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  االستنتاجات املتفق عليها  -أوالً  

  سس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركاتاأل  -ألف  
  ) من جدول األعمال٣البند (

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبـالغ    الحظ    -١
أن  أن االقتصاد العاملي يتعدى احلـدود الوطنيـة و         ة والعشرين تاسعيف دورته ال  ) فريق اخلرباء (

ويف هذا الـصدد،    . االستثمار األجنيب املباشر ما زال يساهم بنسبة أكرب من االستثمار اإلمجايل          
أكد فريق اخلرباء من جديد أمهية املعايري والقوانني العاملية لتسهيل تدفقات االستثمارات عـرب              

ن بالتقدم الكـبري  واعترف املندوبو. احلدود وهتيئة بيئة مواتية لالستثمار مستقرة وميكن التنبؤ هبا  
الذي أحرزه واضعو املعايري خالل العقدين األخريين فيما خيص إصدار معايري وقـوانني دوليـة    

وسلط فريق اخلرباء الضوء    . ترمي إىل تعزيز فائدة إبالغ الشركات وجودته يف مجيع أحناء العامل          
التقنية للبنية األساسية على الترابط القوى الذي تتسم به جوانب الكفاءات التنظيمية واملؤسسية و   
إلبالغ العايل  اأسس  اخلاصة بإبالغ الشركات؛ وأكد أمهية األخذ بنهج متكامل من أجل تعزيز            

، وشدد على ضرورة تضافر اجلهود على املستويني الوطين والـدويل           اجلودة من قبل الشركات   
  .على حنو متسق أجل تطبيق وإنفاذ املعايري والقوانني الدولية اخلاصة بإبالغ الشركات من
ويف هذا الصدد، ناقش الفريق ضرورة مواصلة تعزيز مـشاركة البلـدان الناميـة                -٢

والحـظ أن إنـشاء     .  يف عمليات وضع املعايري الدولية     ةواالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالي    
الفريق املعين باالقتصادات الناشئة التابع للمجلـس الـدويل للمعـايري           هيئات جديدة، مثل    

اجمللـس  وطلب فريق اخلرباء خالل الدورة إىل       . ، يشكل خطوة جيدة يف هذا االجتاه      اسبيةاحمل
الدويل للمعايري احملاسبية مواصلة زيادة مشاركة االقتصادات الناشئة والبلدان غـري الناطقـة             

  .باإلنكليزية يف وضع املعايري الدولية لإلبالغ املايل وتنقيحها
هبذا البند من جدول األعمال إىل وثيقـة معلومـات          واستندت املداوالت املتعلقة      - ٣

: األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات"أساسية حتمل عنوان 
. ، أعـدهتا أمانـة األونكتـاد      (TD/B/C.II/ISAR/63) "االجتاهات والتحديات الرئيـسية   

املعلومات املستمدة مـن    ن  استفادت املداوالت من أفرقة خرباء مرموقني، وكذلك م         كما
فريق اخلرباء احلكومي الدويل  اليت وضعها االختبارات التجريبية بشأن أدوات تطوير احملاسبة

 وقـد جـرت هـذه     . العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد       
االحتاد الروسي :  وهي يف الفترة الفاصلة بني الدورتني يف تسعة بلدان،االختبارات التجريبية 

.  وكرواتيا وكوت ديفوار واملكسيك وهولندا     نام  فييت والصني و  اوالربازيل وجنوب أفريقي  
وأثىن املندوبون على وثيقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا أمانة األونكتاد من أجل الدورة             

لـيت تـضمنتها    لرؤية الثاقبـة ا   عن تقديرهم ل  اً  تتسم به من جودة عالية، وأعربوا أيض        ملا
خالل الدورة اً وأعرب فريق اخلرباء أيض . املسامهات املقدمة يف خمتلف عروض حلقة النقاش      

  .عن تقديره لتلك البلدان اليت شاركت يف عملية االختبار التجرييب
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واتفق فريق اخلرباء، عند اختتام مداوالته بشأن هذا البند من جدول األعمال، على               -٤
 وسيلة جد مفيدة ملساعدة الدول األعضاء علـى تقيـيم ترتيباهتـا    بةأدوات تطوير احملاس أن  

وقدراهتا التنظيمية واملؤسسية والبشرية اخلاصة بكل منها، وتسهيل احلوار بني اجلهات صاحبة           
وحتسني اً، املصلحة، وحتديد الثغرات بإجراء قياس يستند إىل املعايري والقوانني املعترف هبا عاملي      

أن أدوات تطـوير    علـى   اً   أيـض   فريق اخلرباء  وبشكل خاص، اتفق  . ة للبلد البيئة االستثماري 
لوضع هنج استراتيجي وخريطة طريق لسد الثغـرات احملـددة،          اً   ميكن أن توفر أساس    احملاسبة

وقياس التقدم احملرز بأسلوب يقوم على املقارنة واالتساق، وحتقيق هدف اإلبـالغ العـايل              
عن ذلك، اتفق فريق اخلرباء على اإلمكانية  وفضالً. املطافاجلودة من قبل الشركات يف هناية    

اليت تنطوي عليها أدوات تطوير احملاسبة فيما خيص تسهيل تبادل اخلربات فيما بـني الـدول    
  .األعضاء املشاركة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة للممارسات اجليدة

أدوات تطوير احملاسبة، مبا    فريق اخلرباء إىل األونكتاد مواصلة أعماله املتعلقة ب       وطلب    -٥
فيها العمل املتعلق بالبوابة اإللكترونية، ومجع املعلومات املستمدة من تقييمات البلدان بـشأن        

ويف هذا الصدد، شجع اخلرباء الـدول       . القتضاءهذه األدوات بغية تنقيحها حبسب ا     تطبيق  
بة، على إعالم أمانـة     األعضاء اليت ترغب يف إجراء تقييمات باستخدام أدوات تطوير احملاس         

فريق اخلرباء إىل األونكتاد إجراء مزيـد مـن         طلب  وعالوة على ذلك،    . األونكتاد برغبتها 
، وتقدمي   إلبالغ الشركات  الدراسات بشأن األبعاد املتصلة باملوارد البشرية يف البنية األساسية        

دد، شـجع اخلـرباء   ويف هذا الص. نتائج هذه الدراسات لينظر فيها الفريق يف دورته الثالثني  
يف إجراء حتديث آخر ملنهاج احملاسـبة       املوارد  األونكتاد على النظر، يف حدود ما تسمح به         

وإىل جانب ذلك، طلب فريق اخلرباء إىل األونكتاد أن         . النموذجي الذي وضعه فريق اخلرباء    
ود لتوفري متويـل  يساعد البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية فيما تبذله من جه   

مستدام إلنشاء مؤسسات معنية بتطبيق املعايري والقوانني العاملية وإنفاذها وتعزيز قدرات هذه            
ويف هذا الصدد، دعا اخلرباء الشركاء اإلمنائيني إىل النظـر يف إتاحـة األمـوال            . املؤسسات

  . لتحقيق هذه األهداف
موعة العـشرين إىل أدوات تطـوير       ودعا املندوبون األونكتاد إىل أن يوجه انتباه جم         -٦

احملاسبة باعتبارها وسيلة مفيدة لتسهيل وتطوير البنية األساسية للمحاسبة وتقييمه ألغـراض            
  . اإلبالغ العايل اجلودة، هبدف تشجيع البلدان على املشاركة يف العملية

  مسائل أخرى  -باء  
  ) من جدول األعمال٤البند (

   االستدامةاإلبالغ عن  -١  
إلبالغ املتكامل واإلبالغ عن    ، وا  االستدامة باإلبالغ عن د مناقشة املسائل املتعلقة     عن  -٧

تغري املناخ، رحب فريق اخلرباء بنتائج الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة                
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، وأشار إىل آراء الدول األعضاء بشأن ضـرورة املـسامهة           )األونكتاد الثالث عشر  (والتنمية  
واليـة الدوحـة،    (االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة وحتدي تغري املناخ          حتقيق   يف

مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة         بنتائج   ورحب الفريق أيضاً  . )١())ب(١٨الفقرة  
 واحلاجة إىل وضع     االستدامة اإلبالغ عن وأشار إىل تأكيد الدول األعضاء ألمهية       ) ٢٠+ريو(

رسات وتسهيل العمل يف هذا اجملال، وأمهية النظر يف احتياجات البلـدان            مناذج ألفضل املما  
. )٢()٤٧املستقبل الذي نصبو إليه، الفقرة      (النامية، مبا فيها احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات         

إىل دور األونكتاد يف هذا الصدد باعتباره هيئة من هيئات التنفيـذ            اً  وأشار فريق اخلرباء أيض   
  . االستدامة اإلبالغ عن إىل العمل فيما خيص٢٠+ة مؤمتر ريوالرمسية لدعو

 واملمارسات الـيت     االستدامة اإلبالغ عن وناقش فريق اخلرباء الطلب املتزايد بشأن         -٨
 ومبادرات األسـواق املاليـة   ةيشهدها هذا اجملال، مبا فيها عدد متزايد من املبادرات التنظيمي       

