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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة         
  للمحاسبة واإلبالغ
  الدورة الثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب /رين الثاين تش٨-٦جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٣البند 

  حتديات تنمية املوارد البشرية

حتـديات  :  لإلبالغ العايل اجلودة من قبل الشركات      اجلوهريةاألسس      
  تنمية املوارد البشرية

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    
   تنفيذيموجز

عين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ ظل فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل امل     
التابع لألونكتاد يعمل على وضع أداة تطوير حماسيب من أجل حتقيق إبالغ عايل اجلودة من               

الركيزة القانونية والتنظيميـة،    : وتتألف هذه األداة من أربع ركائز، هي      . قبل الشركات 
 واقترح فريق   .ة بناء القدرات  والركيزة املؤسسية، وركيزة القدرات البشرية، وركيزة عملي      

 مداوالته خالل الدورة الثالثني على      أن تتركز التاسعة والعشرين،   دورته  يف ختام   ،  اخلرباء
  . القدرات البشريةركيزة

مناقشات فريق اخلـرباء    لتيسري   هذه القضايا أعدت أمانة األونكتاد مذكرة   وقد    
تنمية املـوارد   جتاهات  الاً  تعراضاس وتقدم املذكرة . هذا املوضوع  بشأن احلكومي الدويل 

تسلّط و. إبالغ عايل اجلودة من قبل الشركات       حتقيق  جمال يف  القائمة والتحديات البشرية
، هاتنفيـذ الدوليـة و  القواعد   مدوناتواملعايري  اعتماد  على اجتاهات مثل     الضوءاملذكرة  
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،  احملاسـبة  ة ملهنـة  اجلهات التنظيمي  الدويل بني   التعاون وكذلكوزيادة التعاون اإلقليمي    
بنـاء    جمـال يف الرئيسية بعض التحديات  أيضاً املذكرة وتناقش. تعليمية مبادرات وظهور

من أجل   تهنظام التعليم ومواءم    إىل تعزيز  وتشمل هذه التحديات احلاجة   . القدرات البشرية 
ـ    إنشاء واحلاجة إىل ،  يف البلدان النامية  سيما    وال ،املتطلبات الدولية  إدماج  ليمةنظـم س

 اإلجراءات التأديبيـة الالزمـة    و واالنضباط املستمر،، والتطوير املهين    إلصدار الشهادات 
  أنشطة ضرورة تنفيذ  األخرى اليت نوقشت   وتشمل القضايا . معايريالتنفيذ السليم لل   لضمان

 وقلة كل من التدريب املتاح للمحاسـبني وإشـراك         تدريبية على طول سلسلة اإلبالغ،    
  .يف القطاع العام املهنية منظمات احملاسبة
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  احملتويات
  الصفحة 

  ٤  ....................................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
  ٥  ..........مة يف جمال اإلبالغ من ِقبل الشركات وآثارها على تنمية القدرات البشريةاالجتاهات القائ  - ثانياً  

  ٥  ................................عوملة معايري ومدونات قواعد اإلبالغ من قبل الشركات  - ألف     
  ٦  .................................................................التطورات املؤسسية  -  باء     
  ٩  ...................................................التأهيل املهين للمحاسبني وتدريبهم  - جيم     
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  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً  
دولية فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري ال       لكُّرست الدورات األخرية      -١

. للمحاسبة واإلبالغ لوضع هنج شامل يرمي إىل حتقيق إبالغ عايل اجلودة من قبل الـشركات              
، يـضع   فريق اخلرباء احلكومي، على مدى السنوات األربع املاضـية        ظل  وحتقيقاً هلذه الغاية،    

الوثيقـة  (وتتألف هذه األداة مـن إطـار للتطـوير احملاسـيب            . أداة للتطوير احملاسيب  ويصقل  
TD/B/C.II/ISAR/56   وإضافتها TD/B/C.II/ISAR/56/Add.1(،      وجمموعة مؤشـرات للتطـوير

الركيزة القانونيـة   : وتستند هذه األداة إىل أربع ركائز، وهي      ). TD/B/C.II/ISAR/59(احملاسيب  
 .والتنظيمية، والركيزة املؤسسية، وركيزة القدرات البشرية، وركيزة عمليـة بنـاء القـدرات            

يف دورته التاسعة والعشرين املزيد من املداوالت بـشأن         الدويل  اء احلكومي   وأجرى فريق اخلرب  
  .ركيزتني من ركائز أداة التطوير احملاسيب، ومها الركيزة القانونية والتنظيمية، والركيزة املؤسسية

 تنـاول   ،التاسعة والعـشرين   دورته يف ختام ،   الدويل اقترح فريق اخلرباء احلكومي   و  -٢
إبالغ عايل اجلودة مـن      حتقيقخبصوص   تنمية املوارد البشرية  ليت تواجه   اتحديات  الموضوع  

أعـدت  وقد  . دورته الثالثني دول أعمال   جل البنود الرئيسية  أحدليكون هو   ،  قبل الشركات 
 تقـدم و. هـذا املوضـوع   بشأن  مداوالت فريق اخلرباء     لتيسري هذه املذكرة  أمانة األونكتاد 

إبـالغ عـايل      حتقيق من منظور  تنمية املوارد البشرية   ات وحتدي جتاهات ال استعراضاًاملذكرة  
حتديـد   بغيـة املختلفة   البلدان واملؤسسات  خربات تناقشهي  و. اجلودة من قبل الشركات   

وضـع  عند   الدول األعضاء   فيها ميكن أن تنظر  املمارسات اجليدة اليت     و يةالسياسات ياراتاخل
  .تنمية القدرات البشريةعمل ل خطط

إبالغ عايل   حتقيقيف    البشرية البالغة للقدرات باألمهية  احملاسيب  أداة التطوير     وُيسلَّم يف   -٣
ـ  ركيزة كاملـة ُتكـّرس     ، على هذا األساس،   ولذلك فإهنا ،  اجلودة من قبل الشركات    ذا هل

  تنفيـذ  عند  البلدان تواجهه  البشرية  بالقدرات املتصلة من التحديات   عدد ويوجد. املوضوع
ـ  متعلقـة قواعد   ومدونات   معايري من   عامليعلى املستوى ال  يوضع   ما   مـن قبـل    اإلبالغب

بغـض النظـر عـن       يف مجيع البلدان   متفاوتة بدرجات هذه التحديات  حتدثو. الشركات
ـ لكي   الوطنية القائمة  النظم التعليمية  إعادة توجيه وعملية  . ةاالقتصاديتنميتها   مستوى  دمجت

 -  طـويالً  قتاًوقد تستغرق    الصعيد العاملي على   ضعتاليت وُ القواعد  ومدونات   املعايري فيها
 قبولال خيار متلك  ال البلدان، فإن معظم    ومع ذلك .  كامالً جيالً بعض احلاالت  يفوتستغرق  

 اسيبحمإطار   االنتقال إىل وميثل  . املعايري العاملية  تنفيذمن أجل    طويلةالنتقالية  اال فتراتال هبذه
 هو نتقاليةاالفترة ال إدارة هذه يفاألساسية اهلامة العناصر أن أحد   كما ،أحد التحديات  جديد

قدرات املوارد   نميةتفإن   وهكذا،. املعايري العاملية  بتنفيذ يتعلق  فيما الكفاءات الضرورية تطوير  
مؤسسياً  و اًنظيميت يتطلب دعماً  بطريقة مستدامة  من أجل اإلبالغ من قبل الشركات      البشرية
  .ُيعوَّل عليهامصادر متويل  وكذلك
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ثارهـا علـى   آاإلبالغ من ِقبل الشركات وجمال يف القائمة  االجتاهات    -ثانياً  
  تنمية القدرات البشرية

  اإلبالغ من قبل الشركاتقواعد عوملة معايري ومدونات   -ألف  
 مدوناتو عايرياملاعتماد   حنت فيه الدول األعضاء إىل     اً واضح اًاجتاه  العقد املاضي  شهد  -٤

يف جمال   األعضاء لدولإىل ا بالنسبة   للغاية آثار هامة  االجتاه ترتبت على هذا   وقد. الدوليةالقواعد  
  . الشركاتباإلبالغ من قبل واضيع املتعلقةمن امل  عدديف القدرات البشرية تنمية
 جلنة معايري احملاسبة   كجزء من اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة     أُنشئ  ،  ٢٠٠١  عام ففي  -٥

 يف الوقت احلاضـر   ويوجد   .لإلبالغ املايل  املعايري الدولية  مؤسسة حلت حملها ، اليت   الدولية
 استخدام املعـايري الدوليـة     تشترط  أو جتيز يف مجيع أحناء العامل     قضائية ةوالي ١٢٥ أكثر من 

  .)١(اجمللس الدويل ملعايري احملاسبةلإلبالغ املايل الصادرة عن 
مـن أكـرب     مؤسسة   ٥ ٠٠٠أصل  من   هأن )٢(األونكتادالذي أجراه    تحليلالويبّين    -٦

 يف  ٣٥أعّدت نـسبة    ،  مجيع أحناء العامل  من   )جمموع األصول  من حيث (مؤسسات األعمال   
 يف املائة ٣٨نسبة  توطبق، لإلبالغ املايل معايري الدوليةلل وفقاً ٢٠١٠  لعام املاليةابياناهتاملائة 
 يف الواليات عموماً ة املقبولةياسببادئ احملامل يف املائة ٢٧بينما طبقت نسبة   ،  معايري وطنية  هامن

بـأكثر  لإلبـالغ املـايل      املعايري الدولية  تطبق الكيانات اليت   عدد رتفعاو. املتحدة األمريكية 
  هذه اعتمدت الكيانات اليت أغلبية   تنتميو. ٢٠١٠  عام إىل ٢٠٠٩  عام من يف املائة  ١١ من

  .شيلي تليها، الربازيل إىل ٢٠١٠  عاميف املعايري الدولية
، وحل  اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات والضمان      ٢٠٠٢  عام يفوقد أُنشئ     -٧

دولة  ١٢٥وتنفذ أكثر من    .  يف جمال مراجعة احلسابات    الدولية مارساتاملعنية بامل  لجنةالحمل  
اجمللس الدويل ملعايري مراجعـة      الصادرة عن   ملراجعة احلسابات   الدولية املعايريبأشكال خمتلفة   

ذاهتـا   راجعة احلسابات هي  ملعايري الدولية مل  فإن ا ،  على سبيل املثال  و .)٣(والضمانابات  احلس
انتهى اجمللس الـدويل ملعـايري مراجعـة        وقد   . بلداً ٢٩ يف   املعايري الوطنية ملراجعة احلسابات   

تسّنى عـن   الذي   "مشروع الوضوح " من وضع    ٢٠٠٩فرباير  /شباطيف   احلسابات والضمان 
املعيار الدويل  ‘وكذلك  راجعة احلسابات   ملعايري الدولية مل  معياراً من ا   ٣٦غة  صياإعادة  طريقه  

تفصيالً واضحاً واُتبعـت يف إعـادة        املعايرياحملددة يف    تطلباتتفصيل امل بغية   ‘ اجلودة راقبةمل
  .الصياغة اجلديدةالصياغة ممارسات 

__________ 

 .www.iasplus.com : الشبكي املوقععلىاستناداً إىل البيانات املوجودة  ) ١(
)٢ ( UNCTAD, International Accounting and Reporting Issues: 2011 Review, UNCTAD/DIAE/ED/2012/4. 
 .http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-program/basis-isa-adoption :الرابط الشبكيانظر  ) ٣(
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ريق اخلرباء احلكومي   ف نشرو. اإلبالغ غري املايل  جمال    يف اجتاه مماثل وقد ظل حيدث      -٨
 بـشأن إرشـادات   الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد          

يف وذلك   اإلبالغ عن مسؤولية الشركات   وبشأن   الشركاتاإلفصاح عن معلومات حوكمة     
أول  اإلبالغ العاملية   مبادرة ونشرت.  على التوايل  ٢٠٠٨ فرباير/شباطو ٢٠٠٦مارس  /آذار

 ٢٠١٣مـايو   /أطلقت يف أيار  ، و ٢٠٠٠  عام يف اإلبالغ العاملية  مبادرة مؤشرات جمموعة من 
  .مؤشراهتا اجليل الرابع من

التعليم  جلنة، ليحل حمل    س الدويل ملعايري تعليم احملاسبة    اجملل ٢٠٠٥  عام يفوقد أُنشئ     -٩
 بشأن تعليممعايري دولية لل   نيةمثااجلديد   هذا اجمللس  أصدرو. لمحاسبنيالدويل ل الحتاد  لالتابعة  

 املهـين؛  التعلـيم احملاسـيب     برامج مضمونو؛   القبول متطلبات :، وهي املواضيع جمموعة من 
اخلربة ب  املتعلقة تطلباتامل و ؛ املهنية املواقفواألخالق و التعليم العام، والقيم    املهارات املهنية و  و

الالزمـة   الكفـاءات و؛   املهين املستمر  التطويرو  املهنية؛ اتالقدرات والكفاء  وتقييم   ؛العملية
  .ملهنيي مراجعة احلسابات

