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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني 

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر   12-9جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت والشروح  

 جدول األعمال المؤقت -     أوال   

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 .جدول األعمال وتنظيم العملإقرار  -2

استتعرا  التنيذ  العميي ليمؤرتراا األستاستية، فما في قلا هياستغا، ألترا  ت ارير التياناا عن  -3
  مساهمتغا في تح ذق أهداف التنمية المستدامة.

اإلفصتتتتتتتتالاا المالية قاا الصتتتتتتتتية فالمناق المدرجة في الت ارير ادعتياالة التي ت دمغا التياناا   -4
 .مارساا الجذدة والتحدلاا الرئيسيةالم

 مسائل أخرى. -5

 جدول األعمال المؤقت ليدورة التاسعة والثالثذن. -6

 اعتماا الت رير. -7

 شروح جدول األعمال المؤقت -       ثانيا   

    1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب

الحكومي الدولي المعني فالمعاتذر                                                               وف ا  ليممارستة المكر ستة، ل  ترأ أن تنتخب فريق الخبراء العامل  -1
        م ررا .  -                                              الدولية ليمحاسبة واإلبالغ رئيسا  ونائبا  ليرئيس 
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    2البند    
 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل

إلى   15/00لتدى فريق الخبراء العتامتل الحكومي التدولي أرأعتة ألتا) عمتل  متل تو) من الستتتتتتتتتتتتتتاعتة  -2
بتوقذت وستتتتتتتتتت  أوروأاص، مع تخصتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتاعة إ تتتتتتتتتتا ية  ل تو) دجتماعاا المكتب   17/00الستتتتتتتتتتاعة  

                                                                                            والمشتتاوراا تذر الرستتمية، لستتب ادقتضتتاء. ول لا، ل  تر أ تخصتتي  الجيستتة العامة األولى الم ر ر ع دها 
 من جدول األعمالص 2و 1، لبحث المستتائل اإلجرائية  البندان  2021تشتترين الثاني/نوفمبر    9تو) الثالثاء،  
من جدول األعمال، ولعر   3                                                  وستت خصت   الجيستاا التالية إلجراء مناقشتة ميصتية ليبند   . 3ولعر  البند  

                                                                                          ومناقشتتتتتغا فالتيصتتتتذل. وستتتتت ع د  األمانة جدود  امنيا  مبدئيا  تبذ ن المستتتتائل التي ستتتتذتم تناولغا   6و  5و 4البنوا  
 من الدورة.                                                         في ادجتماع. وسذ تاأ الجدول الزمني المبدئي في الذو) األول

 الوثائق

TD/B/C.II/ISAR/96 جدول األعمال المؤقت والشروأ 

    3البند    
استتتتعرال التن يل العملي للمؤشتتتراس األستتتاستتتية  بما في أللر ضياستتترا  أل رال ت ارير  

   الكياناس عن مساهمترا في تح يق أهداف التنمية المستدامة.

في الدورة الستتتتتتتتتتتتتافعة والثالثذن من اوراا فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني فالمعاتذر   -3
فشتتتتتتؤن                                                                                       الدولية ليمحاستتتتتتبة واإلبالغ، ستتتتتتي مت الدول األعضتتتتتتاء فؤهمية الدور ال و تؤال  إررتتتتتتاااا األونتتاا 

  اف التنمية المستتتتتدامة، استتتتتعرا  المؤرتتتتراا األستتتتاستتتتية ألترا  ت ارير التياناا عن مستتتتاهمتغا في تح ذق أهد 
فاعتبارها أااة ميذدة لتيستتتتتتتتتتتذر ت ارب أار و تتتتتتتتتتتع الت ارير عن ادستتتتتتتتتتتتدامة لذث إنغا تتي  في وقت مبكر 
مجموعة أولية وأستتتتتيوة ومولدة من المؤرتتتتتراا العالمية ليتياناا لو تتتتتع ت اريرها األستتتتتاستتتتتية عن مستتتتتائل  

وعيى مدى الستتتتتتتتنتذن الما تتتتتتتتذتذن،    .ص 1  2030ادستتتتتتتتتدامة فما تتمارتتتتتتتتى مع خوة التنمية المستتتتتتتتتدامة لعا) 
ادستتتناا إلى اإلررتتاااا المتعي ة فالمؤرتتراا األستتاستتية في اوراا إعالمية وتدريبية تناولت و تتع ت ارير   تم

 عن ادستدامة فمشار ة مؤسساا عامة معنية في عشراا ادقتصاااا النامية ومئاا المؤسساا التجارية. 

ليريق الخبراء العتامتل الحكومي التدولي المعني فتالمعتاتذر التدوليتة    وفي التدورة الستتتتتتتتتتتتتتافعتة والثالثذن -4
                                                                                             ليمحاستتتتتتتتتتتبة واإلبالغ، ا يب إلى أمانة األونتتاا ع د اجتماعاا تشتتتتتتتتتتتاورية خالل اليترة التي تتخيل اورتذن،  

المؤرتراا األستاستية   فشتؤنلإلررتاااا  فغية تحيذل أهم نتائج اراستاا الحالة التي تناولت ادختبار التجريبي  
واقتراأ أو تحستتتتذناا عيى  ألترا  ت ارير التياناا عن مستتتتاهمتغا في تح ذق أهداف التنمية المستتتتتدامة،

 الدورة الثامنة والثالثذن ليريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني فالمعاتذر الدولية ليمحاستبة واإلبالغ.