وأشار فريق اخلـرباء يف  .  االستدامةاإلبالغ عنشجيع املتخذة على الصعيد الوطين من أجل ت  
هذا الصدد إىل الدور املؤثر الذي ميكن لألسواق املالية أن تؤديه يف التشجيع علـى إعـداد                 

. مؤشرات االستدامة الطوعية   من خالل قواعد التسجيل و     ،االستدامةعالية اجلودة عن    تقارير  
   .ديثة يف جمال اإلبالغ عن تغري املناخالتطورات احلاً وقد استعرض فريق اخلرباء أيض

وأشار فريق اخلرباء إىل تنوع املتطلبات واملبادرات املختلفة واحلاجة إىل بذل مزيـد               -٩
 لإلبـالغ عـن  من اجلهود من أجل التشجيع على األخذ بنهج منسق بني الدول األعـضاء            

فق فريق اخلرباء على ضـرورة      وات. ، مبا يف ذلك اإلبالغ املتعلق بقضايا تغري املناخ        االستدامة
 هبـدف   االستدامةباإلبالغ عنمواصلة إجراء التحليالت واملداوالت بشأن املبادرات املتعلقة       

تبادل اخلربات يف هذا اجملال بني البلدان وتقدمي إرشادات بشأن أفضل املمارسات إىل صانعي              
بغي لألونكتاد أن يواصل، عن     على أنه ين  اً  واتفق الفريق أيض  . السياسات وإىل األسواق املالية   

ويف هذا السياق، طلـب فريـق       . طريق فريق اخلرباء، املسامهة يف جمال إعداد التقارير البيئية        
  .اخلرباء إىل أمانة األونكتاد أن تواصل تعاوهنا مع املنظمات املعنية األخرى ملعاجلة هذه املسائل

  اإلفصاح عن حوكمة الشركات  -٢  
 أمهية اإلفصاح عن حوكمة الشركات لصانعي الـسياسات         أكد الفريق من جديد     -١٠

وأصحاب األسهم وغريهم من أصحاب املصلحة، وسلم بأن التقارير العالية اجلودة يف هـذا              
وأشار فريق اخلرباء إىل أن العمل يف       . اجملال تساهم يف تعزيز االستثمار واالستقرار االقتصادي      

م بيانات وحتليالت هامة لتسهيل القيـاس       حوكمة الشركات ما زال يقد    عن  جمال اإلفصاح   
وأثىن فريق اخلرباء على فائـدة وجـودة        . الدويل، وبناء القدرات، وتبادل اخلربات القطرية     

.  وتوبـاغو، وجامايكـا    د يف ترينيـدا    حوكمة الشركات  املتعلقة باإلفصاح عن  املناقشات  
__________ 

)١( TD/500/Add.1. 
)٢( A/CONF.216/L.1.  
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ت احمللية اليت ترغب هـي      إىل األونكتاد مواصلة تقدمي اإلرشادات التقنية إىل املؤسسا        وطلب
اليت وضعها فريق   فرادية قطرية موحدة باستخدام املعايري      إكذلك يف إعداد دراسات حاالت      

  .اخلرباء بشأن املمارسات اجليدة يف جمال اإلفصاح عن حوكمة الشركات

  موجز الرئيس  -اًثاني  

  بيانات االفتتاحيةال  -ألف  
حظاته االفتتاحية، أن إبالغ الشركات اجليد      أكد نائب األمني العام لألونكتاد، يف مال        -١

ولذا ُخصص جدول أعمال    . عنصر أساسي من عناصر األسواق الشفافة واالقتصادات السليمة       
الدورة الرئيسي ملعاجلة املسائل املتصلة باجلوانب التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العـايل اجلـودة             

ونكتاد أن البنية األساسـية للمحاسـبة       كما أوضح نائب األمني العام لأل     . قبل الشركات  من
جمموعة معقدة من املؤسسات واملتطلبات التنظيمية، وأن وضع خريطة طريق لبناء القدرات             هي

وأثىن على فريق اخلرباء لوضعه أدوات تطوير احملاسـبة       . يف هذا اجملال مهمة معقدة بالقدر نفسه      
 املعقـودة  )األونكتاد الثالث عـشر (والتنمية اليت أُطلقت يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر التجارة        

وقال إن أدوات تطوير احملاسبة تعاجل جمموعة كاملة من         . ٢٠١٢أبريل  /الدوحة يف نيسان   يف
وإهنا قادرة على مساعدة صانعي السياسات      املسائل املتعلقة باحملاسبة واإلبالغ بطريقة منهجية       

أكد نائب األمني   و. حاسبة ومواصلة تطويرها  يف حتديد األولويات لتعزيز البنية األساسية للم      
يف معاجلة العديد من القـضايا      اً  مهماً  أن احملاسبة واإلبالغ يلعبان دور    اً  العام لألونكتاد أيض  
وسلط الضوء على العمـل الرائـد       . املتعلقة حبوكمة الشركات  القضايا  البيئية واالجتماعية و  

 اإلبـالغ عـن   باإلبالغ من جانب الشركات و    لفريق اخلرباء يف جمال بناء القدرات املتعلقة        
املتحدة تعتمد على   املندوبني بأن منظومة األمم     نائب األمني العام لألونكتاد     وذكّر  . االستدامة

 ٢٠+يف تنفيذ رؤية الدول األعضاء اليت أعرب عنها يف مؤمتر ريـو           خرباء مثل خرباء الفريق     
  . يف جمال التنمية املستدامة٢٠١٢يونيه /حزيران يف
شعبة االستثمار وتنمية املشاريع يف األونكتاد باملنـدوبني يف الـدورة           ورحب مدير     -٢

قـضايا  للفريق اخلرباء بالنسبة لعمل التاسعة والعشرين لفريق اخلرباء وذكّرهم باألمهية احلامسة   
وأوضح أن مـن شـأن      . تتعلق باالستثمار واالستقرار املايل والتنمية املستدامة     اليت  وسع  األ
التنبؤ باملعـامالت    يف زيادة شفافية الشركات وأن يعززا إمكانية         اسبة واإلبالغ أن يسامها   احمل

شـعبة  وذكّر مدير   . خيلق بالتايل بيئة مواتية لالستثمار بشكل أقوى      ما  التجارية واستقرارها،   
الغ االستثمار وتنمية املشاريع املشاركني بأنه بعد التراجع االقتصادي، بات دور احملاسبة واإلب

ويف حتقيق منو االقتـصاد    اً،  واستدامة حالي اً  متزايد األمهية يف حتقيق انتعاش أكثر استقرار      اً  دور
  .العاملي وتنميته مستقبالً
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. الكلمة الرئيسية للـدورة   برئيس أمناء مؤسسة املعايري الدولية لإلبالغ املايل        أدىل  و  -٣
الـيت  البلدان اليت اعتمدت أو      وسلط الضوء على التقدم امللموس الذي أُحرز من حيث عدد         

 املنظمة الدولية للجـان األوراق      ااملعايري الدولية لإلبالغ املايل منذ أن أقرهت      بصدد اعتماد   هي  
من أجل تعزيز القاعدة املؤسسية لعمليـة       املنفذة  وفيما خيص األنشطة    . ٢٠٠٠املالية يف عام    

مؤسسة املعـايري الدوليـة     رقابة  جملس  أشار إىل تأسيس    وضع املعايري الدولية لإلبالغ املايل،      
من أهم السلطات العامة اليت تشرف علـى أسـواق األوراق           لذي يتألف    ا - لإلبالغ املايل 

مؤسـسة املعـايري    رقابة  وجملس  األمناء  إىل أن جملس    اً  وأشار أيض . ٢٠٠٩ يف عام    - املالية
قريريهما على حنو مشترك يف     تا  لالستراتيجية ونشر اً  الدولية لإلبالغ املايل قد أجريا استعراض     

 إىل  مؤسسة املعايري الدولية لإلبالغ املايل    وحتدث عن الدعم املقدم من      . ٢٠١٢فرباير  /شباط
األسواق الناشئة، وعن املعايري الدولية لإلبالغ املايل اخلاصة باملشاريع الـصغرية واملتوسـطة             

جلنـة األوراق املاليـة     ا  اعتمـدهت مبادرات واعتبارات تعليمية    ما يتصل بذلك من     احلجم، و 
والبورصة يف الواليات املتحدة بشأن إمكانية تطبيق ُمـصِدري الـسندات املوجـودين يف              

رئيس أمناء مؤسسة املعايري الدوليـة      وأكد  . الواليات املتحدة للمعايري الدولية لإلبالغ املايل     
ن الالزم إجناز ما هـو      لإلبالغ املايل أنه إذا كان الكثري قد حتقق يف السنوات األخرية، فإن م            

أكرب بكثري، كما أكد أن دعم فريق اخلرباء التابع لألونكتاد مهم للغاية بالنـسبة ملؤسـسة                
  .الدولية لإلبالغ املايل املعايري

  األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات  -باء  
  ) من جدول األعمال٣البند (

عرضـتها أمانـة    ن هذا البند من جدول األعمال مبقدمـة         اسُتهلت املداوالت بشأ    -٤
، جملس االسـتقرار املـايل     الذي قدمه ممثلو     عرض حلقة النقاش األوىل    ذلك   وتال. األونكتاد

اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة، والبنك الدويل، واملنظمة الدولية        واالحتاد الدويل للمحاسبني، و   
كون يف حلقة النقاش الضوء على التطـورات األخـرية          وسلط املشار . للجان األوراق املالية  

.  يف منظماهتم  لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات     املتصلة باجلوانب التنظيمية واملؤسسية     
يف حلقة النقاش إىل األعمال املفيدة للغاية اليت أجنزها فريق اخلرباء يف            وأشار أحد املشاركني    

وأكد املـشاركون أمهيـة     .  منهاج منوذجي للمحاسبة   جمال تعليم احملاسبة من خالل إصدار     
األسس التنظيمية واملؤسسية القوية بالنسبة لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات وأشادوا            

  . اليت وضعها فريق اخلرباء على مدى السنوات الثالث األخريةأدوات تطوير احملاسبةب
علق أحد املندوبني على احلاجة إىل      ،  وخالل اجلزء اخلاص بطرح األسئلة والرد عليها        -٥

توسيع نطاق اإلبالغ غري املايل ليشمل عناصر إضافية مثل املخاطر املتعلقـة بـالتغريات يف               
على احلاجة إىل مواصلة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية     اً  وشدد املندوب أيض  . العمالت األجنبية 

ح مندوب آخر أن بلده اعتمد معـايري        وأوض. للقطاع العام يف أعقاب أزمة الديون السيادية      
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إزاء ن قلقـه    عإقليمية للقطاع العام قائمة على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأعرب            
أن هناك حاجة إىل تعزيز استقاللية عملية       اً  وأضاف أيض . استدامة هذه املعايري األخرية   مسألة  

  .مراجعة البيانات املالية للقطاع العام
أحد املندوبني الضوء على التحديات املاثلة أمام البلدان النامية والبلدان الـيت            وسلط    -٦

. متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جمال ترمجة املعايري الدولية من اإلنكليزية إىل لغات أخـرى              
وأوضح ممثل عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة أن منظمته تدرك التحديات اليت تطرحها ترمجة           

وأوضح أن اجمللس الدويل ملعايري احملاسـبة يـسمح         . عايري من اإلنكليزية إىل لغات أخرى     امل
مزيد من الوقت   عند إصداره للمعايري، وذلك هبدف إتاحة       بفترات أطول لالطالع واالنتقال     

على اجلهود اليت تبذهلا منظمته من أجل اإلبقـاء         اً  وشدد أيض . للبلدان من أجل ترمجة وثائقه    
وأخرب ممثل عن االحتاد الدويل للمحاسبني      .  واحدة يف كل لغة يف مجيع أحناء العامل        على ترمجة 

 تعاونت منظمات احملاسـبة املهنيـة يف األرجنـتني وإسـبانيا            ٢٠١٢املندوبني بأنه يف عام     
وأضاف . واملكسيك على إصدار نسخة إسبانية واحدة من املعايري الدولية ملراجعة احلسابات          

 على الطريقة اليت ميكن أن تسهل هبا منظمات احملاسبة ترمجة املعايري الدولية             أن هذا خلري مثال   
كما أكد املتحدث للمشاركني أنه     . وتتفادى يف الوقت نفسه إنتاج صيغ متعددة ملعيار واحد        

وسـأل أحـد    . عن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام      اً  تدرجييليس من املتوقع التخلي     
ورد ممثل عن   . الدولية لإلبالغ املايل  مبصطلح اختصاص املعايري    اً  قصود حتديد عن امل املندوبني  

على أساس مستوى التنفيذ وأهنـا      البلدان  اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة بأن منظمته ال تصنف         
أصدرها اليت  يعتمد املعايري الدولية لإلبالغ املايل عندما يطبق املعايري         من البلدان   اً  بلدأن  تعترب  

عن ذلك، قال إن اجمللس قد أجرى دراسة استقـصائية            وفضالً. جمللس الدويل ملعايري احملاسبة   ا
لمعايري الدولية لإلبالغ املـايل،     لهذه البلدان   تطبيق   بلد بشأن طريقة     ١٠٠تشمل أكثر من    

  .٢٠١٢وسُينشر تقرير يف هذا الصدد حبلول هناية عام 
 عن بلدان تطوعت الختبـار أدوات تطـوير         ممثلونتبادل  ويف حلقة النقاش الثانية،       -٧

وركز املمثلون مناقـشاهتم علـى      . والدروس املستخلصة اآلراء  احملاسبة على أساس جترييب،     
وأدىل . التحديات واملسائل املتصلة باملكونات التنظيمية واملؤسسية ألدوات تطوير احملاسـبة         

غ العايل اجلـودة مـن قبـل        فريق االستشاري املعين ببناء القدرات من أجل اإلبال       الرئيس  
 مبالحظات متهيدية وأشار إىل أن االحتاد الروسـي والربازيـل           الشركات التابع لفريق اخلرباء   

 وكرواتيا وكوت ديفوار واملكسيك وهولندا هي البلدان        نام فييتوجنوب أفريقيا والصني و   
ـ  لون من هذه البلدان معلومات عن اإلجراءات      وقدم ممث . املشاركة يف العملية    خـالل   ةاملتبع

كما شددوا على أمهية إشراك مجيع أصحاب املصلحة األساسيني يف عملية          . االختبار التجرييب 
  .التقييم وحتديد األشخاص املناسبني الذين ينبغي االتصال هبم

وقد أشارت عدة بلدان إىل احلاجز اللغوي كواحد من التحديات األساسـية الـيت                -٨
كما ُسلط الضوء على حتد آخر وهو حتديد املراجـع          . لتجرييبتواجهها عند إجراء االختبار ا    
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وكانت . نتيجة االختبار التجرييب  شرحت بعض البلدان النتائج اليت أحرزت       و. لتربير الردود 
البيئي واالجتماعي واإلفـصاح    اإلفصاح  اجملاالت املشتركة اليت سجلت درجات ضعيفة هي        

د املتحدثون أن تطبيـق أدوات تطـوير        وأك. والتمويل، والتنسيق عن حوكمة الشركات،    
ويف هذا الـصدد،    . احملاسبة ساعد البلدان على حتديد الثغرات ووضع خريطة طريق فيما بعد          

أعرب مندوب كوت ديفوار عن رغبته يف طلب املساعدة من فريق اخلرباء إلعداد خطة عمل              
  .وطنية من أجل تعزيز بنية احملاسبة

وات تطوير احملاسبة بوصفها أداة ممتازة لفتح نقـاش         على أد اً  وعلق املتحدثون أيض    -٩
طريق مبا أهنا تشرح ما يتعني تقييمه وتبني الوالحظوا أن هذه األدوات تؤدي دور خريطة     عام

التقـدم  تتبع والحظ ممثل أنه إذا أُجري تقييم كل سنة، فإن من املمكن  . طريقة إجراء التقييم  
ى ممثل آخر بأال ُتستخدم أدوات تطوير احملاسـبة يف          وفيما يتعلق باالستنتاجات، أوص   . احملرز

إذا اسـُتخدمت هـذه األدوات   ما  ويف حالة   . الوقت احلاضر كأداة للقياس من أجل املقارنة      
  . وضع أوزان مرجحة للردود نظراً لتفاوت أمهية األسئلةلمقارنة، فينبغي ل

ا أن مـن املمكـن      والحظو. وقدم ممثلون بعض التوصيات لتحسني استبيان التقييم        -١٠
وعلق أحـد املتحـدثني     . توسيع نطاق بعض املواضيع وأنه ال بد من توضيح بعض األسئلة          

بالقول إن من الصعب يف بعض احلاالت احلصول على ردود بنعم أو ال، واقترح إدراج أسئلة       
ويف اخلتام، شدد أحد املتحدثني على أن إدراج القطاع         . حنو التقارب لتسجيل التقدم   إضافية  

  .العام يف االستبيان أمر جد مثري للجدل يف بلده
وسأل أحد املندوبني األونكتـاد عـن       . ملناقشات وطرح األسئلة  باب ا وفتح الرئيس     -١١

وعلقـت األمانـة    . استراتيجيته فيما يتعلق بتقدمي الدعم لبلدان من أجل احلصول على التمويل          
احنة احملتملة وتوحيد اجلهود من أجل      بالقول إن األونكتاد سيساعد عن طريق توعية اجلهات امل        

واقترح املندوب نفسه توجيه انتباه جمموعـة العـشرين إىل العمـل        . مجع املوارد املالية الالزمة   
من املعلومات عـن اعتمـاد      اً  ويف اخلتام، طلب املندوب مزيد    . بأدوات تطوير احملاسبة   املتعلق