 علـى   اجمللس الدويل ملعايري تعلـيم احملاسـبة       ، وافق ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  يفو  -١٠
، )IES 7( التطوير املهـين املـستمر  ب املتعلق ٧ معيار التعليم الدويل رقمعادة صياغة إل )٤(مشروع
، نـشر   ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول   ويف .املتبقية لتعليم الدولية معايري ا إعادة صياغة   و وتنقيح
إعادة أهداف عملية   تتمثل  و. للمحاسبني املهنيني  الدولية التعليم عايريمب  املتعلق طاراإلنفسه   اجمللس

 مجةالنا وتوضيح املسائل  املنقح، طاراإل مفاهيم مع االتساق، وضمان   حتسني الوضوح يف   صياغةال
هذه املعايري من جانب    تنفيذ   من واخلربة املكتسبة  املهين التعليم احملاسيب  يف بيئة ادثة  احل التغريات عن

 تنقيح معـايري    ٢٠١٣ يوليه/متوزحىت   وقد تسىن . لمحاسبنيالدويل ل حتاد  االيف   اهليئات األعضاء 
 قـيح ومن املتوقـع تن    .٧ وإعادة صياغة معيار التعليم الدويل رقم        ٦ و ٥ و ١أرقام  التعليم الدولية   

  .)٥(٢٠١٣  عاممن حبلول الربع األخري  مجيع املعايريإعادة صياغة أو

  التطورات املؤسسية  -باء  
 جمال اإلبالغ من قبـل    يف   املؤسسية من التطورات عدٌد  ، حدث   العقد املاضي خالل    -١١

 وكـذلك  قطاع األعمـال  أنشطة  عوملة   ل استجابةً التطورات معظم هذه  نشأتو. الشركات
  .يتعلق باإلبالغ من قبل الشركات  فيماذات الصلةالقواعد ات  ومدونمعايريلل

  قـانون  الواليـات املتحـدة    أصدر كـونغرس  ،  اهنيار شركة إينرون   يف أعقاب و  -١٢
 بعيدة املدى  آثار التشريع ترتبت على هذا  وقد  . ٢٠٠٢ يوليه/متوز يف    أوكسلي - ساربانيس

 سيساربان بول السيد ،جملس الشيوخ  عضوا وأبرز .الواليات املتحدة  إىل خارج  امتد نطاقها 
__________ 

 . http://www.ifac.org/education: الرابط الشبكيانظر  ) ٤(
 Update: International Education Standards Revision Project”, IAESB, at“انظر  )٥(

www.ifac.org/Education. 
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 نظمهـا مركـز    مناقشة  خالل قانون التأثري العاملي لل   ،، على السواء  مايكل أوكسلي السيد  و
الـسنوية   مبناسبة الـذكرى  وذلك   - )٦(٢٠١٢ يوليه/متوز ٣٠يف   جودة مراجعة احلسابات  

د العاملي هلذا القانون يف     وقد متثل أحد اآلثار املترتبة على االمتدا       .القانونهذا  صدور  العاشرة ل 
إنشاء هيئات رقابية عامة يف مجيع أحناء العامل ملراجعة احلسابات مماثلة جمللس مراقبة حسابات              

بـني    فيمـا   التعاون الدويل  قد تزايد مع مرور الزمن    ، ف وعالوة على ذلك  . الشركات العامة 
  . احملاسبةهنةاجلهات التنظيمية مل

املنتدى الدويل للهيئات املستقلة لتنظـيم مراجعـة         ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلوليف  وأُنشئ    -١٣
تزايد عدد أعضاء املنتدى    وقد  . دولة ١٨ من   راجعة احلسابات منظِّمة مل هيئات  مع   احلسابات

ر وييـسِّ . دولـة  ٤٦ من راجعة احلسابات تنظيم م مستقلة ل  هيئة ٤٦إىل   الدويل ليصل حالياً  
 الناجتة عـن   واخلربة العملية  سوق مراجعة احلسابات   املعرفة املتعلِّقة ببيئة   تقاسم املنتدى سبل 

مراجعي على   عمليات التفتيش  علىاحلسابات والذي يركز    راجعة  املستقل مل  النشاط التنظيمي 
نـشطة  األاالتـساق يف    التعاون و  يعزز أيضاً وهو  . مراجعة احلسابات شركات  احلسابات و 

تبادل املعلومات واخلربات   من أجل   للمفتشني   حلقات عمل سنوية  املنتدى   وينظم. يةالتنظيم
 موقعه  علىاملنتدى  وينشر  . شركات مراجعة احلسابات  اليت ُتجرى ل   تفتيشالبعمليات   املتعلقة
 تقريـراً  ٢٠١٢  عام هناية  يف املنتدى نشرو. )٧(أعضائهالصادرة عن    تقارير التفتيش  الشبكي
تفتيش املتعلقـة مبراجعـة     العمليات  استنتاجات   بشأن اهاجرأ دراسة استقصائية   عن موجزاً

 ،حملاسـبني ا تعليم وتدريب يف جمال كبرية اً آثاراالستنتاجات هذهوقد أحدثت   .)٨(احلسابات
  .من هذه الورقة  التايلفرعيف الش ستناقَوهي 
ـ هو  و .)٩(٢٠٠٦  عام يف العاملي للمحاسبة  التحالفإنشاء   عن   أعلن رمسياً وقد    -١٤ ضم ي
 خـدمات النهوض بتقدمي    إىل التحالف ويهدف هذا . ول العامل بلدان خمتلفة ح  من   معاهد تسعة

 والتعـاون  ،، وتبادل املعلومات  على املستوى العاملي   قاعدة عضويته ، ودعم   اجلودةب  تتميز هنيةم
 ٧٠٠ ٠٠٠الدعم املهين ألعضائه البالغ عددهم       تحالفال ويقدم. احملاسبية الدولية  بشأن القضايا 

عن  وأصحاب املصلحة  الوطنية واحلكومات  ية التنظيم اجلهاتمع   ويعمل التحالف أيضاً  . عضو
املعهد إدارة  صّوتت هيئتا   ،  ٢٠١١ أيلول/حزيران  ويف .فيه األعضاءالرابطات  اجلمعيات   طريق

اململكـة  مقره يف   يقع  (حملاسيب اإلدارة    واملعهد القانوين  املعتمدينالعامني  محاسبني  األمريكي لل 
 - تسمية مهنية جديـدة    إلنشاء باإلمجاعتصويتاً   )الشماليةرلندا  يأالعظمى و ربيطانيا  املتحدة ل 

__________ 

)٦ ( American Institute of Certified Public Accountants, Journal of Accountancy, July 2012. 
ملكة املتحدة، وموريشيوس، والنـرويج،      أستراليا، وأملانيا، وبلجيكا، وماليزيا وامل     تتاح تقارير التفتيش الصادرة عن     ) ٧(

 -  الدويل للـهيئات املـستقلة لتنظـيم مراجعـة احلـسابات            على املوقع الشبكي للمنتدى    وهولندا، واليابان، 
https://www.ifiar.org/Home.aspx. 

)٨ ( IFIAR (2012), “2012 Summary Report of the Inspections’ Findings”, 18 December. 
   :بكيالرابط الش انظر ) ٩(

https://www.saica.co.za/Members/AboutMembers/AbsenteeMembership/GAAPassport/tabid 
/763/language/en-ZA/Default.aspx. 



TD/B/C.II/ISAR/66 

GE.13-51232 8 

 على الـصعيد العـاملي     رمسياً تسميةال وقد أطلقت هذه  .  العاملي القانوين  دارةاإل حماسب وهي
أن إنـشاء   علـى   خالل عملية اإلطالق    وُسلِّطت األضواء    .٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٣١ يف

لتحقيـق   املطلوبةالكفاءات  ب تزويد الشركات  يهدف إىل  وين العاملي القان  دارةاإل حماسب مؤهل
نـشاط  النمـو يف    دفع عجلـة      بغية غري املالية واملعلومات   املعلومات املالية  بني تكامل أفضل 

  .)١٠(اإلبالغ املايلعملية  املعلومات يفهذه  وإدراج األعمال،
 على نطاق   منظمةأول  هو  ن   ليكو احتاد احملاسبني األفارقة   ٢٠١١مايو  /أيار يفوقد أُنشئ     -١٥
  بلـداً  ٣٥ هنية متثـل  م اسبةحم  منظمة ٣٩ من االحتاد ألفويت. أفريقيا احملاسبة يف    عىن مبهنة ُت القارة
 ،٢٠١٢مـايو   /أيـار   يف تونس قدت يف اليت عُ   العامة األوىل  مجعيته يف ،)١١(وقرر االحتاد . أفريقياً
 مبؤسـسات األعمـال  اخلاصة   الدولية لإلبالغ املايلاملعايري، واملعايري الدولية لإلبالغ املايل   اعتماد

املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع     ، و  احلسابات املعايري الدولية ملراجعة  ، و املتوسطة احلجم الصغرية و 
جملـس   اهوضـع  اليت مدونة قواعد أخالقيات احملاسبني احملترفني    و،  معايري التعليم الدولية  و ،العام

  .احملاسبني أخالقيات لقواعداملعايري الدولية 
 ، وبورونـدي  ا، أوغند وهي،  شرق أفريقيا لماعة االقتصادية   اجل  أعضاء وقد جدول   -١٦

 ٢٠١٥-٢٠١٠ خـالل الفتـرة    ، تنفيذ التزامات  ا وكيني ، ورواندا ،ومجهورية ترتانيا املتحدة  
مراجعـة  و جمـاالت احملاسـبة    يفحتريرهـا   يف ذلك     مبا خدمات،التحرير التدرجيي لل   بشأن
حتريـر   لمعـايري الدوليـة   ل  أعضاء اجلماعة  اعتمادسييسر  و .)١٢(ك الدفاتر امسإ و اباتاحلس

املهنيني يف جمـال احملاسـبة    تنقل، وكذلك الوصول إىل األسواقإمكانية  من حيث  اخلدمات
  .داخل بلدان اجلماعة

 وبروين دار   ، إندونيسيا وهي،  )آسيان (أمم جنوب شرق آسيا     رابطة أعضاءكذلك فإن     -١٧
 ، وكمبوديا ،نام فييت و ، والفلبني ، وسنغافورة ، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية    ،وتايلند،  المالس

وأحـُد  . ٢٠١٥  عام حبلول قليمياإل قتصادياالتكامل  ال على حتقيق يعملون   ، وميامنار ،وماليزيا
ل احملاسـبني   زيادة تيسري تنق  يتعلق مبهنة احملاسبة هو       فيما ‘آسيان‘آثار التكامل االقتصادي لدول     

 صـياغة  على‘ آسيان‘بلدان   يفمنظمات احملاسبة املهنية     تعمل ،ونتيجة لذلك  .املهنيني يف املنطقة  
  .)١٣(يف مجيع بلدان الرابطة االعتراف املتبادل باملؤهالت  من أجلترتيبات
__________ 

)١٠ ( Chartered Global Management Accountant Magazine (2012), “CGMA launch focuses on non-financial 
value, long-term business strategies”, 31 January. 

)١١ ( PAFA Press Release (2012), “PAFA General Assembly resolves to adopt international standards”, 4 
May, available at   

http://www.pafa.org.za/siteitems/PAFA%20General%20Assembly%20Resolution%20to%20 
Adopt%20International%20Standards.pdf. 