ادستتتتتتشتتتتتارو المعني فالمؤرتتتتتراا األستتتتتاستتتتتية،  لييريق              افترا تتتتتيا                                            وأناء عيي ، ع دا أمانة األونتتاا اجتماعا  
                                                                   ، وأعدا الوثائق األستتتتتتتتاستتتتتتتتية المبذ نة أاناف لتي تنظر فذغا فريق الخبراء  2021آقار/مارس   24و  23 تومي

العتتامتتل الحكومي التتدولي. وفي التتدورة الثتتامنتتة والثالثذن ليريق الخبراء العتتامتتل الحكومي التتدولي، ستتتتتتتتتتتتتتذتم  
استتتتتعرا  اراستتتتاا الحالة الناتجة عن ه ف المشتتتتاريع الرائدة، والنظر في إاخال مزيد من التحستتتتذناا عيى 

إلررتتتاااا المتعي ة فالمؤرتتتراا األستتتاستتتية، ومناقشتتتة ستتتبل المضتتتي قدما في تعزيز أثرها عيى ت دلم ت ارير  ا
 ادستدامة في جميع أنحاء العالم. 

  

 UNCTAD, 2019, Guidance on Core Indicators for Entity Reporting on Contribution towards ص1 

Implementation of the Sustainable Development Goals (United Nations publication, Sales 
No. E.19.II.D.11, Geneva) . 



TD/B/C.II/ISAR/96 

3 GE.21-11994 

 الوثائق
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استتعرا  التنيذ  العميي ليمؤرتراا األستاستية، فما في قلا هياستغا، ألترا   
   ذق أهداف التنمية المستدامة. ت ارير التياناا عن مساهمتغا في تح  

     4البند    
اإلفصتتتتتتتاااس المالية ألاس الصتتتتتتتلة بالمنال المدرجة في الت ارير االعتياد ة التي ت دمرا  

 الكياناس: الممارساس الجيدة والتحد اس الرئيسية.  

في الدورة الستتتتتتتتتتتتتافعة والثالثذن من اوراا فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني فالمعاتذر   -5
اإلفصتتالاا المالية قاا الصتتية فالمناق المدرجة  عيى مناقشتتة اور              ات يق ألضتتا  الدولية ليمحاستتبة واإلبالغ،  

، والممارستتتتتتتاا الجذدة والتحدلاا الرئيستتتتتتتية، أثناء الدورة الثامنة في الت ارير ادعتياالة التي ت دمغا التياناا
  ونتتتاا وثتائق المعيومتاا والثالثذن، فتاعتبتارهتا البنتد الرئيستتتتتتتتتتتتتي الثتاني في جتدول األعمتال. وعييت ، أعتدا أمتانتة األ 

 األساسية المبذنة أاناف فغية تيسذر المداودا التي تتناول ه ا المو وع.

 الوثائق

TD/B/C.II/ISAR/98  اإلفصتتتتالاا المالية قاا الصتتتتية فالمناق المدرجة في الت ارير ادعتياالة التي  
 ت دمغا التياناا  الممارساا الجذدة والتحدلاا الرئيسية.  

    5البند    
 مسائل أخرى 

                                                                                           فاستتواعة فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني فالمعاتذر الدولية ليمحاستبة واإلبالغ، إن   -6
أراا، أن تناقش، في إاار ه ا البند من جدول األعمال، موا تتتتتتتيع مثل متافعة المستتتتتتتائل التي جرى تناولغا  

                                   عن توبذق الدول األعضتتتتتتتاء مؤخرا  أااة         ، فضتتتتتتتال  في اوراا ستتتتتتتاف ة ليريق الخبراء العامل الحكومي الدولي
 الدولي.  تووير المحاسبة التي استحدثغا األونتتاا وفريق الخبراء العامل الحكومي

    6البند    
 جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة والثالثين

فريق                                                                                 ستتي ستتتررتتد في المناقشتتاا فشتتؤن جدول األعمال المؤقت ليدورة التاستتعة والثالثذن من اوراا   -7
منة المعني فالمعاتذر الدولية ليمحاستتتتتبة واإلبالغ، بنتائج مداودا الدورة الثاالخبراء العامل الحكومي الدولي 

عن نتائج الدوراا الستتتاف ة والدورة الخامستتتة عشتتترة                                                       والثالثذن ليريق الخبراء العامل الحكومي الدولي، فضتتتال  
 لمؤتمر األمم المتحدة ليتجارة والتنمية.

    7البند    
 اعتماد الت رير

غ في اعتماا  قد ترتب فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني فالمعاتذر الدولية ليمحاستتبة واإلبال  - 8
                                                                                                     استتتتتتنتاجاا ت ت يق عيذغا. وفضتتتتتال  عن قلا، قد ترتب الرئيس في إعداا موجز الرئيس. وستتتتتي جم ع الت رير النغائي  

                                                                                                       تحت إرراف الرئيس فعد اختتا) الدورة. وسي  د ) إلى لجنة ادستثمار والمشاريع والتنمية في اورتغا التالية.
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