بـد   وأوضحت املتحدثة من املكسيك أنه ال     . املكسيك بشكل تام املعايري الدولية لإلبالغ املايل      
، وأصـبح   ٢٠٠٨يف عـام    أعلن  وقالت إن قرار اعتماد هذه املعايري       . عملية انتقالية وجود  من  
. عدادلالست؛ وهكذا فقد كان لدى مجيع أصحاب املصلحة أربع سنوات           ٢٠١٢ يف عام  اًنافذ

  .ما سهل التغيريالتقارب ياً من مستوى عالقد بلغت أن املعايري الوطنية كانت  وأضافت
املعـايري احملاسـبية    وطلب أحد املندوبني من ممثل كوت ديفوار التعليق على تنفيذ             -١٢

مواءمـة قـوانني    الدولية للقطاع العام على املستوى الوطين يف سياق النظام اإلقليمي ملنظمة            
للتقارب مـع   وعلق املتحدث من كوت ديفوار بالقول إن هناك عملية          . األعمال يف أفريقيا  

وأضاف أن هناك   . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لكن مل جير اعتمادها بعد بشكل تام           
وأضاف . النهج األفضل الكامل هو   ما إذا كان التقارب أم االعتماد       دائرة لتحديد   مناقشات  

األعمـال يف   مواءمة قوانني   أن كوت ديفوار ستتبع املمارسة اإلقليمية املتفق عليها يف منظمة           
  . بلدا١٧ًأفريقيا اليت تتألف من 
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احملاسـبية  وأشار األونكتاد إىل أن أدوات تطوير احملاسبة تشمل إضافة تتعلق باملعايري            -١٣
اً وقد حياول األونكتـاد أيـض     . الدولية للقطاع العام وأكد أن اجلهود ستستمر يف هذا اجملال         

  .  يف إعداد هذا اجلزء من االستبيانموارد وحتديد اجلهة اليت ينبغي أن تشارك إجياد
تقرير املتعلق بالتقّيد باملعايري    وطلب مندوب آخر تقدمي آراء عن فائدة التفاعل بني ال           -١٤

 إن  نـام  فييـت وقال املتحدث من    . العمليات املتعلقة بأدوات تطوير احملاسبة    بني  والقوانني و 
 كبرية من القضايا املتعلقـة بـإبالغ        أدوات تطوير احملاسبة مفيدة للغاية ألهنا تغطي جمموعة       

وعلقت املتحدثة من جنوب أفريقيا بـالقول إن أدوات         . الشركات يف صيغة قائمة مرجعية    
وأضافت أن هذه األدوات تساعد باألخص يف تسليط الـضوء          . تطوير احملاسبة مفيدة للغاية   

ت أن لربنامج التقرير    ورأ. م منظوراً قطرياً  زنقص التنسيق بني خمتلف اهليئات ألهنا تستل      على  
  .بأدوات تطوير احملاسبةبعداً إضافياً باملقارنة  بالتقّيد باملعايري والقوانني املتعلق
ووصف ممثل  . وسأل مندوب آخر عن جتارب البلدان يف جمال اعتماد املعايري الدولية            -١٥

 نظـام   ، أقرت الـصني   ٢٠٠٦أنه يف عام    اً  الصني بإجياز العملية اليت جرت يف بلده، مؤكد       
وخلص ممثل املكسيك . هنج املواءمة مع املعايري الدولية لإلبالغ املايل تاملعايري احملاسبية واعتمد  

  .قبل اعتماد املعايري الدولية لإلبالغ املايلنفذت اخلطوات األساسية اليت اً أيض
بية وطلب رئيس الفريق االستشاري من املتحدثني التعليق على اآلثار والنتائج اإلجيا             -١٦

وشدد املتحدث من االحتاد الروسي على أن أدوات تطوير         . والقوية إلجراء االختبار التجرييب   
احملاسبة تشكل يف هناية املطاف وسيلة جيدة لتقييم احلالة يف البلدان ورسم خريطـة طريـق                

وأكدت املتحدثة من جنوب أفريقيا أن بناء القدرات البشرية جانـب           . وحتديد ما يتعني فعله   
نية أساسـية   بلديها  وقالت إن جنوب أفريقيا     . جلوانب اإلجيابية ألدوات تطوير احملاسبة    من ا 

وعلى سبيل املثال، فإن جنوب أفريقيا رائدة يف جمال اإلبـالغ           . تنظيمية ومؤسسية جد قوية   
لكنها أضافت أنه عند استخدام أدوات تطوير احملاسبة، أدركت جنوب أفريقيا أن            . املتكامل

تام على معهد   شبه  بشكل  اً  ني التنسيق للنهوض ببناء القدرات ألهنا تعتمد حالي       بإمكاهنا حتس 
وأكدت كوت ديفوار أن أدوات تطـوير       . الغرضالقانونيني هلذا   جنوب أفريقيا للمحاسبني    

اليت تتطلب االهتمام مثل متويل املؤسسات       احلرجة   احملاسبة أداة جد مفيدة يف حتديد اجملاالت      
باب النقاش بـشأن    فتح  نقطة تربر االختبار التجرييب هي      أهم  واتيا إن   وقالت كر . األساسية

  .البنية األساسية للمحاسبة الفعالة
وطلب رئيس الفريق االستشاري من املتحدث الذي ميثل كرواتيا أن يعرب عن آرائه               -١٧

.  احلكومة جراء االختبار التجرييب فيما خيص مشاركة     إلبشأن النهج املختلفة اليت اتبعتها البلدان       
  .بلد ورد املتحدث بالقول إن النهج املتبع قد خيتلف حسب البيئة الثقافية والقانونية لكل

ميثل شـركة   اً  حلقة النقاش الثالثة متحدثني ميثلون هيئات تنظيمية وأخصائي       ضمت  و  -١٨
أمهية التطبيـق واإلنفـاذ     وأكد املشاركون يف حلقة النقاش، خالل عروضهم،        . للمحاسبة

 داخـل بلـد معـني       الـشركات الذي تقوم به    إلبالغ  لللمعايري والقوانني العاملية      ملتسقنيا
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ويف هذا الصدد، شدد املتحدثون علـى ضـرورة التعـاون           . الواليات القضائية خمتلف   ويف
بادل املشاركون املعلومات   وت. اًبني اهليئات التنظيمية على املستويني القطري والعاملي مع        فيما

مبا يف ذلك اجلوانب    املنفعة العامة،   ات اجليدة فيما يتصل بتنظيم كيانات       املمارسعن عدد من    
الضوء على اهليئات التنظيمية إحدى ممثلة وسلطت . املتعلقة باإلبالغ املايل ومراجعة احلسابات

. التقارير السنوية للشركات مطبق يف بلـدها منـذ عقـد          حلفظ  نظام قائم على اإلنترنت     
من املستخدمني الذين يطلبون النفاذ إىل معلومات الشركات        اً  ة رسوم وتتقاضى اهليئة التنظيمي  

إطالع وأشار مشارك آخر ميثل هيئة تنظيمية إىل أمهية         . اإللكترونيةا  يف قاعدة بياناهت  فوظة  احمل
سـيلة فعالـة لـثين    وق على اإلجراءات التنظيمية بأسرع ما ميكن وأضاف أن الفضح و      سال

  .عن انتهاك اللوائح حساباهتا جهات إصدار التقارير ومراجعي
وسأل أحد املندوبني عن الطريقـة      . جزء خاص بطرح األسئلة والرد عليها      ذلك   وتال  -١٩
 الشركات اليت تعد تقارير سنوية      الوعي بالقواعد السارية بني   تتبعها اهليئات التنظيمية لنشر     اليت  

علـى علـم كـاف      ألغراض مراجعة احلسابات وترغب يف االمتثال لكنها قـد ال تكـون             
وأوضحت مـشاركة أن منظمتـها      . املتعلقة باإلبالغ وغريها من واجبات االمتثال      بواجباهتا

. على موقعها الشبكي مجيع املعلومات ذات الصلة الالزمة لالمتثال ملتطلبـات اإلبـالغ             تتيح
وأضافت أنه مبجرد أن ينتهي معّد أو شركة من عملية التسجيل لدى جلنة شؤون الـشركات                

 وغريها من متطلبـات     ، ترسل حزمة من املعلومات مبا فيها متطلبات اإلبالغ        هيئة التسجيل  أو
كما تنظم اهليئة التنظيمية دورات لتجديد معرفة مديري الشركات         .  إىل إدارة الشركة   االمتثال
إن اهليئة التنظيمية قد أتاحت     اً  وقالت أيض . متتثل للمتطلبات التنظيمية اخلاصة بالشركات     اليت ال 

ـ     . صفات املدير اجليد  عن  اً  على اإلنترنت باجملان كتاب    قـصرية،  اً كما أجرت هذه اهليئة عروض
  .األعمالجمتمع امتثال حتسني لتوعية هبدف التشجيع على أنشطة أخرى لو