)١٢( The East African Community Common Market (2009), “Schedule of Commitments on the 
Progressive Liberalization of Services”, November, available at 

http://www.eac.int/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=356&Itemid=163. 
-http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-mutual: الرابط الشبكي انظر   ) ١٣(

recognition-arrangement-framework-on-accountancy-services-3. 
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بتوثيق العالقات االقتـصادية     االتفاق اخلاص    دخل ،١٩٨٣يناير  /كانون الثاين يف  و  -١٨
  يف احملاسـبني القـانونيني   معهدا   وافق ،هذا السياق   ويف .النفاذراليا ونيوزيلندا حيز    ستأبني  

 مـديرو  وأشـار .  جديد  تامسان -ترانز   عهدم على تأسيس  )١٤(٢٠١٣مايو  /أيار  يف البلدين
سيـشكل  و. البلدينسيعود بالفائدة على كال      املعهد املشترك  أن نين املعني ييف البلد املعهدين  

الدعوة صياغة السياسات و يف جمال  قدرة أكرب و اًنطاق وأوسع أكثر استدامة هداً  معهذا اهليكل   
احلـد   املعهد املـشترك   أن يقدم هذا  وُيتوخَّى  .  العاملي التأثري على الصعيد    من حيث  وكذلك
بنشاط األعمال علـى   والصالتالتطوير املهين  وحتقيق    املعزز التدريبلتقدمي   املطلوب   األدىن

  .الصعيد العاملي
.  الـوطين  صعيدعلى ال  تطورات مؤسسية أيضاً  قد استحث    حنو العوملة  هذا االجتاه و  -١٩
الوطنيـة   املهنية هيئات احملاسبة  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين يف   قامتفقد  ،  على سبيل املثال  و

 املعتمدين حماسيب اإلدارة رابطة  ، و الكندي للمحاسبني القانونيني   املعهد   وهي،  كندا يف الثالث
اهليئـات   تتوقع و .)١٥(ندماج لال إطاربنشر  ،   املعتمدين بكندا  العامنيرابطة احملاسبني   ، و بكندا
  على أفـضل وجـه،     املهنة خدمة: ذا االندماج، األهداف التالية   هب الثالث أن حتقق،     املهنية

 املعايري األخالقية جمموعة واحدة من    و  اعتماد مشترك  برنامج  توفري عن طريق محاية اجلمهور   و
 بيئة عاملية تتزايـد فيهـا   يف ومحايتهاالعتماد قيمة وحتسني   ؛ العالية املستوى  ةاملمارس معايريو

 مهنة احملاسـبة  وإدارة  ؛  هاوازدهار  يف كندا  مهنة احملاسبة  يف استدامة واإلسهام  ؛  حدة املنافسة 
  .ذات كفاءة بطريقة فعالة

   وتدريبهملمحاسبنيلالتأهيل املهين   -جيم  
املعتـرف هبـا    و الشركات  من قبل  معايري اإلبالغ  فوائداسع ب ُيعترف على نطاق و     -٢٠
القواعـد   مـدونات و حاسبة،املعايري الدولية للم  و،  املعايري الدولية لإلبالغ املايل    مثل،  عاملياً

 تعزيـز والرامية إىل    الشركاتحوكمة  القضايا البيئية واالجتماعية وقضايا     ب املتعلقةاملختلفة  
ميكـن    ال هومع ذلك، فإن  . يف مجيع أحناء العامل   للمقارنة   ابليتهاوق وثوقية تقارير الشركات  م

هذه املعايري بشكل    فذتإذا نُ  إالّ الشركات تيحها معايري اإلبالغ من قبل    الفوائد اليت ت   حتقيق
  .تدريباً مناسباً املوارد البشرية املدربة على توافر إىل حد كبري التنفيذ املتسقويعتمد  .مالئم
 يف )١٦(لإلبالغ املايل  املعايري الدولية   مؤسسة أطلقتهااليت  التعليم   مبادرةوقد سامهت     -٢١

 تنظـيم عن طريـق     يف ذلك   مبا ، متسق ها بشكل تطبيق و لإلبالغ املايل  اعتماد املعايري الدولية  
لإلبـالغ    املعايري الدولية   بشأن نصف يوم  اإلقليمية ملدة التدريسية    العمل حلقاتسلسلة من   

__________ 

)١٤( New Zealand Institute of Chartered Accountants (2013), “NZICA and ICAA give CER a boost”, 
7 May. 

)١٥ ( Canadian Institute of Chartered Accountants (2012), “Canada’s three legacy accounting bodies 
issue unification framework”, Toronto, 17 January. 

 .http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Pages/Education.aspx: الرابط الشبكيانظر  ) ١٦(
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 بـشأن  احملاسـبني  تثقيفاملدرسني واملدربني يف جمال هذه املعايري على         دةمساع هبدفاملايل  
حللقـات  املكونات الرئيسية    ويتمثل أحد .  على حنو أكثر فعالية    لإلبالغ املايل  املعايري الدولية 
والقصد  .لإلبالغ املايل املعايري الدولية اإلطاري يف تدريسالنهج  تشجيع ودعم العمل هذه يف    
 املعايري احملاسبية  تطبيقعند   مهنيةأحكام  إصدار   علىمية القدرة لدى الطالب     من ذلك هو تن   

 أيـضاً  مبادرة التعلـيم  نظمت  وقد  . للتعلم مدى احلياة   الطالب وإعداد بادئامل القائمة على 
األعمـال  لإلبالغ املايل بالنسبة إىل مؤسسات       املعايري الدولية بشأن  املدربني   لتدريب أحداثاً

  .توسطة احلجمالصغرية وامل
على و. خالل السنوات األخرية   يبدو،  ما يزداد، على  احملاسبني املهنيني  عدد وما فتئ   -٢٢

 ،املتحـدة  واململكـة  أيرلندا  يف )١٧(ة الست القانوني احملاسبة فقد شهدت هيئات   سبيل املثال، 
 الصعيدين  علىالطالب   و نياملهني األعضاء تزايداً يف أعداد   ،نيالدولي  احملاسبني رابطة وكذلك

 ١٩,٧بنسبة   اهليئات الست   هذه ألعضاءالكلي  العدد   وازداد. )١٨(سواءالاحمللي والعاملي على    
الفترة الزمنية  وخالل.  عضوا٤٣٨ً ١٤٦، ليصل إىل ٢٠١١  عامإىل ٢٠٠٦  عاممنيف املائة 
يف  ٢٨,٨بنسبة   املتحدة واململكة يرلنداأخارج   اهليئات املهنية  أعضاء هذه  ازداد عدد  نفسها،
، يف املائة  ٣٠,٨بنسبة   الست  اهليئات املهنية  لدى هذه  املسجلنيالطالب   ارتفع عدد و. املائة

 النـسبة املئويـة   اإلشارة أيـضاً إىل أن       ومن املهم .  طالباً ٤٥٢ ١١٩جمموعه    ما ليصل إىل 
 هنيـة امل هيئات احملاسبة يف   عضاءاأل، من جمموع    القطاع العام  العاملني يف   املهنيني للمحاسبني

يف معظم منظمات احملاسـبة      وذلك   )يف املائة  ١٠أقل من   (  هي نسبة منخفضة للغاية    ،الست
  ). يف املائة٦٠(احملاسبة العامة و القانوين للمالية عهداملاستثناء ب املهنية الست هذه،

  للمرحلـة  احملاسـبة  يف برامج  الطالب املسجلني  ارتفع عدد ،  املتحدة يف الواليات و  -٢٣
  برامج شـهادة   عدد املسجلني يف   وازداد.  طالب ٢٢٥ ٠٠٠ إىل والدراسات العليا اجلامعية  
 .)١٩(٢٠١١  عـام  إىل ٢٠٠٩  عـام  مـن املائـة     يف ٣٠بنـسبة    احملاسـبة يف   املاجستري

  يف املائـة مـن     ٤٣ يف احملاسبة    سشكّل احلائزون على شهادة البكالوريو    ،  ٢٠١٠ عام ويف
يف حني شكّل احلائزون    ،  املتحدة يف الواليات  اسبةشركات احمل  الذين عينتهم  اخلرجيني اجلدد 

كان بقيـة    و ،من هؤالء اخلرجيني اجلدد املعينني     يف املائة  ٣٧ احملاسبة يف املاجستريعلى درجة   
تناقص وقد ظل ي   .املعّينني من احلاصلني على شهادات يف اختصاصات أخرى من غري احملاسبة          

 تزايدت، يف حني    ٢٠٠٧  عام منذ البكالوريوس على شهادة  من فئة احلاصلني   تعييناتال عدد
__________ 

اسبني القانونيني املعتمـدين، ورابطـة احملاسـبني        القانونية الست يف اململكة املتحدة هي رابطة احمل        احملاسبة هيئات ) ١٧(
، واملعهد القانوين للمالية العامة واحملاسبة، ومعهـد احملاسـبني         حملاسيب اإلدارة ، واملعهد القانوين    أيرلنداالقانونيني يف   

 .القانونيني يف إنكلترا وويلز، ومعهد احملاسبني القانونيني يف اسكتلندا
)١٨ ( Financial Reporting Council, Professional Oversight Board, Key Facts and Trends in the 

Accountancy Profession, June 2012. 
)١٩ ( American Institute of Certified Public Accountants, 2011 Trends in the Supply of Accounting 

Graduates and the Demand for Public Accounting Recruits, Durham, North Carolina, United 
States of America. 
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ت دراسـة   وأشار. خالل الفترة نفسها   املاجستري احلاملني لشهادة للخرجيني    املقابلة عداداأل
 منـها قـد     يف املائة  ٧٠أن  إىل   يف الدراسة  اليت شاركت احملاسبة   أجريت ألقسام استقصائية  
 أجابتو. لطالهبا تقدمها اليتاملقررات   يف لإلبالغ املايل  املعايري الدولية  مادة بالفعل أدرجت

 املعايري الدوليـة  جوانب موضوع   بعض   درجست أهناب أيضاً اليت مشلتها الدراسة   الكلياتمجيع  
كـانون  اعتبـاراً مـن     وقد تسىن   . ٢٠١٣  عام حبلول مناهجها الدراسية  يف لإلبالغ املايل 

القانوين يف الواليات   العمومي  ب  االمتحان املوحد لشهادة احملاس    مراجعة ٢٠١١ يناير/الثاين
  .لإلبالغ املايل املعايري الدولية، يف مجلة مواضيعاملتحدة ليشمل، 

العـامني  للمحاسـبني   شرع املعهد األمريكي     ،٢٠١١ أغسطس/آبمن  اً  اعتبارو  -٢٤
 متحـان اال إتاحـة يف  الرابطة الوطنية جملالس احملاسبة والربوميتريك يف الواليات        املعتمدين و 

اإلمارات العربيـة     يف ، وذلك املتحدة خارج الواليات  املعتمد   العامحملاسب  شهادة ا ل داملوح
الرابطة الوطنية جملالس    وأشارت. ن واليابا ، ولبنان ، والكويت ، والربازيل ، والبحرين دة،املتح

 استجابة  الدويل يأيت  الصعيدإجراء هذا االمتحان املوحد على      أن  إىل   )٢٠(احملاسبة يف الواليات  
ملمارسـة    الواليات املتحدة األمريكية   احلصول على ترخيص  على   متزايد بسرعة دويل  لب  طل

  .املعتمدالعام مهنة احملاسب 
معايري احملاسبة    بشأن الحتاد األورويب  عن ا  ٢٠٠٢  عام الصادر يف   للتوجيه استجابةو  -٢٥

 بغيـة  ‘حـد توى املو احمل مشروع‘  منظمات أوروبية للمحاسبة املهنية    سبع أطلقت،  الدولية
، مـرور الوقـت   مع  و. )٢١(٢٠٠٧  عام حبلول لكل منها  التأهيل املهين  متطلباتبني   واءمةامل

أعضاء  ست دول  تنتمي إىل   منظمات حماسبة مهنية   إىل تسع   املشروع ارتفع عدد األعضاء يف   
 مجيعأمام  ةمفتوح املشروع يف هذا عضويةال  أنمالحظة ومن املفيد أيضاً. يف االحتاد األورويب

 احملتـوى يف   التأهيل   متطلبات املشروععّد  أ وقد. يف مجيع أحناء العامل    منظمات احملاسبة املهنية  
 نياحملاسـب برامج تأهيل   أي برنامج من     االحتياجات اليت يتعني أن يلبيها       واليت تفّصل ،  املوحد
  .ني املبتدئنياملهني
حتقيـق  احلاجة إىل    أصبحت   فقد ،هاتنفيذ و عايري دولية ماعتماد  حنو  االجتاه   وبالنظر إىل   -٢٦

 شـد أ نيمهنـي   حسابات راجعيوم محاسبنيللعمل ك   دولياً مقبولاالتساق يف التأّهل على حنو      
 ة املـؤهالت  حتسني قابلي  يف  إجيايب على أثر عايري التعليم الدولية    مب وينطوي تزايد االلتزام  . وضوحاً
  .البلدان املتقدمة بني  فيماسيما ال و،عرب احلدود املهنيني تنقل  حالياًازدادوقد . للمقارنة

 اتفـاق  ظهـور  احلرة ألمريكا الـشمالية  اتفاق التجارة فقد سهل،  وكمثال على ذلك    -٢٧
 يف البدايـة   عقِّ الذي وُ  ،االتفاق هذاو. )٢٢(املتحدة والواليات واملكسيك كندا بني اعتراف متبادل 

__________ 

 ./http://nasba.org/international/international-exam : الرابط الشبكيانظر ) ٢٠(
 .www.commoncontent.com: الرابط الشبكيانظر  ) ٢١(
)٢٢ ( Peek L, Roxas M, Peek G, McGraw E, Robichaud Y and Villarreal JC (2007), NAFTA professional 

mutual recognition agreements: Comparative analysis of accountancy certification and licensure, Global 
Perspectives on Accounting Education, 4:1-27. 
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أن  احملاسـبة  ملهنيييسمح   ،٢٠٠٨  عام يف ملدة مخس سنوات   مرة أخرى  وجدّد ٢٠٠٢  عام يف
امتحـان التبـادل يف احملاسـبة       ( اجتياز االمتحان املطلوب  بعد   )٢٣(عرب احلدود  ميارسوا مهنتهم 

) املتحدة يف الواليات  "Iquex"وامتحان  ،  املكسيك يف "Mexquex"وامتحان  ،  كندا القانونية يف 
. املتبـادل   االعتـراف  حلصول على  ا  فيه مسلَتُياليت حيددها البلد الذي      اخلربة متطلباتاستيفاء  و
 شكل الكنديون الراغبون يف ممارسة مهنة احملاسبة يف         ،االعتراف املتبادل  اتفاق سريانبدء   منذو

