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 مقدمة  
عِقــدت الــدورة الثانيــة والثلثــني لفريــق ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل املعــ  غاملعــاي  الدوليـــة  -1

 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  6إىل  4يف قصر األمم يف جنيف، يف الفرتة من  (1)وانغلعللمحاسلة 
  

 االستنتاجات المتفا عليها  -أوالا  
 

األسس الجدهرية لإلدالغ العالل الجددة: المتطلاات الدوليقة لمراجعقة الحبقادات  -ألف 
  والضمان والممارسات الجيدة فل مجال تنفيذها

 جدول(من  3)اللند 
 
رحلـــت الوفـــود املشـــار ة يف الـــدورة الثانيـــة والثلثـــني لفريـــق ايـــرباء ا كـــوم  الـــدوة العامـــل  -2

املعــ  غاملعــاي  الدوليــة للمحاســلة وانغــلع )فريــق ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل(، غاعتمــاد خدــة 
 -مل ـتدامة يف أغعادهـا الثلثـة وغـالتاا  اتتمـا الـدوة غتحقيـق التنميـة ا 2030لعـا   التنمية امل تدامة

غدريقـــة متوا نـــة ومتكاملـــة. وســـلدت الوفـــود ال ـــوء علـــ  الـــدور  -القتصـــادية والجتماعيـــة واللي يـــة 
األساسـ  الــذك  كـن أ  يؤديــا القدـايف ايــاق يف جمــال  قيـق أهــداف التنميـة امل ــتدامة، و ــددت 

مــن أجــل تعايــا الشــفافية وامل ــاءلة واندارة علــ  أةيــة إعــداد تقــارير ماليــة واــ  ماليــة عاليــة اجلــودة 
مـن لليــة اا هامـاا جــاءاا ال ـليمة. وأ ـدت الوفـود أ  التقــارير جلات اجلـودة العاليـة  كــن أ  تشـكل أي ـ

ت تخدمها الدول األع اء لرصـد أهـداف التنميـة امل ـتدامة واستعرا ـها، غقيـة تقيـيم تـكث  الشـر ات 
 يف التنمية امل تدامة.

ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل التاامــا غتــوف  الــدعم للــدول األع ــاء يف جمــال  وأ ــد فريــق -3
. وأ ـــار 2030تعايـــا إعـــداد تقـــارير جلات جـــودة عاليـــة تـــدف  قيـــق خدـــة التنميـــة امل ـــتدامة لعـــا  

املنـــدوغو  يف جللـــد الصـــدد إىل  ـــرورة تعايـــا التعـــاو  علـــ  ليـــا امل ـــتويات، و اصـــة التعـــاو  غـــني 
مــة ومؤس ــات اةاســلة املهنيــة والقدــايف ايــاق، وإىل أ   ــرورة اللتــاا   دــة موحــدة اجلهــات املنظ

 ه  ل خيف  عل  أحد.يأمر غد
وأغر ت الدورة الثانية والثلثـني لفريـق ايـرباء ا كـوم  الـدوة العامـل الـدور األساسـ  الـذك  -4

، مــــن خــــلل تعايــــا ثقــــة تؤديــــا معــــاي  مراجعــــة ا  ــــاغات وال ــــما  يف تي ــــ  تكــــوين ر و  املــــال
امل ــتثمرين الـــ   كــن أ  تـــؤدك إىل تعل ــة املـــوارد علــ  الصـــعيدين اةلــ  والـــدوة. وســل  املنـــدوغو  
ال ـــوء علـــ  التحـــديات املتصـــلة غالتنفيـــذ الفعـــال للمعـــاي  الدوليـــة ملراجعـــة ا  ـــاغات، مثـــل  ـــما  

وسـدة ا مـم، و ـما  التقـارير املاليـة التقارير اـ  املاليـة ومراجعـة ح ـاغات املؤس ـات الصـق ة واملت
الــ  تعــدها  يانــات القدــايف العــا . وأ ــار فريــق ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل، يف ســيا  مداولتــا 

__________ 

 يف الجتمايف عل  املوقا الشلك ا ال  قدمت نات كن الّطليف عل  الليا (1) 
http://isar.unctad.org/isar32/isar-32-presentations  (.2015تشرين الثاين/نوفمرب  30)مت الدخول إليا يف 
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غشــــك  هــــذا املو ــــويف، إىل  ــــرورة التعــــاو  الوثيــــق غــــني وا ــــع  املعــــاي  و تلــــف اجلهــــات املنظمــــة 
 قيـق التنظـيم الفعـال. وسطـِل  ال ـوء علـ  م ـائل القداعية وهي ات الرقاغة، مـن أجـل  فالـة التـو ر و 

مــن قليــل جـــودة مراجعــة ا  ــاغات واســـتقل ا والشــد املهـــ ، غاعتلارهــا جمــالت يتعـــني تناو ــا مـــن 
ـــة. ودعـــا فريـــق  أجـــل تعايـــا انســـها  انةـــاا ملراجعـــة ا  ـــاغات يف إعـــداد تقـــارير جلات جـــودة عالي

اد إىل مواصــلة تي ــ  تلــادل املمارســات اجليــدة غشــك  التنفيــذ ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل األونكتــ
املنهمـــ  للمعـــاي  الدوليـــة ملراجعـــة ا  ـــاغات وال ـــما  وإنفاجلهـــا، غدرائـــق تشـــمل إجـــراء دراســـات 

 حالة إفرادية، وتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل من أجل غناء القدرات.
  