بشأن تزايد نسبة االنتـهاكات يف الفتـرة مـا بـني              طرح أحد املندوبني سؤاالً   و  -٢٠
اليت تتخذها هيئة تنظيمية ميثلها مشارك       فيما يتعلق بإجراءات اإلنفاذ      ٢٠١٢ و ٢٠١٠ عامي

وسأل املندوب عما إذا كان االجتاه الصاعد نتيجة لعدم فعالية إجـراءات            . يف حلقة النقاش  
لتزايـد  حتديد األسباب الفعليـة     السابق ألوانه   ورد املشارك املعين بأن من      . اإلنفاذ املتخذة 
وقد ميكن تفسري ذلك بصعوبة بيئة السوق اليت ميكـن أن تـدفع املعـّدين إىل         . االنتهاكات

هو تزايد عدد معايري اإلبالغ املـايل       آخر لذلك   وقد يكون تفسري    . التالعب بأرقام األرباح  
إىل أن  اً  وأشار املشارك أيض  . اليت جيب على املعّدين تنفيذها يف سنوات متتالية       اً  األكثر تعقيد 
.  على الدفع  على االنتهاكات ُيحدد مبراعاة قدرة الكيان الذي ارتكب االنتهاك        مبلغ الغرامة   
  .غرامةالتفادي اإلضرار بسمعتهم أهم من دفع يعتربون أن املعّدين  معظم وأضاف أن

عما إذا كانت اهليئة التنظيمية جتري مناقشات مع مراجعي           وأثار مندوب آخر سؤاالً     -٢١
أحد املشاركني أن منظمته تعقد      وأوضح. ارتكبت انتهاكات حسابات الشركات املعّدة اليت     

للمعلومات مع اهليئـة    رمسياً ومؤسسياً     احملاسبة وأن هناك تبادالً   سلك  اجتماعات منتظمة مع    
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وأضاف أن أحد أسـباب     . التنظيمية املسؤولة عن اإلشراف على وظيفة مراجعة احلسابات       
ل األساسية يف مراجعة احلسابات جتري يف اإلخفاق يف مراجعة احلسابات هو أن بعض األعما       

إلجناز هذه  اً  كافياً  مل يدّربوا يف الغالب تدريب    على يد موظفني جدد     شركة مراجعة احلسابات    
ويف هذا الصدد، أكد ضرورة حتسني تعليم مراجعي احلسابات، ال سيما فريق مراجعة             . املهام

لتحقيق   فعاالًاً  اء بني املعّدين أسلوب   وسأل أحد املندوبني عما إذا كان ضغط النظر       . احلسابات
منها علـى   ويف بعض الظروف      ورد أحد املشاركني بأن ضغط النظراء ليس فعاالً       . االمتثال

سبيل املثال عندما ال يكون لدى الكيان املبلِّغ قاعدة واسعة من املستثمرين أو عندما ال يكون                
  .ره صاحبهيدياً لديه تعومي حر أو عندما يكون هذا الكيان مشروع

يف احلاالت اليت   ينشأ  وسأل أحد املشاركني عما إذا كان هناك تضارب يف املصاحل             -٢٢
 تطبـق   بلدانالوأوضح املشاركون أن    . تضع فيها املهنة معايري مراجعة احلسابات اخلاصة هبا       

من اً  جزءالرقابة  ففي بعض البلدان تشكل هيئة      . مناذج خمتلفة لتنظيم مهنة مراجعة احلسابات     
وزارة املالية، بينمـا    أما يف بلدان أخرى، فتدخل الرقابة ضمن وظائف         . جلنة األوراق املالية  
ويف إطار بعض الترتيبات املؤسسية،     . فيها هذه الوظيفة هيئة مستقلة    تتوىل  هناك بلدان أخرى    

 إىل معايري مراجعة احلسابات، بينما ُيعهد هبذه املهمة يف إطار ترتيبات أخرىالرقابة تضع هيئة 
ويف حالة الترتيبات األخرية، ال بد من اختاذ تدابري تنظيمية إضـافية            . مهنة مراجعة احلسابات  

  .ملعاجلة حاالت تضارب املصاحل
وسأل مندوب عما إذا كانت أدوار جلان مراجعة احلسابات، ومراجعـة احلـسابات               -٢٣

دور جلنة مراجعة احلـسابات  والحظ مشارك أن . مهمة يف عملية اإلبالغ املايلاً  الداخلية أدوار 
وقال إن أعضاء جلان مراجعـة احلـسابات        . تطور إىل حد كبري مقارنة مع وظيفتها التقليدية       

املتعلقـة  ناقـشات   لية اإلبالغ املايل، مبا يف ذلك امل      من عم األمهية  امسة  املراحل احل يشاركون يف   
عة فيما خيص املراج  أما  . خلارجيأرقام اإلبالغ املايل اليت يوصي هبا مراجع احلسابات ا        بتعديالت  

أن املراجعة اخلارجية تغطي نطاقاً أوسع للحـسابات، نظـراً          النظر إىل   الداخلية للحسابات، ف  
أعلى لألمهية النسبية، فإن املراجعة الداخلية للحـسابات تـساهم يف اإلبـالغ             لتطبيق عتبات   

وأُثري سـؤال   . ليت تضعها اإلدارة  إجراء اختبارات مفصلة لسري إجراءات املراقبة ا       ب السليم املايل
 نفصلة ملراجعي حسابات املشاريع الصغرية واملتوسطة رقابة م إذا كان من املفيد خلق وظيفة        عما

عـبء  لتخفيف   اًالتنظيمية تبذل جهود  اهليئات  ورأى بعض املشاركني أن العديد من       . احلجم
  .املتوسطة احلجمالصغرية وعن كاهل املشاريع اإلبالغ املايل ومراجعة احلسابات 

لإلبـالغ العـايل    األسس التنظيمية واملؤسسية     قضايا   وتناولت حلقة النقاش الرابعة     -٢٤
 من منظور خرباء استعراض النظراء للبلدان اليت أجرت االختبـار           اجلودة من قبل الشركات   

شدد و. للتقييمكوسيلة وبصورة عامة، أكد املشاركون فائدة أدوات تطوير احملاسبة . التجرييب
األمهية املتحدثون على أمهية إشراك مجيع أصحاب املصلحة كعامل من عوامل النجاح احلامسة             

االتفـاق  ومشلت اآلراء األخرى املشتركة خلرباء استعراض النظراء        . قطريالتقييم  اليف إجراء   
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التمويل املستدام للمؤسسات األساسية، وأنه ال بد من        نقص يف ترتيبات توفري     أن هناك   على  
وأن آليات  واصلة حتسني التنسيق بني اجلهات الفاعلة األساسية يف عملية إبالغ الشركات،            م

ضمان اجلودة فيما يتعلق مبراجعة احلسابات هي آليات مهمة، وأنه يف بيئة معايري تـستند إىل         
  . على تكوين الرأي السليماملبادئ ال بد من تدريب املهنيني 

ال بد من التمييز  ف. ت لتحسني أدوات تطوير احملاسبة    اوقدمت حلقة النقاش عدة اقتراح      -٢٥
أصدرها اجمللس  اليت  بني اعتماد معيار وتنفيذه، وكذلك بني تنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل            

وميكن حـذف األسـئلة     . تدخلها عليها البلدان املنفذة   والتعديالت اليت    الدويل ملعايري احملاسبة  
وميكن إضافة األسئلة املتعلقة بالرصد واإلنفاذ جلعـل        . عض األسئلة املتكررة كما ميكن تبسيط ب    

. مدى كفاية عدد احملاسبني املوجودين    حتديد  ولوحظ أن من الصعب     . الركيزة باء ركيزة أمشل   
وتشمل التحسينات األخرى اليت أوصت حلقة النقاش بإدخاهلا على أدوات تطـوير احملاسـبة              

ة املتعلقة بالبلد، من قبيل الشركات العشر الكربى حـسب          إدراج فرع لتقدمي احلقائق األساسي    
 آراء مراجعي احلسابات فيما خيـص معـايري         صياغة واملنافسة يف األسواق، و    قيمتها السوقية، 
كما قُدم اقتراح يدعو إىل جعـل أدوات        . توافر برجميات احملاسبة يف البلد    مدى  اإلبالغ املايل، و  

وأثنت حلقة النقاش على البلدان الـيت أجـرت    .  استخداماً تطوير احملاسبة أكثر دينامية وأسهل    
  .االختبار التجرييب ملا قدمته من معلومات شاملة يف االستبيان وردود صرحية على األسئلة

وعلق مندوب بالقول إنه إذا كان املتحدث يوصي بفترة مخـس سـنوات لتنفيـذ                 -٢٦
 يطلب حتقيق هذا اهلدف يف أقـل        إجراءات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة، فإن البنك الدويل       

مس سنوات هذه ليكـون    اخلوقال املتحدث إن من الضروري التقيد بفترة        . من سنة ونصف  
التبـاع  اآلن  اً  وأضاف ممثل البنك الدويل أن البنك الدويل أصبح أكثر انفتاح         . التنفيذ كامالً 