الواليات  مقدمو الطلبات من   يليهم يف املائة من جمموع مقدمي الطلبات،        ٩٠الواليات املتحدة   
الذين يرغبون    يف املائة، مث املكسيكيون    ٧م  ونسبته كندا ممارسة املهنة يف   الذين يرغبون يف   املتحدة

  .)٢٤( يف املائة٣ونسبتهم  كندايف   أوالواليات املتحدة يف  املهنةممارسة يف
ورابطـة   املعتمدين بكندا العامني  أبرمت رابطة احملاسبني    ،  ٢٠٠٨مارس  /آذاريف  و  -٢٨

ـ  تبادلماعتراف  اتفاق احملاسبني القانونيني يف أستراليا   /آذار  ويف.)٢٥(اتسـنو  دة مخـس مل
االعتـراف   الثانية بني كندا وأستراليا بـشأن        املائدة املستديرة ، مجع اجتماع    ٢٠١٣ مارس

، وأرباب العمـل،    املهنية يةسلطات التنظيم الو،  تنياحلكوم ممثلني عن  )٢٦(األجنبية باملؤهالت
ـ   ،املهاجرين  مصاحل املعنية خبدمة  واملنظمات ،واألوساط األكادميية   ضايا الراهنـة  ملناقشة الق

والعمل من   ،املهنيةتعزيز الروابط   و ،املمارساتأفضل  ، وتقاسم    باملؤهالت االعترافاملتعلقة ب 
 االعتراف املتبادل بني   اتفاقفقد ُوقّع من جديد     ،  ونتيجة لذلك . يد العاملة تنقل ال تدعيم   أجل

 )٢٧( القـانونيني  احملاسـبني  أبرم معهـد  أستراليا،    ويف . الكندية مؤسسات أسترالية ونظرياهتا  
  .مثاين مؤسسات متبادلة مع اتفاقات

اليت أعدهتا بشأن سياسة مراجعـة       ضراءاخلورقة  ال يف املفوضية األوروبية واقترحت    -٢٩
من شـأنه أن يتـيح        ما ، وهو ملراجعي احلسابات  جواز سفر أورويب  إصدار   )٢٨(احلسابات
تقدمي خدمات مراجعة  إمكانية ويباألور األعضاء يف االحتاد إحدى الدول يف لني منهم للمسجَّ

  .آخرترخيص إىل احلصول على اجة احل  دونالدول األخرى يف احلسابات

__________ 

 ./http://nasba.org/international/mra: الرابط الشبكيانظر  ) ٢٣(
)٢٤ ( Sa C and Gaviria Patricia (2012), Asymmetrical regionalism in North America: The higher education 

sector since NAFTA Norteamérica, Revista Académica del CISUN-UNAM, 7(2):111-140. 
ــر  ) ٢٥( ــشبكيانظ ــرابط ال -http://www.cpaaustralia.com.au/cps/rde/xchg/cpa-site/hs.xsl/become-started: ال

affiliations-international-affiliations-cga-canada.html. 
 http://www.cic.gc.ca/english/department/media/releases/2013/2013-03-23.asp y: انظر الـرابط الـشبكي   ) ٢٦(

http://www.ppforum.ca/sites/default/files/Annex%201.pdf. 
-http://www.charteredaccountants.com.au/The-Institute/Migration :الرابط الشبكيانظر  )٢٧(

assessment/Recognised-accounting-qualifications.aspx. 
 .http://www.revizorska-komora.hr/pdf/IFAC-FEE/05-EU-Passport.pdf: الرابط الشبكيانظر  ) ٢٨(
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  التحديات  -ثالثاً  

  تلبية احلاجة إىل موارد بشرية مؤهلة  -ألف  
 مـدونات و معـايري لل اًانتـشار األخرية  القليلة   السنواتشهدت  كما ذُِكر سابقاً،      -٣٠

 فضالً،  اعتمادها  حنو اً متزايد اًاجتاهو،  الشركاتاإلبالغ من قبل    ب ذات الصلة  الدوليةالقواعد  
 بيـد أن فوائـدها    . واإلقليمي والـدويل   الوطينالصُُّعد  على   مؤسسات جديدة  ظهور عن
ؤسـسات  هـذه امل  وُتـدار     بشكل سليم  هذه املتطلبات اجلديدة  عندما ُتطبَّق     إال تتحقق لن

مـن   رئيـسياً  مكونـاً  تشكل  عالياً  املؤهلة تأهيالً  البشريةاملوارد  فإن  ،  وتبعاً لذلك . بكفاءة
عايري الدوليـة   ملا تطبيقويتطلب  . القواعد الدولية  مدوناتومعايري  الناجح لل   التنفيذ مكونات
التعلـيم والتـدريب    عن طريق    نميتهااليت ميكن ت   القدرات البشرية  من مستوى عالياً بكفاءة  

  معتوافقهاعدم وباخنفاض جودهتا من البلدان  ري  كثيف    تتسم هذه العناصر بيد أن    .)٢٩(اخلربةو
 لبنـاء القـدرات     جيـداً  صممة تصميماً امل عملال تطلب خطة وت. املمارسات الدولية  أفضل

 واألوسـاط   ،منظمات احملاسبة املهنية   و ،يف ذلك احلكومة    مبا ،مجيع القطاعات من   شاركةامل
فـإن  ،  ذا املعـىن  وهب.  ومستخدميها الية البيانات امل  ومعدِّي املعايري   هيئات وضع  و ،األكادميية
  .حامسةمهية أ  يكتسيأصحاب املصلحة الرئيسيني بني مجيعالتنسيق 

 املهـم مـن     من البلدان، فإن   يف بلد  البشرية القدراتمن   حتياجاتاال حتديدوعند    -٣١
مـسجَّلة يف   شـركات    (للـشركات  السائد لنوعل تبعاً  ختتلف إدراك أن هذه االحتياجات   

 بالغـة الـصغر،   أعمال  ومؤسسات  ،   احلجم توسطةمصغرية و أعمال   مؤسساتو،  البورصة
، على سبيل املثالو . الشركات هذه من كل فئة  اليت تنطبق على   املعايري ونوع )شابه ذلك  وما
 املعـايري الدوليـة   لتزم ب تاملسجَّلة يف البورصة واليت     الشركات   من  عدد كبري  الذي به  البلدف

 راجعيوم احملاسبني من عددإىل  سيحتاج  ،   احلسابات  الدولية ملراجعة  املعايريب و لإلبالغ املايل 
  قليـل  البلد الذي به عدد   إليه حيتاج  ما يفوق مقدار اخلرباء االكتواريني   و قّيمنياملاحلسابات و 

الـصغرية  أغلبية من مؤسسات األعمال      تسود فيه  و املسجَّلة يف البورصة   من الشركات  فقط
  . الصغرالبالغةاألعمال مؤسسات و  احلجمواملتوسطة

 فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين        اليت أجراها  االختبارات التجريبية  خاللو  -٣٢
، ٢٠١١  عـام   يف داة التطوير احملاسيب  أل باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد     

 لتطبيـق  بنياملـدرَّ ص  األشـخا  العدد الكايف من   متتلك  ال ليست فقط أهنا   أعربت البلدان 
املتـاحني  مهنيني  العدد الدقيق لل   بسهولة أن حتدد  تستطيع  ال أيضاً لكنهاو،  املتطلبات الدولية 

دراسة ال نتائج أظهرت    فقد ،على سبيل املثال  و. العدد املطلوب  حتديد صعوبات يف  وأن لديها 

__________ 

 .http://www.worldbank.org/ifa/LessonsLearned_ROSC_AA.pdf: الرابط الشبكيانظر  ) ٢٩(
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 يف) Manpower Group( القوى العاملـة   ة اليت أجرهتا جمموعة    الثامن ة السنوي )٣٠(االستقصائية
 قد صنفت  املاليةواحملاسبة   يف جمايل العاملني   فئة املوظفني    أنبشأن نقص املواهب     ٢٠١٣ عام

يف  ملؤهـا  أربـاب العمـل   يصعب على    وظائف ١٠ضمن أعلى    الثالثة على التوايل   للسنة
  . العاملمجيع أحناء  ويفاملتحدة الواليات

 القدرة الكاملـة   متتلك  ال اليت يف البلدان النامية  أسوأ  هي   احملاسبنييف   نقصوحالة ال   -٣٣
علـى    أو اجملاورة على البلدان  بعض البلدان النامية   تعتمدو .مؤهلني حماسبني مهنيني  لتدريب

 رابطـة  مثل ،اعتمادهمإمكانيات  وهلم  لتوفري التدريب     الدويل صعيدعلى ال  منظمات أخرى 
ه تقريـر  يف لمحاسبني يـربز  لالدويل  حتاد  االفإن  ،  الواقع  ويف .القانونيني املعتمدين احملاسبني

ـ و القـدرة االفتقار إىل  منظمات احملاسبة املهنية على الصعيد العاملي املتعلق بتطوير  يف  نقصال
  .)٣١(يف البلدان األفريقية تني رئيسيباعتبارمها مشكلتني احملاسبني

 من غـرب     عضواً ة دول ١٧ من )٣٢(األعمال يف أفريقيا   واننيتنسيق ق  منظمة وتتألف  -٣٤
 .املـؤهلني  احملاسبني املهنـيني   نقص حاد يف   تعاين من   هذه املنطقة  تزال  وال .أفريقيا ووسط

 احملاسبةيف جمال    تدريب إمكانية احلصول على    يف بالنظرتبدأ  س إصالحات   وتنفذ أمانة املنظمة  
 .)٣٣(االعتمادية  تتسم بالكفاءة والفعالية ملراقبة عمل     يةتنظيم آلياتاستحداث   وكذلكاملهنية  
بشأن منهج دراسي     وضع على )٣٤(االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا    مفوضية   وتعمل
ضمان العامل، و من   يف مناطق أخرى   احملاسبة  معاهد تقدمه  ما مع احملتوىاءمة  وم بغية احملاسبة

  .)٣٥( األعضاءاحتياجات البلدان ليبيأنه 
يف كثري من البلـدان     حوافز كافية   وجود   عدم   يف ةضافياإل اتتعقيدال ويتمثل أحد   -٣٥

علـى   للتنـافس  املؤهالت املطلوبة  علىحصلوا    املهنيني الذين  تدفع العدد القليل من   النامية  
 النقص يف  يتفاقم،  على سبيل املثال  ففي ماليزيا،   . بلداهنم األصلية   يف إىل البقاء  الدويلالصعيد  

 البلـدان جرة إىل   هلإىل ا املهنيني املؤهلني    تدفع اليت املنخفضة الرواتب بسبب احملاسبني املهنيني 
__________ 

   ، وأيضاً/http://www.manpowergroup.us/campaigns/talent-shortage-2013انظر  ) ٣٠(
http://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2013/05/30/why-accounting-and-finance-pros-are-so-difficult-

to-hire/. 
: ، وهو متـاح علـى العنـوان التـايل    ”PAO Global Development Report“، )٢٠١٢(احتاد احملاسبني الدويل  ) ٣١(

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/GDR%20Report_0.pdf. 
 .http://www.ohada.com: الرابط الشبكيانظر  ) ٣٢(
-http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/06/26/world-bank-provides: الرابط الشبكي انظر   ) ٣٣(

us15-million-grant-to-build-business-and-commercial-laws-in-the-ohada-zone. 
 .www.uemoa.int: الرابط الشبكيانظر  ) ٣٤(
 /http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP    : الرابط الشبكيانظر ) ٣٥(

AFR/2012/08/08/5D3D7388AA32D57285257A540037C4BD/1_0/Rendered/PDF/ISR0 
Disclosabl008201201344420548424.pdf. 
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واقع األمر،    ويف .أكرب اذبيةجب تتسم املرتبات  حيث )٣٧(أستراليا  أو )٣٦(سنغافورة مثل اجملاورة
 نياملاليزي نياملواطنيؤدي إىل منح      ما ، وهو ة الرئيسية ياملهن اجملموعة أستراليا يفميثل احملاسبون   

  .تأشرية إقامة دائمةسبة املمارسني ملهنة احملا

  تعزيز منظمات احملاسبة املهنية  -باء  
 بناء القـدرات  لمحاسبني بدور رئيسي يف جمال العمل على        الدويل ل حتاد  االيضطلع    -٣٦
ته املعنية بتطوير منظمات احملاسـبة   جلنوذلك عن طريق     منظمات احملاسبة املهنية  رصد تطور   و

 ١٢٩ يفومنتسباً  عضواً   ١٧٣ حاسبني يف الوقت احلايل   لمالدويل ل حتاد  االويضم   .)٣٨(املهنية
 إعداد مهنيني قادرين وأكفاء يف جمال      وتركز منظمات احملاسبة املهنية جهودها على      .)٣٩(بلداً

 وكذلك ية، وتدريب يةأنشطة تعليم واالضطالع ب  ،لمعايري املهنية واألخالقية  والترويج ل ،  احملاسبة
  .أعضائها د من انضباطوالتأك ،والتحقيق ،استعراض اجلودة

