات. وبناء  على ذلك، أعدت أمانة  

 ت بشني فذا البند من جدول األعمال. األونكتاد وثيقة معلومات أساسية لتيس  املداوال 
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 الواثئه

TD/B/C.II/ISAR/93  التنفيننذ العملنني للمؤشننرات األساسننية لإلبننالغ مننن جانننب الكينناانت عننن
التنمينننة املسنننتدامة، مبنننا حت ذلنننك قيننناس فنننذه إسنننمامما حت يقينننه أفننندا  

 املؤشرات: استعراض دراسات حاالت إفرادية

  4البن    
اإلفصقققاحا  املاليقققة املتصقققلة ابملنقققال يف تققققارير الليقققاإ  الر يسقققيةا املمارسقققا  

 اجلي ة والتح اي  الر يسية

حت النندورة السادسننة والثالثننني لفريننه ا ننرباء العامننل ااكننومي النندومل علننى أي اتفننه املننندوبوي  -4
يناقشوا حت الدورة السابعة والثالثني دور اإلفصاحات املالية املتصلة ابملناخ حت تقارير الكياانت الرئيسية. 

ا البند منن وبناء  على ذلك، أعدت أمانة األونكتاد وثيقة معلومات أساسية لتيس  املداوالت بشني فذ
 جدول األعمال.

 الواثئه

TD/B/C.II/ISAR/94  :اإلفصننننننناحات املالينننننننة املتصنننننننلة ابملنننننننناخ حت تقنننننننارير الكيننننننناانت الرئيسنننننننية
 املمارسات اجليدة والتحدايت الرئيسية

  5البن    
 حلسا م أخرى

ا نننرباء العامنننل ااكنننومي النننندومل أي ينننناقب، حت إونننار فنننذا البنننند منننن جنننندول قننند ينننود فرينننه  -5
األعمال، موااية مثل متابعة املسائل اليت عوجلت حت الدورات السنابقة وتطبينه الندول األعضناء منؤخرا  

 أداة تطوير احملاسبة اليت واعما األونكتاد وفريه ا رباء العامل ااكومي الدومل.

  6البن    
 مال املؤقت لل ورة الثاحلنة والثالثنيج ول األع

سننتنخذ املناقشنننات املتعلقنننة مننندول األعمنننال املؤقنننت للننندورة الثامننننة والثالثنننني لفرينننه ا نننرباء العامنننل   -6
 ااكومي الدومل حت االعتبار نتائج املداوالت اليت جرت حت الدورة السابعة والثالثني وحت الدورات السابقة. 

 اعتماد التقرير 7البن    

يود فرينه ا نرباء العامنل ااكنومي الندومل اعتمناد االسنتنتاجات املتفنه عليمنا، حسنبما ينراه  قد -7
انننروراي ، وقننند يرئنننب النننرئيس حت إ ننندار منننوجع منننن إعنننداده. وستوانننة الصننني ة النمائينننة للتقرينننر املتعلنننه 

اختتناذ الندورة. ابلدورة السابعة والثالثني لفريه ا رباء العامل ااكومي الدومل يت إشرا  الرئيس بعد 
 وسيققدَّذ التقرير إىل جلنة االستثمار واملشارية والتنمية حت دورنا املقبلة.

    