  .ظروفهااس على أسهنج طويل األمد أو هنج جيري التفاوض بشأنه مع فرادى البلدان 
ين للمشاريع حتـدَّد  بأن التوقعات املتعلقة باجلدول الزماً  أيضوأفاد ممثل البنك الدويل     -٢٧

يف هـذا   اً  بالتنسيق مع سلطات البلد املعين وأن العديد من البلدان قد وضعت بالفعل شروط            
  .الصدد
يل ُوضعت من   وأعرب مندوب عن قلقه ألن العامل يتجه حنو معايري دولية لإلبالغ املا             -٢٨

بوضع معايري  اً  إذا كان اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة مهتم       ماأجل الشركات الكربى وسأل ع    
ورد املشاركون يف حلقة النقاش والرئيس بالقول إن بعض الواليات          . للكيانات بالغة الصغر  

الـصغرية  اليت وضعها الفريق للمشاريع     املبادئ التوجيهية للمحاسبة واإلبالغ املايل      ب توصي
  .واملتوسطة احلجم من املستوى الثالث

 توضيحات بشأن اعتماد املعايري الدوليـة لإلبـالغ املـايل           والتمس أحد املندوبني    -٢٩
ورد أحـد   . يثين البلدان عن االنتقال إىل التنفيذ الكامل هلـذه املعـايري            ما وتنفيذها وبشأن 

 لكن الصعوبة تكمن يف تنفيـذ       اً،نسبياملشاركني بالقول إن اعتماد تدابري قانونية أمر بسيط         
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وقال إن هناك حاجة إىل تدريب املوظفني على تنفيذ املعايري، وأضاف أن التطـوير              . املعايري
  .املهين املستمر أمر جد مهم يف هذا الصدد

بـشأن    وطرح أحد املندوبني سـؤاالً    . وفتح الرئيس الباب لطرح مزيد من األسئلة        -٣٠
 وقال متحدث   .التجاري املطوَّرة لإلبالغ الذي تقوم به الشركات      لغة اإلبالغ   مدى مالءمة   

إن التكنولوجيا تسهل هذه املهمة وأشار إىل أن عرضاً بشأن املوضوع سُيقّدم يف اليوم األخري               
وعلق مندوب آخر على تعقيد املتطلبات، والتحديات اليت يطرحهـا اعتمادهـا         . من الدورة 

  .بالنسبة للبلدان النامية
د ذلك، أعطى الرئيس الكلمة ألمانة األونكتـاد لعـرض األداة اإللكترونيـة             وبع  -٣١

املستحدثة لزيادة استفادة البلدان من أدوات تطوير احملاسبة وتسهيل التفاعل واالتصال بـني             
  .خمتلف األطراف املشاركة يف عملية التقييم

    مسائل أخرى  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  تدامة االساإلبالغ عن  -١  
املتعلق  فصاحفيها اإل  مبا ، االستدامة املتعلقة باإلبالغ عن  قضايا  النظر فريق اخلرباء يف       -٣٢

بتغري املناخ، كجزء من متابعة تنفيذ عمله السابق يف جمال احملاسبة واإلبالغ البيئيني، وذلـك               
 اًوجزوقدمت ممن جدول األعمال وعرضت األمانة هذا البند   . على آخر التطورات  لالطالع  

وتتمثل هذه األحداث بالتحديد .  األحداث األخرية عنللمعلومات األساسية تضمن حملة عامة    
، ٢٠١٢مـارس   /يف حلقة العمل اليت نظمها األونكتاد بشأن اإلبالغ عن تغري املناخ يف آذار            

املعقـودة يف   ) األونكتاد الثالـث عـشر    (ونتائج الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر التجارة والتنمية        
، ٢٠+األسواق املالية املـستدامة ومـؤمتر ريـو   ، واحلوار العاملي بشأن  ٢٠١٢أبريل  /نيسان

 ويبني موجز املعلومات األساسية اهتمام الدول األعضاء        .٢٠١٢يونيه  /املعقودين يف حزيران  
  .ووالية األونكتاد احلالية يف هذا اجملال  االستدامةاإلبالغ عنالقوي ب

ة النقاش ميثلون منظمات معنية بوضع مبـادئ توجيهيـة          وكان املشاركون يف حلق     -٣٣
عن عمل منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          حتديثات  وقُدمت  .  االستدامة لإلبالغ عن 
،  ومبادرة اإلبالغ العامليـة ، املعلومات املتعلقة باملناخاإلفصاح عن وجملس معايري  ،االقتصادي

فيها ارتفاع   حدثون إىل االجتاهات األساسية، مبا    توأشار امل . اجمللس الدويل لإلبالغ املتكامل   و
لـوحظ   كمـا . عدد املبادرات الوطنية الطوعية واإللزامية التنظيمية واملتعلقة باألسواق املالية        

تنامي االهتمام الدويل باإلبالغ املتكامل، وإحراز تقدم يف هذا اجملال حنو وضع إطـار دويل               
يضاً ممثلون عن شركات خدمات املعلومات املالية تنامي وناقش أ. متفق عليه لإلبالغ املتكامل

اهتمام املستثمرين باملعلومات املتعلقة باالستدامة، إىل جانب حتدي عـدم االتـساق بـني              
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والتحديان األساسيان اللذان لوحظ أهنمـا يواجهـان        .  االستدامة الشركات يف اإلبالغ عن   
عدم اتساقها بني الـشركات      ومات أو مستخدمي تقارير االستدامة مها ضعف استخدام املعل      

يؤدي إىل ثغرات واسعة يف هذه املعلومات، وعدم قابلية املعلومات املقدمـة يف تقـارير                مما
  .يقلل من فائدهتا الشركات للمقارنة يف أغلب األحيان مما

 اإلبـالغ عـن     بـشأن  ٢٠+وسلط عدة مشاركني الضوء على نتائج مؤمتر ريـو          -٣٤
 لكـي   منظومة األمم املتحدة   الدعوة اليت وجهتها الدول األعضاء إىل         مشريين إىل  ،االستدامة

يـشمل   تعمل مع أصحاب املصلحة على وضع مناذج ألفضل املمارسات وتسهيل العمل، مبا           
وأشار املشاركون أيضاً إىل أن األونكتاد هو وكالة من وكاالت التنفيذ الرمسية . بناء القدرات

وأن مركز فريق اخلرباء الفريـد داخـل   ،  االستدامةغ عن بشأن اإلبال٢٠+لنتائج مؤمتر ريو  
  .منظومة األمم املتحدة يسمح له باملسامهة يف هذا اجملال

سأل بعض املندوبني عـن جتـارب       و. وقد تلت العروض جلسة لألسئلة واألجوبة       -٣٥
 يف  أن جنوب أفريقيا هـي البلـد األول        جنوب أفريقيا يف جمال إصدار التقارير املتكاملة، مبا       

وطرح مندوبون أسئلة أيـضاً بـشأن دور اإلبـالغ          . العامل الذي جعل هذه التقارير إلزامية     
على سبيل املثـال الغرامـات      (املتكامل يف قياس صحة النظام املايل ودور احلوافز الضريبية          

وسأل أحد  . مقارنة مع إبالغ الشركات، يف التأثري يف ممارسات اإلدارة        ) والضرائب وغريها 
، وأُثري سـؤال     االستدامة ني عن دور اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف جمال اإلبالغ عن          املندوب

وأشار عدد من املندوبني إىل تاريخ فريـق        . بشأن احلالة الراهنة ملعايري الضمان يف هذا اجملال       
  .اخلرباء الطويل من املسامهات يف اإلبالغ البيئي

  حوكمة الشركات عن فصاحاإل  -٢  
 حملة عامة عن تقريـر األونكتـاد       للمعلومات األساسية تضمن   اًموجزاألمانة  قدمت    -٣٦

 :Corporate Governance Disclosure in Emerging Markets"بعنـوان   املنـشور مـؤخراً  

Statistical Analysis of Legal Requirements and Company Practices")وعرضت األمانة . )٣
 يلخص أربع سنوات من أحباث األونكتاد ويشمل أيضاً حتليالت          املالمح الفريدة للتقرير الذي   

 املستمرة اليت تنطوي    فائدةعلى ال سلطت األمانة الضوء     كما. تكن متاحة من قبل    جديدة مل 
 اليت أعدها "املمارسات اجليدة يف اإلفصاح عن حوكمة الشركات ب  املتعلقة رشاداتاإل" عليها

عن فصاح  اإللقياس حالة تنفيذ    مرجعية عملية   أداة  اس  زالت تشكل أس   واليت ما فريق اخلرباء   
جامايكـا،   قطرية بشأن    ة حال ة حلقة النقاش دراس   املشاركون يف وقدم  . حوكمة الشركات 

وحتديثات من ترينيداد وتوباغو بشأن اجلهود املبذولة يف البلد يف جمال بناء القدرات والـيت               
. اإلفصاح عن حوكمة الشركات    بشأن   ٢٠١١استحثتها جزئياً الدراسة اليت أُجريت يف عام        

مبساعدة تقنية من األونكتاد وباستخدام بنـود       تني   اإلفرادي تنياحلالهاتني   تاوقد أجريت دراس  
__________ 