الـيت   التوجيـه  تنفيذ أنشطة  اللجنة املعنية بتطوير منظمات احملاسبة املهنية على       تشجعو  -٣٧
نقـل   أجل من    مع منظمة أقل تطوراً    اً مباشر عمالًمنظمة حماسبة مهنية متطورة     عن طريقها   تعمل  
 وتوفري الداخليتعزيز التنظيم   والوعي   املتعلقة بإذكاء  ةالتحدي الرئيسي االت  جماخلربة يف    و ارفاملع

، على سبيل املثال  و. داخل البلد   وتطويرها سليمة اسبةحممهنة  من أجل بناء     احليوية األنشطة املهنية 
 اتفاق كوسوفو عتمدين يف  امل مراجعي احلسابات احملاسبني و  مجعية )٤٠(٢٠٠٧  عام  يف وقعتفقد  
، وأصـبحت هـذه     املسجَّلنيت املهنيني   ومراجعي احلسابا  للمحاسبني اهلولندي مع املعهد  توأمة

  .لمحاسبنيالدويل لحتاد اال  يف كامالًعضواً ٢٠٠٩  عاميفاجلمعية 
ومها ، منظمات احملاسبة املهنيةالعتماد اثنني لمحاسبني مركزين الدويل لحتاد االومينح   -٣٨

ـ الوفـاء بالتزامـات      قـدرهتا علـى   تبعاً ملدى   ،  العضو املنتسب   أو العضو الكامل   اتبيان
 املعايري الدولية اعتماد   لدعم  املطلوبة لتزاماتاالالتزامات العضوية     بيانات ددوحت .)٤١(العضوية

وأحد أنشطة االحتاد الدويل للمحاسبني هو الربنامج املتعلِّـق بامتثـال اهليئـات             . هاتنفيذو
  .واألعضاء، الذي جيري يف إطاره وضع خطط العمل السنوية لبيانات التزامات العضوية

__________ 

ــر  ) ٣٦( ــانظ ــشبكيال -http://www.thejakartaglobe.com/archive/malaysias-brain-drain-hinders-its: رابط ال

economic-progress/. 
 .http://www.immi.gov.au/media/statistics/country-profiles/_pdf/malaysia.pdf:  الرابط الشبكيانظر ) ٣٧(
-http://www.ifac.org/about-ifac/professional-accountancy-organization: الرابط الشبكيانظر  )٣٨(

development-committee. 
 .http://www.ifac.org/about-ifac/membership: الرابط الشبكيانظر  )٣٩(
 .http://www.ifac.org/news-events/2012-02/mentoring-insights-mentor-perspective: الرابط الشبكيانظر  ) ٤٠(
-http://www.ifac.org/publications-resources/statements-membership-obligations: الـرابط الـشبكي   انظر   ) ٤١(

smos-1-7-revised. 
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 بـسبب  بكامل طاقتها تعمل    ال من البلدان كثري  يف   منظمات احملاسبة املهنية  بيد أن     -٣٩
 العملعدم و الستمراريةل املستوى املنخفض  بسببوكذلك،  بشريةال أو/و نقص املوارد املالية  
  .ككيانات مستقلة

 أن مستوى  منظمات احملاسبة املهنية على الصعيد العاملي      التقرير املتعلق بتطوير   نويبّي  -٤٠
 استدامة  تصبح،النامية  البلدان الصغريةفيف.  العاملبني بلدان  فيماخيتلفتطور هذه املنظمات    

تـستطيع تغطيـة     العضائها حبيثالعدد املنخفض أل   بسبب إحدى اإلشكاليات  هنيةامليئة  اهل
فقـد أدى  ، وباإلضافة إىل ذلك   .إلدارة منظمة احملاسبة املهنية بشكل سليم      املطلوبةالتكاليف  

تعرض  إىل الالتينية بلدان أمريكا  بعض يف من الرابطات املهنية     بشكل مفرط وجود عدد كبري    
  .)٤٢(نقص التمويلو والفوضى للتشرذمهذه املهنة 

يف بلـدان   لمحاسـبني   ل الدويلحتاد  اال حددها الكبرية اليت أحد التحدِّيات   تجلى  يو  -٤١
ومنظمـات احملاسـبة    احملاسبة   تطوير مهنة ر  يسِّي إطار تنظيمي   عدم وجود  يف الالتينية أمريكا
 بطابعها الطـوعي ألن القـانون      الالتينية  من بلدان أمريكا   كثري يف عضويةوتتسم ال . املهنية

  االنتماء إىل إحدى منظمات احملاسبة املهنية من أجل ممارسـة مهنـة احملاسـب               يتطلب ال
منظمات احملاسبة املهنية    ملتعلق بتطوير التقرير ا  يشريعلى سبيل املثال،    و .مراجع احلسابات  أو

منظمة احملاسبة املهنيـة مـن       مينع كوستاريكا احمللي يف  القانون إىل أن  ،على الصعيد العاملي  
  . فيهاعضويةال للحصول على امتحان مهين يفاملرشحني  اشتراط جناح

. قـدرات بنـاء ال    جمال يف أن تضطلع بدور أساسي    اإلقليمية احملاسبة ميكن هليئات و  -٤٢
 اًمـؤمتر  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين يف   احتاد احملاسبني األفارقة   فقد نظم    ،على سبيل املثال  و

متثل أحد املواضيع الرئيـسية الـيت       و .)٤٣(لنتائجحتقيقاً ل  احملاسبة املهنية  تعزيز منظمات بشأن  
غ املـايل مـن     ُحدِّدت الختاذ إجراء متابعة بشأهنا يف إنشاء مركز معرفة إقليمي ُيعىن باإلبال           

 مركـز إصـالح     مثل،  املراكز األخرى  والتعلم من  ارفاملعجانب الشركات هبدف تقاسم     
الحتاد الكونفيدرايل للمحاسبني يف    ا  يضطلع ،آسيا  ويف .التابع للبنك الدويل   )٤٤(اإلبالغ املايل 

__________ 

)٤٢ ( Fortin H, Hirata Barros AC and Cutler K (2010), Accounting for Growth in Latin America and the 
Caribbean: Improving Corporate Financial Reporting to Support Regional Economic Development, 

The World Bank, Washington DC. 
   :الرابط الشبكيانظر  ) ٤٣(

http://www.pafa.org.za/documents/Strengthening_Professional_Accountancy_Organizations_ 
for_results_report.pdf. 

   : الرابط الشبكيانظر ) ٤٤(
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREP 
REF/0,,menuPK:4152198~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:4152118,00.html. 
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سـبة  منظمات احملا  لتحسني نظم  بتنفيذ برنامج البنك الدويل   و )٤٥(منطقة آسيا واحمليط اهلادئ   
  .منغولياو ،نام فييتو ،الفلبني يف املهنية

  حتسني التعليم والتدريب  -جيم  
 مـن   عدد كـافٍ  عداد إل اضطلع اجمللس الدويل ملعايري تعليم احملاسبة، يف حماولة منه          -٤٣

عـن   الدعم والتوجيه    قدميتب،  سليماًتنفيذاً  قادرة على تنفيذ املعايري     والاملوارد البشرية املؤهلة    
  .)٤٦(يري التعليم الدوليةمعاطريق 
االحتياجـات مـن    يف جمال   املرجع الدويل   هي  أصبحت معايري التعليم الدولية     وقد    -٤٤

فـإن  ،   من قبل  ذُِكر  وكما .ني احلسابات املهني  راجعيحملاسبني وم املتعلقة با القدرات البشرية   
 املهـين؛   اسـب للحصول على مؤهل احمل    الالزمةتطلبات  حتدد امل  ٦-١معايري التعليم الدولية    

ة اليت جيب أن يستوفيها مراجعو احلـسابات         متطلبات الكفاء  ٨وحيدد معيار التعليم الدويل     
وحيدد معيـار التعلـيم      املهين؛   للمحاسب  الالزمة  التأهيل يستند إىل متطلبات  هو  و املهنيون
ملعـايري   ا يفتتغري بعـض املتطلبـات      وس. التطوير املهين املستمر  املتعلقة ب  املتطلبات ٧الدويل  
 الـذي   ١شرط القبول الوارد يف معيار التعلـيم الـدويل          فإن  على سبيل املثال،    و. املنقحة
املعيار الذي يشترط يف القبول احلصول على        غريملعايري أخرى   قد ُعدِّل ليجيز    صياغته   أعيدت
  .)٤٧( جامعيةشهادة
 ة، علـى  املهني حملاسبةا  لتعليم  معايري باعتبارها ،معايري التعليم الدولية   نطاق ويقتصر  -٤٥

غـري  اجلامعات   فإن،  من مث و. مهنة احملاسبة   مسؤولية تندرج ضمن اليت   اسبةاحمل تعليم   جماالت
  .االمتثال هلا ُمجربة على

وباإلضـافة  . همتعليم احملاسبني املهنيني وتدريب    يف عدة جهات فاعلة تشارك    وتوجد  -٤٦
 تبعـاً  خيتلف  مهينمراجع حسابات  أوحماسب السبيل املؤدي إىل شغل وظيفة  ، فإن   إىل ذلك 

حلصول على  با يف اجلامعة  عمليةالهذه  تبدأ   بعض البلدان،   ويف .كل بلد  املعمول به يف   نظاملل
واكتـساب   املهنية احملاسبة م بتعلُّ تتعلق إضافيةستمر باستيفاء متطلبات    تو ،احملاسبة شهادة يف 
 ).امتحان مهين  النجاح يف ،  ل املثال على سبي (تقييم رمسي   احلصول على   و  اخلربة  من سنوات

جمـاالت    يف عليهااملتحصَّل   علميةالدرجات  الأن تؤخذ يف االعتبار     ميكن  ،  بلدان أخرى  ويف
يعتمد احتراف مهنة   ،  بلدان أخرى   ويف .شابه ذلك   وما واالقتصاداألعمال  إدارة  مثل   أخرى

__________ 

 .http://www.capa.com.my/article.cfm?id=634: الرابط الشبكيانظر  ) ٤٥(
-http://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-education: الــرابط الــشبكيانظــر  ) ٤٦(

pronouncements-2010-edition. 
   :  الرابط الشبكيانظر ) ٤٧(

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IES%201%20Final%20February%20 
1%202013.pdf. 
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 هـا فيتكـون  ُنظماً   البلدانمعظمومتتلك . تعليمية وتدريبيةأنشطة  ب االضطالععلى  احملاسبة  
  .اجلهات املقدمة لتعليم احملاسبةهي  ومنظمات احملاسبة املهنيةاجلامعات 

مراجعـة  و يف جمال احملاسبة  ومدونات القواعد   باملعايري   تقارير التقيد  ومع ذلك، فإن    -٤٧
 يـدة جارسة  مم تعترب املتطلبات اليت  تستويف  ال من البلدان النامية  كثرياً   ن أن تبّي )٤٨(احلسابات

. فيه الكفاية   مبا مؤهلني مراجعو احلسابات و نواحملاسب  يكون أن لضمان  الدويل الصعيدعلى  
تتطلب معظم البلـدان يف       ال ، للمحاسبني حتاد الدويل الاذكره    ملا وفقاًف باإلضافة إىل ذلك،  و

مراجـع    أو مهنـة احملاسـب    ملمارسة يف احملاسبة  شهادة جامعية حيازة   إالّأمريكا الالتينية   
التـشريعية،  اجلهـات   لـدى    الوعي، إىل زيادة    هذه املنطقة  يفوتدعو احلاجة،   . احلسابات

اعتماد  نظاماستحداث  أمهية  ب ةاملهنممارسي  و ، األعمال دوائر و ،واجلامعات ،زارات التعليم وو
  .معايري التعليم الدولية يتوافق مع مهين
احملاسبة على صعيد العامل    تعليم  بشأن   )٤٩(٢٠١٢  عام يفجريت  الدراسة اليت أُ  وتبّين    -٤٨
وأنه يوجـد افتقـار إىل      ،  الناميةوالبلدان  الناشئة   يف بعض البلدان  منخفضة  جودة التعليم   أن  

وأن ،  يف نظـام التعلـيم     بالكامـل غري مدجمة    أخالقيات املهنة وأن  ،  املعايري الدولية املعرفة ب 
  .يةاملمارسات الدول أفضل معيتوافق   الاالمتحان املهين

اضـطالع أسـاتذة     ضمان الضروري، فإن من    تعليم عايل اجلودة   من أجل توفري  و  -٤٩
 رفيع املستوى نظام تعليمي إنشاءعند  العديد من التحديات تنشأو .مؤهلني بتدريس املقررات  

  .همؤواستبقا  عالياًاملؤهلني تأهيالً أعضاء هيئة التدريس توظيف يف ذلك  مبا،واحلفاظ عليه
البلـدان  يف   إحـدى املـشاكل     عام بوجهأفراد هيئات التدريس     رب تشّيخ اعُتوقد    -٥٠

 مشكلة  الضوء على  )٥٢(املتحدة واململكة )٥١(أستراليا يف اجلامعات سلطتوقد   .)٥٠(األوروبية
  .احملاسبة أساتذةتشيخ 

__________ 

 .http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html: الرابط الشبكيانظر  ) ٤٨(
)٤٩ ( Karreman GH, Global Accountancy Education 2012: Dynamics of Global Accountancy Education ،

 ).على وشك الصدور(
)٥٠( European Commission and Eurydice (2008), Higher Education Governance in Europe: Policies, 

Structures, Funding and Academic Staff, Eurydiceمنشور متاح على املوقع التايل ، :
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf. 

)٥١ ( University of South Australia and Institute of Chartered Accountants in Australia (2010), 

Accounting education at a cross road in 2010, eds. Evans E, Burritt R and Guthrie J, Institute of 

Chartered Accountants in Australia, Sydneyمنشور متاح على املوقع التايل ،:   
http://www.charteredaccountants.com.au/~/media/Files/News%20and%20media/Reports%20 

and%20insights/Accounting_Education_at_a_crossroad_2010%20Publication_Web.ashx. 
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جمـايل   الشواغر يف  يف ملء  صعوبات أستراليا يف اجلامعاتتواجه  ،  وباإلضافة إىل ذلك    -٥١
الفـصول  و، لمرتباتاملستويات املنخفضة ل  حتديدها جرىاليت   األسباب تضمنوت. اليةة وامل احملاسب

ـ   الوقت و  ضيقو،  وشدة أعباء التدريس وإعداد الدروس    ،  الكثرية العدد  إىل   املقـدم  دعمقلـة ال
ها األكادمييون العاملون يف جمـال  ا اليت يتقاض املرتبات املنخفضةفإن، وعالوة على ذلك . لبحوثا

  .التدريس جودةتدين   ويفبحوثالتوافر عدم  يفتسهم  يف البلدان الناميةاسبة احمل
 فصول ال حتسني مستوى تعرقل  اليت  إحلاحاً  أشد القيود   فإن   ،)٥٣(للبنك الدويل  وفقاًو  -٥٢

. باللغـة احملليـة   ومؤلفات  مؤهلني   أساتذةهو االفتقار إىل     املعايري الدولية الدراسية يف جمال    
احللقـات الدراسـية    من حضور    أعضاء هيئة التدريس  أن يتمكَّن    دون ةحاجز اللغ وحيول  

املؤسـسات   بـني   فيمـا  التعاون وقيعأنه    كما ،على الصعيد الدويل   منظَّاليت تُ واألحداث  
  .برامج التبادلاألكادميية و

 للغـة  والطالب إتقان األكادميينيعدم يشكل   باإلنكليزية،الناطقة   غري يف البلدان النامية  و  -٥٣
تبـّين  ،  على سبيل املثال  و. يالرئيساالجتاه   جمال احملاسبة  تدويل حاجزاً يف بيئة ميثل فيها     ليزيةكاإلن

 وجـود  )٥٤(٢٠١٠-٢٠٠٠تايلند   يفهذا التعليم   واعتماد   احملاسبة تعليم طويرتدراسة بشأن   من  
  .البلديف  ليزيةنكاإل الذين يتقنون املؤهلني احملاسبنيعدد  نقص حاد يفأدلة تشري إىل 

، إىل  يبـدو   فيما متيل،  ال البلدان النامية فإن  ،  األخالقياتدونة قواعد   مب وفيما يتعلق   -٥٤
يعرقـل    ما وهو،  )٥٥(تعليم احملاسبة  يف برامج  أخالقيات املهنة بشأن   موضوع مستقل  إدراج

 جريت أُ  حديثة دراسة ُتظهر،  على سبيل املثال  و. العامل حولاملهنية   للقيم شتركم حتقيق فهم 
تشمل تغطيةً كافيةً لـتعلُّم أخالقيـات         ال املناهج الدراسية لتعليم احملاسبة    أن )٥٦(نيجرييا يف

يف  ،املتعلق باألخالقيات   التعليم  من شأن  أنإىل   )٥٧(تركيا جريت يف دراسة أُ  خلصتو. املهنة
ـ أن  ،  بديلةاللول  احلمناقشة  والدراسي   فصليف ال  تلفةخم أخالقية حاالت إثارةشكل    ساعدي
__________ 

)٥٢ ( Beattie V and Smith SJ (2012), “Today’s PhD Students - Is there a future generation of accounting 

academics or are they a dying breed? A UK Perspective.” Institute of Chartered Accountants of 

Scotlandمنشور متاح على املوقع التايل ، :http://icas.org.uk/smith-beattie/. 
)٥٣ (  Fortin H, Hirata Barros AC and Cutler K (2010), Latin America and the Caribbean: Improving 

Corporate Financial Reporting to Support Regional Economic Development, The World Bank, 
Washington DC. 

   :الشبكيالرابط  انظر  ) ٥٤(
http://www.afaanz.org/openconf/2012/modules/request.php?module=oc_program&action=vie 

w.php&id=124. 
)٥٥ ( Karreman GH (2007), Global Accountancy Education 2007: Trends in Global Accounting Education, 

eds. Ahern Jr JT, Kuijl JG and Marrian IFY, Royal NIVRA, Amsterdam. 
)٥٦ (  Okafor RG (2012), Accounting education in Nigerian universities: Challenges and prospects, Journal 

of Economics and Sustainable Development, 3(14):205-212. 
)٥٧ ( Karaibrahimoğlu YZ, Erdener E and Var T (2009), Ethical behaviour in accounting: Some evidence 

from Turkey, African Journal of Business Management, 3(10):540-547. 
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النتـائج   ظهرُتو . املهنية حياهتم اليت قد يواجهوهنا يف     األخالقية الوعي باملشاكل على   الطالب
بتحـسني   وأعضاء هيئـة التـدريس     يةالتنظيمقيام اجلهات   ضرورة   أيضاًاليت خلصت إليها    

عوامـل  عن طريق وضع     األخالقيات تعليم فعالة يف    حىت تكون   التعليمية  والتقنيات النماذج
  .االجتماعيةالبيئة األسرة والثقافة و مثلعتبار يف اال أخرى
  ونوعية حبجم تتعلق  عاملية شواغلتوجد  ،  املستخدم يالتعليم نظامالبغض النظر عن    و  -٥٥

أوجه  مواكبةعدم   و ،املهينك  يالتشك و ،)٥٩(املهارات وضعف   ،)٥٨(ملهنةإىل ا  اجلدد   الداخلني
وجز امل التقريرف. على نطاق العامل  ألعمال  اط  نشايف  املتزايد   التعقيدو ،التكنولوجيا التقدم يف 

املنتدى الـدويل     والذي نشره  التفتيش املتعلقة مبراجعة احلسابات   عمليات   نتائجالذي يتضمن   
جانب من  التشكيك املهينعدم قد أبرز مسألة     )٦٠(للهيئات املستقلة لتنظيم مراجعة احلسابات    

   . فعالًإجرائهاوعند  ساباتحلاعملية مراجعة ل تخطيطالعند مراجعي احلسابات 
من مث فإن من الضروري و، تستند إىل مبادئاملعايري الدولية  فإن، وباإلضافة إىل ذلك  -٥٦

اجتهادهم ،  املهنية هامهممل ممارستهمعند  ،   املهنيون أن يستخدم احملاسبون ومراجعو احلسابات    
  .دة املعروضة عليهماحملداالت احلعلى  واٍف بشكل هذه املعايري من أجل تطبيق املهين
، يف الواليات املتحدة،     للمحاسبة التعليم العايل باملعنية   )٦١(ساراتامل جلنةكذلك فإن     -٥٧
تـسلّم    املعتمدين العامنياملعهد األمريكي للمحاسبني    و احملاسبة األمريكية رابطة   اليت أنشأهتا و

ؤدي يقد    ما هو، و االجتهاد نيتطلب املزيد م   إىل املبادئ استناداً  أكثر  معايري    حنو حولالت بأن
السلوك  وكذلك أكثر أمهية االجتهاد املسؤول يصبح     فإن   ولذلك. القرارات يفكرب  أ غريت إىل

  .مهنة احملاسبة مسؤوليات معاملتسق  األخالقي
 تنافسية ضغوطاًُتولّد  املعلومات املالية   و األعمالنشاط  بيئة   يف  احلاصل وترية التغيري و  -٥٨
ترتبت علـى   ،  أعالهنوقش    وكما .طوال حياهتم  مواصلة التعلم احملاسبني    من تطلبت و هائلة

تعلـيم احملاسـبني     يف جمـال   أيضاً هذا وينعكس. عامليةآثار    أوكسلي -قانون ساربانيس   
__________ 

)٥٨ ( University of South Australia and Institute of Chartered Accountants in Australia (2012), 
Emerging pathways for the next generation of accountants, eds. Evans E, Burritt R and Guthrie J, 

Institute of Chartered Accountants in Australia, Sydney. 
ن واحملاسـب  اليت حيتاج إليها   املهارات ُجّمعت ،)التعليم العام املهارات املهنية و   (٣وفقاً ملعيار التعليم الدويل      )٥٩(

، التقنيـة والوظيفيـة    املهـارات ) ب(و،  املهارات الفكرية ) أ( :هيو ،رئيسية حتت مخسة عناوين   نواملهني
املهـارات  ) ه( وألشخاص ومهارات التواصل بني ا  العالقات فيما مهارات  ) د(و،  املهارات الشخصية  )ج(و

 .األعمال املتعلقة بالتنظيم وبإدارة
)٦٠ ( International Forum of Independent Audit Regulators (2012), “2012 Summary Report of the 

Inspections Findings”, 18 December, available at https://www.ifiar.org/Reports.aspx. 
)٦١ ( The Pathways Commission (2012), “The Pathways Commission: Charting a National Strategy for 

the Next Generation of Accountants”, American Accounting Association and American Institute 

of Certified Public Accountantsمنشور متاح على املوقع التايل ، : 
http://commons.aaahq.org/files/0b14318188/Pathways_Commission_Final_Report_Complete.pdf. 
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قـانون   الدراسات التجارية العليـا يف بـاريس      وعلى سبيل املثال، ُتدرج كلية       .هموتدريب
 اإللزاميـة   ادراساهتيف   )٦٢( األعمال بة املالية إلدارة  احملاسمقررات    يف  أوكسلي -ساربانيس  

 ُينظر إليها على أنه   اليت  املعارف واملهارات والقيم    تشتمل   ،)٦٣(أستراليا  ويف .املاجستريلدرجة  
 أحـدث علـى علـم ب     احملاسبأن يكون    :يلي  ما على احملاسب القانوين  عدادإلبد منها    ال

حـل  وأن يكون قادراً على     ؛  تعلِّقة بنشاط األعمال  والتخصصية واملعارف امل   املعارف الدولية 
قادراً وأن يكون    تكنولوجيا املعلومات؛ نظم  على  وأن يكون مطلعاً    ؛  مبتكرة بطريقة املشاكل

  .األخالقي واملهين لسلوكاوأن يتحلى ب؛ على العمل ضمن فريق
 سـبيل   علىو .التعليم إىل حتسني ترمي  مبادرات   تنفيذ الوطين صعيدوجيري على ال    -٥٩
، يف الواليـات املتحـدة،       للمحاسـبة  التعليم العايل باملعنية   ساراتامل جلنة، أصدرت   املثال
فـضل  أتعـيني   بغية   التعليميةسارات  ملتتعلق با وإجراءات   سبع توصيات   يتضمن )٦٤(تقريراً

والقادة اآلخـرين مـن ذوي      واملمارسني   واألكادمييني الطالبأوساط   املمكنة من العناصر  
هـو  مثال آخـر    ويوجد  . ملزاولة ودراسة مهنة احملاسبة واالحتفاظ هبم فيها      لواسع  االطالع ا 

 حبثية رئيسية ثالثة برامج تيسريتقوم ب اليت  )٦٥(وث احملاسبية والبح احملاسبة لتعليم  الدولية لرابطةا
،  واجمللس الدويل ملعـايري تعلـيم احملاسـبة        ،اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة   لنقل املعلومات إىل    

الفـرص  إتاحة    أيضاً الرابطة  هذه وتدعم. اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات والضمان     و
  .املبتدئني يف جمال احملاسبة للباحثني البحثية
غـري    منهجاً إىل أن يكون   حملاسبةتعليم ا املنهج الدراسي ل  مييل   ،من البلدان كثري  يف  و  -٦٠

 مع املطالب و يدانامل  هذا يف اهلامة لتطوراتبعض ا  مع وغري متوافق  ودةاجل  من حيث  متماثل
 مدوناتاملعايري والتقّيد ب  بشأن٢٠١٠  عام التقرير الصادر يففإن على سبيل املثال،و. الدولية

الدراسـية   ناهجامل مواءمةزيادة  من الضروري   يسلِّط األضواء على أن      )٦٦(كينيا يفالقواعد  
معـايري   مجيعتتضمن    ال وأن هذه املناهج   تبني اجلامعا   فيما لمحاسبة ومراجعة احلسابات  ل

فريق اخلـرباء   الذي وضعه    لتعليم احملاسبة املنهج الدراسي النموذجي    أن    كما .الدولية التعليم
تطوير املتطلبـات   ل جيدة مبادئ توجيهية يقدمان    الدولية معايري التعليم و )٦٧(احلكومي الدويل 