)١( http://unctad.org/en/Docs/diaeed2011d3_en.pdf. 
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ودعت األمانـة املنـدوبني املهـتمني       . اإلفصاح اليت أوصى هبا فريق اخلرباء كنقطة مرجعية       
احلـصول علـى     هبا من أجل     دراسات حاالت قطرية مشاهبة يف بلداهنم إىل االتصال        بإجراء

  .املساعدة التقنية

   أخرى ودوليةمنظمات إقليميةحتديثات بشأن   -٣  
 بـإبالغ الـشركات   ودولية معنيةحلقة النقاش هذه، قدم ممثلو منظمات إقليمية   يف    -٣٧

املشاركني يف   أوىل   قدمتو. الفترة الفاصلة بني الدورتني   خالل  أنشطتها  عن  معلومات حمدثة   
، عرضاً ملهمة هـذا االحتـاد وهيكلـه         االحتاد الدويل للمحاسبني  ممثلة  وهي  ،  حلقة النقاش 

قدمت حملة عامة عن خمتلف جمالسه وجلانه وسلطت الـضوء علـى             كما. التنظيمي وأنشطته 
وتشمل هذه األنشطة اجلوهرية تعزيز معايري اإلبالغ من جانب مراجعي          . أنشطتها اجلوهرية 

؛ وجتويد اإلطار املفاهيمي للقطاع العام؛      ٢٠١٤حىت عام   احلسابات كأولوية حتتل الصدارة     
والتنقيح املستمر للمعايري الدولية الثمانية لتعليم احملاسبة من أجل حتـسني إمكانيـة قراءهتـا               
وضمان تطبيق كل معيار منها على حنو متسق؛ وإصدار مشروع للمناقشة بشأن التـصدي              

ألساسية واالختصاصات املتوقعة للمحاسبني لفعل يشتبه يف عدم مشروعيته؛ ووصف األدوار ا
السريع بشأن املكاتب املهنيـة الـصغرية   القانونيني يف قطاع األعمال؛ ونشر نتائج االستبيان     

؛ والتوقيع على مذكرة التفاهم الرامية إىل تعزيز احملاسبة وحتسني التعـاون؛            واملتوسطة احلجم 
ونكتاد اليت تظهر تأييـد االحتـاد الـدويل         والتركيز على ورقة السياسة العامة رقم اثنني لأل       

للمحاسبني لوضع جمموعة واحدة ملعايري مراجعة احلسابات، وكذلك على ورقـة الـسياسة             
العامة رقم مخسة اليت تقدم تعريفاً عملياً للصاحل العام ومتكن أصحاب املصلحة مـن حتديـد       

  . العامخيدم الصاحل السياسات مبا القرارات أو مدى اختاذ اإلجراءات أو
. وقدم املتحدث التايل، وهو ممثل احتاد احملاسبني األفارقة، رؤية هذه املنظمة ومهمتها             -٣٨

وأكد أن احتاد احملاسبني األفارقة قد حدد، يف إطار أنشطته األخرية، نتائج استراتيجية مثـل               
وشدد . يقيوقوية للمحاسبة القانونية يف كل بلد أفر      احلاجة إىل إنشاء منظمة وطنية مستدامة       

بد ملنظمات احملاسبة هذه من أن تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة وأن              على أنه ال  
وإىل جانـب   . بيانات التزامات العضوية اليت وضعها االحتاد الدويل للمحاسبني       تظهر التقيد ب  

شات الدولية  هذا، أكد املتحدث أن احتاد احملاسبني األفارقة سيعزز مستقبالً مشاركته يف املناق           
  . املتعلقة باإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات

 احتاد حماسيب منطقة البحر األبيض املتوسط،     وقدمت مشاركة يف حلقة النقاش، متثل         -٣٩
 ٢٢وقالت إن االحتاد يتألف من     . تفاصيل عن اخللفية التارخيية ملنظمتها عن مهامها وأنشطتها       

بلداً يف منطقة البحر األبيض املتوسط وهو جتمع معترف به           ١٨معهداً مهنياً للمحاسبني من     
وأكدت املتحدثة أن البعد اإلقليمي لالحتاد بات متزايد األمهية         . من االحتاد الدويل للمحاسبني   

ولذا، جيب  . أن التدفقات التجارية واالستثمارية الكبرية تدل على اختفاء احلدود الوطنية          مبا
ولبلوغ هدف حتقيق سوق أكثر تكـامالً       .  القطرية منظوراً دولياً   أن تعتمد اهليئات التنظيمية   
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االحتاد تبادل املعلومات وأفضل املمارسات،      منطقة البحر األبيض املتوسط، تشمل أنشطة      يف
وتنظيم املؤمترات واحللقات الدراسية واختاذ إجراءات حمددة األهـداف، إىل جانـب دعـم     

وأضافت املتحدثة أنه مـن بـني األولويـات    . بني الدويلبرنامج االمتثال التابع الحتاد احملاس 
 خالل العام املاضي، تأيت     احتاد حماسيب منطقة البحر األبيض املتوسط     القصوى اليت ركز عليها     

احتياجات ويسعى االحتاد إىل تنظيم مناسبات ومشاريع تليب        . يف املقدمة أولوية بناء القدرات    
ل املتدربني بني إيطاليا وتونس، باعتبارمهـا البلـدين         ولذا أطلق مشروعاً لتباد    فيه   ءاألعضا

وثانياً، يركز االحتاد على التقارب يف التنظيم من أجل         . األولني املشاركني يف جتربة املشروع    
ويف هذا الصدد، سيتناول املؤمتر السنوي لالحتاد، املزمـع         . حتسني اإلدارة اإلقليمية للمخاطر   

احتـاد  ، أمهية التنظيم اإلقليمي بالتعـاون مـع         ٢٠١٢  ديسمرب/عقده يف بداية كانون األول    
، واالحتاد الـدويل للمحاسـبني      املنظمة الدولية للجان األوراق املالية     و احملاسبني األوروبيني، 

ويف اخلتام، قالت املتحدثة إن منظمتها تعطي األولوية للسياسات اخلاصة          . ومؤسسات أخرى 
، وتستكشف  كاتب املهنية الصغرية واملتوسطة احلجم    امل و باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم   

  .الرابط بني احلصول على التمويل واملعلومات املالية من أجل حتديد أفضل املمارسات
وقدم املشارك األخري يف حلقة النقاش، بصفته رئيساً سابقاً لالحتاد الـدويل للغـة                -٤٠

وأوضح أن هذه . بالغ التجاري املطوَّرةاإلبالغ التجاري املطوَّرة، معلومات حمّدثة عن لغة اإل  
. اللغة، القائمة على لغة الترميز املوسعة، هي اللغة اإللكترونية لتبليغ البيانات التجارية واملالية            

االحتاد الـدويل للغـة     بوسم البيانات، جيتمع    وملواصلة تطوير هذه اللغة اإللكترونية اخلاصة       
وشدد املتحدث على مزايـا هـذه اللغـة،         .  السنة اإلبالغ التجاري املطوَّرة عادة مرتني يف     

لكنه قال إن تطبيقهـا يف      . موضحاً أهنا حتقق وفورات يف التكاليف وفعالية أكرب ودقة أفضل         
  .القطاع العام قد يكون أصعب مقارنة مع تطبيقها يف القطاع اخلاص

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  

  )ول األعمال من جد١البند (    

 أعـضاء  ،يف جلسته العامة االفتتاحيـة   احلكومي الدويل العامل    انتخب فريق اخلرباء      -٤١
  :مكتبه التالية أمساؤهم

  )نيجرييا (أوبازيجيم أوساياندي السيد   :الرئيس
  )بلجيكا (سزافراندافيد السيد   :املقرر -نائب الرئيس 
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  

  ) من جدول األعمال٢ البند(    

، يف جلسته العامة االفتتاحيـة أيـضاً،        احلكومي الدويل العامل  اعتمد فريق اخلرباء      -٤٢
وكـان  . TD/B/C.II/ISAR/62جدول األعمال املؤقت للدورة، على النحو الوارد يف الوثيقة          

  :يلي جدول األعمال كما
  انتخاب أعضاء املكتب   -١  
   العمل إقرار جدول األعمال وتنظيم  -٢  
  األسس التنظيمية واملؤسسية لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات  -٣  
  مسائل أخرى   -٤  
   الثالثنيجدول األعمال املؤقت للدورة  -٥  
  اعتماد التقرير   -٦  

  نتائج الدورة  -جيم  
، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يـوم        احلكومي الدويل العامل  اعتمد فريق اخلرباء      -٤٣
، واتفق  )انظر الفصل األول  (، استنتاجاته املتفق عليها     ٢٠١٢رب  نوفم/ثاين تشرين ال  ٢معة  اجل

وافق على جـدول     كما). انظر الفصل الثاين  (على أن يلخِّص الرئيس املناقشات غري الرمسية        
  ).انظر املرفق األول( لفريق اخلرباء الثالثنياألعمال املؤقت للدورة 