__________ 

)٦٢ ( Financial Times (2012), “Accountancy: It is almost like a physical science”, 18 June ، منشور متاح
 http://www.ft.com/intl/cms/s/2/2676dd3a-aa59-11e1-899d-00144feabdc0 :علـــى املوقـــع التـــايل

.html#axzz2cmeDQmos. 
 .٥٨املرجع نفسه، احلاشية  ) ٦٣(
 .٦٢املرجع نفسه، احلاشية  ) ٦٤(
 .http://www.iaaer.org/research_grants/index.htm: انظر الرابط الشبكي ) ٦٥(
 .http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_kenya2010.pdf: انظر الرابط الشبكي ) ٦٦(
 .http://unctad.org/en/Docs/c2isar21_en.pdf: انظر الرابط الشبكي ) ٦٧(
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لتحديـد  لمحاسبة  لنهج الدراسي النموذجي    امل )٦٨(البنك الدويل  واستخدم. هااحمللية وحتسين 
  .الالتينية بلدان أمريكا بعض الثغرات يف

يف هـو مـبني       وكما .يف هذا الصدد  بد منه     ال أمر على الصعيد الوطين  تنسيق  الو  -٦١
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة        اليت أجراها  االختبارات التجريبية 

مناهج تطّبق  جامعات   من البلدان كثري  ميتلك   ،)٦٩(داة التطوير احملاسيب  ألبالغ  للمحاسبة واإل 
 نتيجة طبيعية كعلى الصعيد الدويل    لمناهج الدراسية   لوجاء التنوع الكبري     .متسقةدراسية غري   
  .الصعيد الوطين علىاالتساق  لعدم حتقيق

التعليميـة   سيق القضايا تن هبدف احملاسبةكليات   ل بلدان رابطة وطنية  ال بعض متتلكو  -٦٢
 يف الذي يتعني االضطالع به   العمل   الكثري من يزال يوجد     ال بيد أنه . املناهج الدراسية وقضايا  

كليـات  الرابطة الوطنية لتضم ، على سبيل املثالفي املكسيك،   ف .االتساق لتحقيق هذا اجملال 
ـ  برامج يف  اليت تقدم  ؤسساتامل )٧٠(دارةاإلو مدارس احملاسبة و  للمرحلـة اجلامعيـة   بة  احملاس
 أيـضاً  وهي تـشجع   .مشتركة تعليمية مناهجاستحداث  من أجل    الدراسات العليا مرحلة  و

، تـشجع الرابطـة     املتحـدة  اململكة  ويف . على آخر التطورات   األساتذةوإطالع  التدريب  
شابه ذلـك،     وما ، النقاش جمموعاتو املؤمترات عن طريق  ،)٧١(املاليةوالربيطانية للمحاسبة   

النـهوض   م من أجـل   وغريه احملاسبة  ملهنة واملمارسنيدرسني  امل بني  فيما تبادلالزيادة   على
 ،املتحدة الواليات  ويف .الفهم يف جمايل التعليم والبحث املتعلقني باحملاسبة واملالية       وباملعارف  ب

 سـة املمارالتعليم والبحث و   يفللتفوق    العامل على نطاق  ،)٧٢(احملاسبة األمريكية  رابطةج  ترّو
  .جمال احملاسبة يف
أنشطة بنـاء    يسرييف ت هاماً للغاية    اً دور يؤديالدويل أن   اإلقليمي و  وميكن للتعاون   -٦٣

معهد جنـوب   التعاون القائم بني هو التعاون اإلقليمي   أمثلة وأحد .وتبادل املعارف  القدرات
، ند وناميبيـا  سوازيلوزمبابوي   احملاسبني القانونيني يف   ومعاهد   القانونيني للمحاسبني أفريقيا
  املـسائل املتعلقـة    باسـتثناء  املهنية، احملاسبة امتحان معظم مواد حمتوى  جرى توحيد   حيث  

  كل بلد من هـذه     مواقف لتعكس  خصيصاً ممتُصتكون قد    ية قانون جوانبوأي  بالرسوم  
الكنـدي  عهد  امل  الذي وضعه  إطار الكفاءات  اعتمادوأحد أمثلة التعاون الدويل هو      . البلدان

 ٢٠٠٨  عـام  يف القانونيني للمحاسبني معهد جنوب أفريقيا  جانب  من  لمحاسبني القانونيني   ل
  معهـد جنـوب أفريقيـا      متكّـن وهكذا،  . )٧٣(جنوب أفريقيا   يف طار الكفاءات إل كقاعدة
__________ 

 .٥٣املرجع نفسه، احلاشية  ) ٦٨(
 .http://unctad.org/en/Docs/ciiisard59_en.pdf: انظر الرابط الشبكي ) ٦٩(
 .http://www.anfeca.unam.mx/inicio.php: انظر الرابط الشبكي ) ٧٠(
 .http://bafa.group.shef.ac.uk/index.html: انظر الرابط الشبكي ) ٧١(
 .http://aaahq.org/about.cfm: انظر الرابط الشبكي ) ٧٢(
 .http://www.accountancysa.org.za/documents/ASAJune09pgs1-Cover-13.pdf: انظر الرابط الشبكي ) ٧٣(
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الكنـدي  عهد  امل أجراها واسعة النطاق اليت  ال بحوثال االستفادة من   من القانونيني للمحاسبني
  .هذا الصدد يفني لمحاسبني القانونيل

هي االفتقار إىل    تواجهها البلدان النامية   مشتركة صعوبةتوجد  ،  وباإلضافة إىل ذلك    -٦٤
  يف ث حاالت تـضارب   حِدُي  ما وهو،  ومنظمات احملاسبة املهنية   التعليم اتبني وزار  تنسيقال

ـ    واضيعامل  ويف عتماد،حلصول على اال  من أجل ا   نبغي تلبيتها ياليت   املتطلبات يف س  دّر الـيت ُت
 مدوناتراعاة املعايري و  املتعلِّق مب  ٢٠١١  عام تقريريشري  وعلى سبيل املثال،    . املرحلة اجلامعية 

 املهنيـة  املؤهالتمع   التعليم اجلامعي  ربامج ل  تنسيق إىل عدم وجود   )٧٤(زمبابوي يفالقواعد  
 ال احملاسبةاجلامعات يف جم  خرجيي بني فجوة كبرية يؤدي إىل حدوث      ما وهو،   املهين والتنظيم
العـامني  حملاسـبني   ا نظمته مجعية  مؤمتر  ويف .قطاع الشركات  للعمل يف  املطلوبة واملهارات
 واالحتاد الكونفيدرايل للمحاسبني يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن         نام فييت يف   القانونيني

اجلهـات  ء مسألة عدم إيـال نوقشت  )٧٥(نام فييتيف   ملنظمات احملاسبة املهنية  الدور احليوي   
بـني   تعاون أيحيدث    ومل . املهنية  اهتماماً كافياً لتعليم احملاسبة ومراجعة احلسابات      يةالتنظيم
 رحلةم يف  احلسابات راجعيوم احملاسبني تدريب بشأن   والتدريب التعليم املالية ووزارة  وزارة

  .مستوى الدراسات العلياالتعليم العايل و
بوجـه   التعلـيم  اجلودة واالتساق يف  ضمانهو   احلكومات التحدي الذي تواجهه  و  -٦٥
 متطلبـات  مثل،  أي بلد املوجودة يف     اجلامعات مجيع عامة تنطبق على   متطلبات وتوجد. عام

جامعة  ١٦٨ يوجد لدى  على سبيل املثال،  و ؛بعض اجلامعات ل اعتماديوجد    كما ،)٧٦(بولونيا
كليـات  النـهوض ب مجعية   لدى سبةاألعمال واحملا إدارة  يف جمال    اعتماد يف الواليات املتحدة  

ضمان   إىل أن  ٢٠٠٨  لعام أوروبا يف العايلالتعليم  حوكمة  ويشري تقرير    .)٧٧(األعمالإدارة  
اإلصـالحات   من البلدان األوروبيـة موضـوع     كثري    يف قد شكّل  يف التعليم العايل   اجلودة

. بولونيـا  مليـة ع يف إطار  العشر املاضية  على مدى السنوات    اليت جرت  املبادرات الوطنية و
البلـدان   يف معظـم ُيـشكل   عضاء هيئة التـدريس أل أن التقييم الفردي أيضاً ن التقرير ويبّي

  .على املستوى الداخلياجلودة  إجراءات ضمان من يتجزأ  الاًجزء األوروبية
 ضـمان و  اعتماد احملاسبني املهنيني    على  حىت اآلن  اهتمامها هذه الورقة  ركزتقد  و  -٦٦

  أن يـضطلع   أيـضاً   تتطلب االنضباطووالرقابة   شرافآليات اإل  بيد أن . هبماخلاصة   اجلودة
  أساسياً دوراًيةالتنظيماجلهات  تؤدي  ،  هذا الصدد   ويف .هذه األنشطة  إجراءب مهنيون خمتصون 

__________ 

 http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_zimbabweZimbabwe--ROSC%20A&A%20: انظر الرابط الشبكي ) ٧٤(

(Final-%20February%2015,%202011).pdf. 
 _http://www.capa.com.my/images/capa/VACPA-CAPA_PAOdev_ConfBook :الرابط الشبكيانظر  )٧٥(

Aug2012 _ FINAL.pdf. 
 ./http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna: انظر الرابط الشبكي )٧٦(
 ./http://www.aacsb.edu/accreditation: انظر الرابط الشبكي )٧٧(
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 اخلدمات املاليةأسواق هيئة  تتيح، على سبيل املثالو. أن يكون اإلبالغ عايل اجلودة يف ضمان
 كجزء من  اخلربة ومتطلباتتدرج االمتحان   و  اخلدمات اجلديدة  يف جمال  التدريب يف بلجيكا 

  .)٧٨(دداجلوظفني امل عينيت عملية
اخلـرباء   مثـل  بالغ،اإل سلسلة يفاملشاركني اآلخرين   إبقاء  أيضاً  الضروري  من  و  -٦٧

فـرص  وجود  من الضروري   ، فإن   وهكذا. آخر التطورات علم ب على   ،قّيمنياملاالكتواريني و 
علـم  على   املشاركني اآلخرين هؤالء  إبقاء  من أجل   املستمر  لتطوير املهين   لودورات   يةتدريب

األخالقيات والسلوك  تنظيم  بأمور  وكذلك  اإلبالغ،  احملاسبة و   جمال اليت تؤثر على   التطوراتب
متطلبات بوضع   )٧٩(االكتواريني اخلرباءمجعيات  بعض  قامت  فقد  ،  على سبيل املثال  و. املهين

في حالة املقـّيمني،   ف ،وباإلضافة إىل ذلك  .  ينبغي أن يفي هبا أعضاؤها      املستمر لتطوير املهين ل
  .)٨٠(التعليم والتدريب املستمرين بعض املعاهدهلم تتيح 
التـدريب  برامج   تاإلبالغ غري املايل، أصبح   باملهنيني العاملني يف جمال      وفيما يتعلق   -٦٨

 فقـد ،  على سبيل املثـال   و. لشركات ا مثل حوكمة  يف مواضيع  سيما  وال ،ةمتاح واالعتماد
 األعضاء ويتعني على ،  للمديرين مهنياً تأهيالً املتحدة  يف اململكة  )٨١(معهد املديرين استحدث  

 األعضاء أيضاً  يطلب من و. تلبية متطلبات التطوير املهين املستمر لكي حيافظوا على اعتمادهم        
يف دونة قواعد الـسلوك      مل متثاهلما يؤكدون فيه  موقعاًإقراراً   ،على أساس سنوي   أن يقدموا، 

  مـن  متنوعة وعريضة  طائفة )٨٢(املديرين املصري  ركزمويقدم  . التطوير املهين املستمر   سياق
أعضاء جملس   تستهدف ، واليت الشركاتحوكمة  يف جمال    دوراتالو املهنية برامج الشهادات 

املـسؤولية  معتكـف     برنامج األخرى يف هذا اجملال   اجلهود  وتشمل  . كبار املديرين اإلدارة و 
للمـديرين   من األقـران   متيسري التعلُّ  هبدف  األونكتاد الذي نظمه  )٨٣( للشركات االجتماعية
  .املسؤولية االجتماعية للشركاتب املكلفني

  التطوير املهين املستمرالنهوض ب  -دال  
ـ  حتديث املهنيني من املعايري الدولية يف   تواصلةاملو التغريات السريعة تتطلَّب    -٦٩  ارفهممع

أن و ودة عاليـة  جب التطوير املهين املستمر  يتسم   أن   فمن الضروري ولذلك،  . بصورة مستمرة 
 سلـسلة  ولغريهم من املشاركني يف     احملاسبة مهنيني يف جمال  لل على نطاق واسع   يكون متاحاً 

__________ 

 .http://www.fsma.be/en/Doormat/Publications/Annual%20reports.aspx: انظر الرابط الشبكي )٧٨(
 .http://www.soa.org/Professional-Development/Cpd-Requirement/default.aspx: انظر الرابط الشبكي )٧٩(
 .http://www.appraisalinstitute.org/airesources/join.aspx: انظر الرابط الشبكي )٨٠(
-http://www.iod.com/home/training-and-development/chartered: انظر الرابط الشبكي )٨١(

director/default.aspx. 
 .http://www.eiod.org/TrainingDevelopment.aspx: انظر الرابط الشبكي ) ٨٢(
 ./http://www.globalcsrretreat.org: انظر الرابط الشبكي ) ٨٣(
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 حلفـاظ علـى   ا  مـن أجـل    املهين املستمر  تطويرال معايري التعليم الدولية   وتتطلب. بالغاإل
  يتـضمن  )٨٤(دلـيالً  النكا سريمعهد احملاسبني القانونيني يف      أصدروقد  . العتمادا/رخصةال

  .٢٠٠٧  عام مناعتباراً االمتثال ملتطلبات التطوير املهين املستمرااللتزام ب بشأن معلومات
املتطلبـات  و التطـورات التطوير املهـين املـستمر        برامج يراعي حمتوى  ينبغي أن و  -٧٠

 إىل حتـديث  منظمات احملاسبة املهنيـة  حاجةبسبب   حتديات  هذا األمر  ويثري. احلالية الدولية
  . باستمراربراجمها
يؤكد علـى    منظمات احملاسبة املهنية على الصعيد العاملي      التقرير املتعلق بتطوير  بيد أن     -٧١

يف  تطوراً، وأن منظمات احملاسبة املهنيـة     األقل  يشكل أحد اجملاالت     أن التطوير املهين املستمر   
ـ   تلبية   لضمان  الالزمة القوة القانونية   أو القدرة التشغيلية  متلك  ال النامية لبلدانا ذا أعـضائها هل

 )٨٥(آسيا يف جريت بشأن التطوير املهين املستمر    أُ دراسةاملستخلصة من   نتائج  ال تظهرو .املطلب
ومـدى   بهلع  املضطودة التطوير املهين املستمر     جب املتعلقة التصورات يف  اختالفات إقليمية  وجود

التطـوير املهـين    أنـشطة تنفيذ  تكلفةباألخرى  التحديات تتعلقو .مالءمته ودرجة الرضا عنه   
 ،االقتصادات الناشـئة   ويف .املنظمات األصغر حجماً   يف ملستجيبنيايف حالة    سيما  وال ،املستمر

  .هين املستمرأحد أنشطة التطوير امل اختيار  اليت تراعى لدى االعتبارات اهلامةأحديشكل القرب 
متتلك فيها منظمات احملاسبة املهنية القدرة الكافيـة إلدراج    اليف بعض البلدان اليت و  -٧٢

منظمة  لة لدى املسجَّتضطلع بعض املؤسسات    مجيع املهنيني يف برامج التطوير املهين املستمر،        
املعهد املكسيكي   ىتوجد لد ،  على سبيل املثال  و .األنشطة التدريبية  تنفيذ هذه احملاسبة املهنية ب  

 .)٨٦(باملؤسسات اليت يؤذن هلا بتنفيذ أنشطة التطوير املهين املستمر         قائمةالعامني  محاسبني  لل
قابلة للتحقق منـها     دراساتل  أمثلة  يف كندا  )٨٧(الكندي للمحاسبني القانونيني   املعهد   يقدمو

الوطنية جملالس احملاسبة يف  الرابطة الواليات املتحدة، متتلك أيضاً     ويف . االعتبار ميكن أخذها يف  
  تقدم بـرامج   واليت ألنشطة التطوير املهين املستمر    اجلهات الراعية ب اً وطني سجالً )٨٨(الواليات

  .على الصعيد الوطيناملعترف هبا   للمعايريوفقاً التطوير املهين املستمر
__________ 

 .http://222.165.133.185/NewLogin/Members/CPD_Handbook.pdf: انظر الرابط الشبكي ) ٨٤(
 de Lange P, Jackling B and Suwardy T (2012), Continuing professional development in theانظـر  ) ٨٥(

accounting profession: Evidence from the Asia Pacific region, in: Potter B and Birt J, eds., Proceedings 

of Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Conference, Carlton, Australia, 

1-3 July, 1-30منشور متاح على املوقع التايل ،:   
http://www.afaanz.org/openconf/2012/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id

=293. 
 .http://imcp.org.mx/certificacion/cumplimiento-obligatorio-de-la-nepc: انظر الرابط الشبكي ) ٨٦(
-http://www.cica.ca/about-cica-and-the-profession/protecting-the-public: انظر الرابط الشبكي )٨٧(

interest/minimum-cpd-and-insurance-requirements/item62062.aspx. 
 .http://www.learningmarket.org/page.cfm/Link=10/t=m/goSection=7: الرابط الشبكيانظر  ) ٨٨(
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هـين   أنـشطة التطـوير امل     يف قياس   صعوبات أيضاً  منظمات احملاسبة املهنية   تواجهو  -٧٣
اجمللس الدويل ملعـايري تعلـيم       ىرع،  هذا الصدد   ويف .منهاالتحقق    ويف املستمر املضطلع هبا  

 التطوير املهين قياسعن التقنيات املختلفة لمعلومات  مجعت دراسة )٨٩(٢٠٠٨  عام يف احملاسبة
ـ     اجمللس حتوُّ ويتوقع  . اليت تستخدمها منظمات احملاسبة املهنية     املستمر ات ل املزيد مـن منظم

 جُهالُن إىل املدخالت القائمة على  أساليب القياس  اليت تستخدم يف الوقت احلايل     احملاسبة املهنية 
  .القائمة على النواتج دودةاحمل

  حتسني مستوى احملاسبة والتعليم يف القطاع العام  -هاء  
قطاع المثيلتها يف من  صعوبةأكثر  القطاع العامالتحديات اليت تواجه  تكون  ماكثرياً  -٧٤

 القطـاع العـام   بيتعلـق     فيمـا  التزامات العضوية  بياناتب االلتزام مستوىويتسم  . اخلاص
مع  وتتفاعل توصيات اً تصدر جلان من منظمات احملاسبة املهنية    فقطقلة   توأنشأ .باالخنفاض
املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع      تنفيذ  مثالً عن طريق     حتسني املساءلة، من أجل   احلكومة  

منظمـات   إىل أغلبيـة  بالنسبة   نطاق االهتمام خارج    ما إىل حدٍّ القطاع   يزال  وال .)٩٠(العام
املعايري احملاسبية الدولية  عتماداملنخفض ال عدليف امل السبب وقد يكون هذا هو. احملاسبة املهنية
املعـايري  تعتمـد     مل ، للمحاسـبني  حتاد الدويل الل وفقاًو .)٩١(العاملعلى نطاق    للقطاع العام 

لـديها    أو حكومة وطنية وهيئة ومنظمـة     ةمخس عشر  سوىحملاسبية الدولية للقطاع العام     ا
جتريبية يؤكد أيضاً وجـود معـدل     يف بلدان    أداة التطوير احملاسيب   تطبيقو .عتمادهاخطط ال 

  .اعتماد منخفض
  دراسة استقصائية  حددتفقد  .  أحد املشاكل الرئيسية   التدريباالفتقار إىل    ويشكل  -٧٥
 مـن قبـل    واإلبـالغ  بشأن احملاسـبة   )٩٢(شركة برايس ووترهاوس كوبرز العاملية    ا  أجرهت

 علـى   تكنولوجيا املعلومات  نظم ومتطلباتبني  موظفني مدرَّ االفتقار إىل    احلكومات املركزية 
  .احملاسبة على أساس االستحقاق االنتقال إىل حتقيقاللذان يعترضان  يان الرئيسنالتحدياا مأهن

__________ 

)٨٩ ( IFAC (2008), “Approaches to continuing professional development (CPD) measurement”  ورقـة ،
-http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/approaches-to: معلومات متاحـة علـى املوقـع      

continuing-pr.pdf. 
-http://www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-public:  الـرابط الـشبكي    انظر ) ٩٠(

sector-accounting-pronouncements. 
   :انظر الرابط الشبكي ) ٩١(

https://www.ifac.org/sites/default/files/uploads/IPSASB/IPSASB%20April%202013.pdf. 
، منشور متاح على Towards a new era in government accounting and reporting”, April“ :انظر ) ٩٢(

   :املوقع التايل
http://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_global_survey_on_accounting_and_reporting_by_

central_governments.pdf. 
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 القـصور   بسبب أوجه  هذا القطاع  أكثر حدة يف   احملاسبني املهنيني  عدد يف   النقصو  -٧٦
جنـوب    ويف .القطاع اخلـاص  يدفعها  تدين مرتباته عن تلك اليت       مثل ، اليت تعتريه  ضافيةاإل

 مكتب اليت يستضيفها  القانونيني   أكادميية احملاسبني الوطنية   وزارة اخلزانة  أنشأت ،)٩٣(أفريقيا
ـ . للمهنيني الـشباب    جذاباً خياراً اخلدمة العامة  جعلف  وذلك هبد ،  احملاسب العام   دفوهت
 يف القطـاع العـام   إمكانات من ميتلكون مؤهالت العمـل        تطوير إىل الوطنية وزارة اخلزانة 

وأحـد التحـديات    . ليشمل مؤسسات عامة أخرى   الربنامج    نطاق وتوسيعواستبقائهم فيه   
 إىلالشباب   نواملهني  ينظر هبا  النظرة السلبية اليت  الرئيسية اليت تواجه البلد يف الوقت احلايل هو         

  .القطاع العام

  االستنتاجات  -رابعاً  
 مـن الـضروري   يكون   جيداً، ومدربةذات كفاءة    موارد بشرية  تتسىن تنمية لكي    -٧٧

 .النامية سيما يف البلدان    وال ، فيه املتطلبات الدولية  وإدماجوحتقيق اتساقه   تعزيز نظام التعليم    
هـي   معايري التعليم الدوليـة     فإن هلذا الغرض و،  تعليم احملاسبة املهنية   وري حتسني ومن الضر 

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري        املنهج الدراسي النموذجي الذي وضعه      و
باإلضافة و. ميثالن مرجعني جيدين   لتعليم احملاسبة الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد      

 ،، وضمان اجلودة، واالنضباط   التطوير املهين املستمر  و،  سليمةاالعتماد ال نظم  فإن    ذلك، إىل
حـاجز  ومن الضروري معاجلة    . معايريالتنفيذ السليم لل   لضمان مطلوبةواجلزاءات هي أمور    

 سلسلة ن يف ون اآلخر واملشارك وحيتاج أيضاً  .نكليزيةالناطقة باإل  غري يف البلدان النامية   اللغة
املـسؤولية  ب ن املكلفني ديريامل و واخلرباء االكتواريني   واملقّيمني يةالتنظيماجلهات   مثل،  الغاإلب

إىل  القطـاع العـام    وحيتاج .أنشطة تدريبية االخنراط يف    إىل   ،وأمثاهلم االجتماعية للشركات 
 ميثـل  التعاون اإلقليمـي  فإن  ،  وأخرياً. منظمات احملاسبة املهنية   وإشراك زيد من التدريب  امل

سـوياً   لعملباوميكن للبلدان،   . البلدان  تواجهها التحديات اليت  لتغلب على رئيسياً ل عنصراً  
  .من وفورات احلجمأن تستفيد ، على أساس إقليمي

لفريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعـين       الثالثني  وقد يود املندوبون يف الدورة        -٧٨
 يف هذه املذكرة، وقـد      املعروضة إمجاالً يف القضايا   باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ النظر      

  : يودون كذلك النظر يف املسائل التالية
  ؟احملاسبني املهنيني يف نقصال للحد من هنج ما هو أفضل  )أ(  
د الـوطين واإلقليمـي     ُع لتيسري التنسيق على الـصُّ     املطلوبةما هي اآلليات      )ب(  
  ؟اتبناء القدر يفتضافر  من أجل حتقيق والدويل
__________ 

   :انظر الرابط الشبكي ) ٩٣(
http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=2504&Issue=1119. 
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 مـع  الدراسية الوطنية يف جمـال احملاسـبة       املناهج ملواءمة طلوباملما هو     )ج(  
  ؟املتطلبات الدولية

 التطوير املهين املستمر ذي     لضمانإجيادها  ينبغي   هي بعض اآلليات اليت    ما  )د(  
  ؟اجلودة العالية

 لإلشـراف ديـدة   اجلاالت  جمليف ا بناء القدرات البشرية    ل هنْج ما هو أفضل    )ه(  
  االنضباط؟ووالرقابة 
  التحديات الرئيسية   ومعاجلة تحديدالكفيلة ب  والوسائل بعض الطرق  ما هي   )و(  

من جانب مؤسـسات     واإلبالغ املايل  يتعلق باحملاسبة   فيما القدرات البشرية  بناءاليت تعترض   
  ؟ احلجم الصغرية واملتوسطةاألعمال

يتعلـق    فيما درات البشرية الق بناءاليت تعترض    هي التحديات الرئيسية   ما  )ز(  
  ؟معاجلتها، وكيف ميكن العام بالقطاع

تبادل أفضل  التقدم احملرز و    تقييم أن تيسِّر  داة التطوير احملاسيب  كيف ميكن أل    )ح(  
  ؟القدرات البشرية يتعلق ببناء  فيماسيما  والاملمارسات،

        