  اعتماد التقرير  -دال  

  ) من جدول األعمال٦لبند ا(    

 يف  التقريـر بوضع  املقرر   -لنائب الرئيس   احلكومي الدويل العامل    أذن فريق اخلرباء      -٤٤
  .، حتت إشراف الرئيس، بعد اختتام االجتماعصيغته النهائية
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  املرفق األول

  الثالثنيجدول األعمال املؤقت للدورة     
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  وتنظيم العملإقرار جدول األعمال   -٢
   لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات اجلوهريةاألسس   -٣

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين       اليت وضعها    أدوات تطوير احملاسبة    )أ(  
  املعلومات املقدمة من البلدان: باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد

   البشريةحتديات تنمية املوارد  )ب(  
، واملبـادرات املتعلقـة      االستدامة استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن        -٤

  بالتنظيم وأسواق األوراق املالية
  مسائل أخرى  -٥
  الثالثني احلادية وجدول األعمال املؤقت للدورة   -٦
  تقريراعتماد ال  -٦
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  املرفق الثاين

  *راحلضو    
  :اء التاليةحضر الدورة ممثلو الدول األعض  -١

__________ 

  .TD/B/C.II/ISAR/Inf.5ائمة املشاركني، انظر الوثيقة لالطالع على ق  *  

  االحتاد الروسي  
  أذربيجان  
  إسبانيا  
  أفغانستان  
  إكوادور  
  أملانيا  
  أنغوال  
  أوكرانيا  
  آيرلندا  
  إيطاليا  
  البحرين  
  الربازيل  
  بربادوس  
  الربتغال  
  بلجيكا  
  بنن  
  بوركينا فاسو  
  البوسنة واهلرسك  
  بيالروس  
  تركيا  
  تونس  
  اجلزائر  
  اجلمهورية التشيكية  
  رتانيا املتحدة مجهورية ت  
  جنوب أفريقيا  
  رومانيا  
  زمبابوي  
  سري النكا  
  سلوفاكيا  
  السنغال  

  سوازيلند
  السويد
  سويسرا
  الصني
  العراق
  عمان
  غابون
  غانا

  الفلبني
  فييت نام

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون
  كرواتيا
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  الكونغو
  الكويت
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالطة
  مصر

  املغرب
  كسيكامل

  مالوي
  ناميبيا
  نيجرييا
  هنغاريا
  اليمن
  اليابان
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  : ممثلة يف الدورةاملنظمات احلكومية الدولية التاليةوكانت   -٢
  مصرف التنمية اآلسيوي  
  اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلم  
  االحتاد األورويب  
  البنك اإلسالمي للتنمية  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
  منظمة التعاون اإلسالمي  

  : ممثلة يف الدورةالوكاالت املتخصصة التاليةكانت و  -٣
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  
  البنك الدويل  

  : ممثلة يف االجتماعاملنظمات غري احلكومية التاليةوكانت   -٤
   منظمة القرية السويسرية غري احلكومية  
  كنائس العامليجملس ال  

  : حلقة النقاش التالية أمساؤهم مسامهات يف االجتماعاملشاركون يفوقدم   -٥
  السيد دامري كاوفمان، رئيس ونائب رئيس الدورة الثامنة والعشرين  
  جيم أوساياندي أوبازي، رئيس الدورة التاسعة والعشرينالسيد   
  ة والعشرين مقرر الدورة التاسع- دافيد سزافران، نائب رئيسالسيد   
  رئيس جملس أمناء مؤسسة املعايري الدولية لإلبالغ املايل ميشيل برادا، السيد  
السيد جريالد إدواردز، مستشار أقدم يف جمال السياسة العامة للمحاسبة ومراجعـة              

  جملس االستقرار املايلاحلسابات، 
الفريق العامل   السيد إيان بول، الرئيس التنفيذي لالحتاد الدويل للمحاسبني، ورئيس          

  لمجلس الدويل لإلبالغ املتكاملالتابع ل
اجمللس الدويل  ،   تفسريات املعايري الدولية لإلبالغ املايل     جلنة ، رئيس وين أبتون  السيد  

  للمعايري احملاسبية
  أخصائي أقدم يف اإلدارة املالية، البنك الدويلالن، السيد ليام كوف  
املنظمة الدولية للجان   ن املالية والشركات،    السيد جوناثان برافو، رئيس قسم الشؤو       

  األوراق املالية
رئـيس الفريـق     (امعة ساو بـاولو، الربازيـل     جبستاذ  األ،  ويكارفالالسيد نيلسن     

 الذي أنشأه فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامـل         بتطوير احملاسبة االستشاري املعين   
  )ع لألونكتاداملعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التاب

 Fundação Escola de Comércio Alvaresالسيدة إليونـور ويفـورت، أسـتاذة،      

Penteadoالربازيل ،  
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  السيد دامري كاوفمان، أمني عام وزارة العدل، كرواتيا  
  السيد شو ويهاو، نائب املدير العام، إدارة تنظيم احملاسبة، وزارة املالية، الصني  
يئة احملاسبني القانونيني واحملاسـبني      العام للمجلس الوطين هل    السيد دريسا كوين، األمني     

   ممثل كوت ديفوار يف جملس احملاسبة لغرب أفريقياالقانونيني املعتمدين يف كوت ديفوار؛
  ، االحتاد الروسيFBKالسيد سريغي شابيغوزوف، رئيس شركة   
  فريقياأامعة كوازولو ناتال، جنوب جبستاذة األ، كنستاينبالي سليالسيدة   
   احملدودة بفييت نامErnst and Youngشركة بشريك السيد فو تان هوانغ فان،   
  املايلاإلبالغ اجمللس املكسيكي ملعايري  جملس إدارة غارسيا، عضوبياتريس السيدة إيلسا   
   سنغافورة،يئة احملاسبة وتنظيم الشركاتالسيدة جوثيكا راماناثان، الرئيسة التنفيذية هل  
  ليب لو، املدير التنفيذي لإلبالغ املايل، بالبورصة السويسريةالسيد في  
  Deloitte and Touche LLPشركة السيد جويل أسنوس، شريك، ب  
  املنتدى الدويل للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلساباتالسيد جون هوبر،   
  التحليالت املالية، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مدير،  مولرالسيد إيوالد  
، زميل أكادميي، مؤسسة املعايري الدولية لإلبالغ املايل، لندن،          برونبك السيد غيريمو   

   لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة
  امللكـي  ، املعهد اهلولنـدي    الدولية ، مدير تعليم وتطوير احملاسبة    هركسالسيد بول     

  للمحاسبني القانونيني املعتمدين
  األمريكية يدلز، أستاذ جبامعة ديبول، الواليات املتحدةالسيد بيلفريد ن  
    اخلاصة، رابطة احملاسبني القانونينيعالسيد مايك والش، خبري استشاري يف املشاري  
  امعة اليدن، هولنداجب ، أستاذنغريت كارميا السيد  
  السيد كورت رامني، مستشار خاص يف احملاسبة  
  ، سويسراKingston Developmentالسيد بريس مارتينيز، شركة   
السيد توماس كرانتز، مستشار أقدم يف أسواق رؤوس األموال، شركة توماس موري؛              

   البورصات الدويلدوسفري اجمللس الدويل لإلبالغ املتكامل؛ واألمني العام السابق الحتا
  املتعلق باملناخاإلفصاح  معايري السيدة لويز غوتري، مديرة تنفيذية، جملس  
  مبادرة اإلبالغ العامليةإسزتري فيتورينو، مديرة العالقات احلكومية، السيدة   
 التعـاون   التعاون التنظيمي الدويل، منظمة   السيدة سيلني كاوفمان، مديرة مشروع        

  ، شعبة السياسات التنظيميةيوالتنمية يف امليدان االقتصاد
  ، كنداCorporate Knights، شركة ثالسيد دوغ مورو، نائب رئيس قسم األحبا  
السيدة متارا هارديغر، مديرة اإلنتاج، الـشؤون البيئيـة واالجتاعيـة واإلداريـة               

)ASSET4(،لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة ، تومسون رويترز   
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ـ السيد أكسيل كرافاتسكي،       ـ رئيس و ال ـ  رئيـسي الستـشاري   االبري  اخل شركة  ل
Syntegra Change Architectsد وتوباغو، ترينيدا  

السيد دينيس براون، خبري استشاري يف الشؤون املالية، معهد احملاِسبني القـانونيني              
  جامايكا يف

  السيدة غابرييال كوز، مديرة تقنية أقدم، تطوير اهليئات األعضاء، االحتاد الدويل احملاسبني  
  السيد فيكسون نويب، الرئيس التنفيذي الحتاد احملاسبني األفارقة  
  حتاد حماسيب منطقة البحر األبيض املتوسطالعامة المينة األ ينوتا،فترييسا ة ماريا السيد  
  .لالحتاد الدويل للغة اإلبالغ التجاري املطوَّرةالسيد كورت رامني، الرئيس السابق   

        