دور اإلدققالغ مققن جانققك الشققر ات اسققتعراا الممارسققات الجيققدة المتعلقققة دتع يقق   -داح 
  ل تحقيا أهداف التنمية المبتدامةف

 من جدول األعمال( 4)اللند 
 
أ ـــد املنـــدوغو ، أثنـــاء املـــداولت املتعلقـــة تـــذا اللنـــد مـــن جـــدول األعمـــال،  ـــرورة تقـــد   -5

اليــة ألدائهــا، تــا وقاغلــة للمقارنــة عــن اجلوانــ  املاليــة واــ  املاا الشــر ات تقــارير مفيــدة ومــوجاة وموثوقــ
وعــن إدمــاع املعلومــات املتعلقــة غالســتدامة يف دوروــا لالغــلع. وســلدوا ال ــوء علــ  ا اجــة امللحــة 

وأعــــرب املنــــدوغو  عــــن  اا.واملتاايــــدة  ــــذا الدلــــ  يف  ــــوء اعتمــــاد أهــــداف التنميــــة امل ــــتدامة مــــؤخر 
  العمــل املتعلــق تــذا تقــديرهم ألع ــاء فريــق ايــرباء الستشــارك املخصــم علــ  م ــاةاوم يف تقــد

اللنـد مــن جـدول األعمــال خـلل الفــرتة غـني دورا فريــق ايـرباء ا كــوم  الـدوة العامــل، وأثنـوا علــ  
أمانـــة األونكتـــاد لتقـــد ها ورقـــة املعلومـــات األساســـية، الـــ  ي ـــرت املـــداولت غشـــك  هـــذا اللنـــد مـــن 

ونكتــاد إىل تنفيــذ املايــد مــن العمــل، جــدول األعمــال. ودعــا فريــق ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل األ
غالتعــــاو  مــــا فريـــــق ايــــرباء الستشـــــارك، تــــدف  ديــــد املمارســـــات اجليــــدة لالغـــــلع مــــن جانـــــ  

 الشر ات غشك  أهداف التنمية امل تدامة وتي   تن يق انغلع عن الستدامة.
  

  مبائا أخرى  -جيم 
 من جدول األعمال( 5)اللند 

 
 الممارسات الجيدة فل مجال رصد االمتثال واإلنفاذإرشادات دشأن   

استعر ــــت الــــدورة الثانيــــة والثلثــــني لفريــــق ايــــرباء ا كــــوم  الــــدوة العامــــل التقــــد  اةــــر   -6
خــلل فــرتة مــا غــني الــدورتني يف مــا يتعلــق غجعــداد وثيقــة توجيهيــة غشــك  املمارســات اجليــدة يف جمــال 

وإنفاجلهـــا، تـــدف  قيـــق اجلـــودة العاليـــة يف اا املعـــرتف تـــا عامليـــ رصـــد المتثـــال إىل املعـــاي  والقواعـــد
مـن املـداولت اا عن  ل من اجلوان  املاليـة واـ  املاليـة ألداء الشـر ات. وأجـرت الـدورة مايـد انغلع

غشـك  هـذا املو ـويف. وأعـرب فريـق ايـرباء ا كـوم  الــدوة اا واستعر ـت التدـورات الـ  طـرأت مـؤخر 
ه ألع ــــاء الفريــــق الستشــــارك املخصــــم املعــــ  غرصــــد المتثــــال واننفــــاجل علــــ  العامــــل عــــن تقــــدير 
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م ـاةاتا يف إعـداد الوثيقـة التوجيهيـة. وسـلدت الـدورة ال ـوء علـ  الدليعـة املعقـدة لبليـات املرتلدـة 
غــذلد النــويف مــن الرصــد وا اجــة املتاايــدة لالر ــاد يف هــذا اتــال، غقــرا م ــاعدة الــدول األع ــاء 

اآلليـــات الل مـــة. وطلـــ  فريـــق ايـــرباء ا كـــوم  الـــدوة العامـــل إىل األونكتـــاد أ  تعمـــل، يف إنشـــاء 
وثيقـــة  غالتعـــاو  مـــا الفريـــق الستشـــارك املخصـــم، علـــ  إ مـــال العمـــل اجلـــارك مـــن أجـــل إعـــداد

 توجيهيــة، وجــرى التفــا  علــ  أ  تواصــل أمانــة األونكتــاد اســتعراا املمارســات اجليــدة والتدــورات
 المتثال واننفاجل. يف جمال رصد

 
 التحديثات المدخلة على تطايقاتهاالنبرة اإلل ترونية ألدوات تطدير المحاساة و   

ــــدوة العامــــل  -7 ــــق ايــــرباء ا كــــوم  ال ــــني لفري ــــة والثلث رحلــــت الوفــــود املشــــار ة يف الــــدورة الثاني
  عمـل مناسـلة مـن غالتقد  الذك أحر تـا الـدول األع ـاء يف تدليـق أدوات تدـوير اةاسـلة وو ـا خدـ

لكــرتوين انأجــل غنــاء القــدرات. وأ ــادت الــدورة غكمانــة األونكتــاد علــ  التح ــينات املدخلــة علــ  املنــرب 
ألدوات تدــوير اةاســلة، و ــمعت الــدول األع ــاء علــ  تدليــق األدوات غقــرا تي ــ  جهودهــا  ــاه 

ة علـــ  جللـــد، دعـــت الـــدورة أمانــــة غنـــاء القـــدرات يف جمـــال إعـــداد التقـــارير املاليـــة واــــ  املاليـــة. وعـــلو 
وأثـــرت علـــ  اا األونكتـــاد إىل  ـــديت أدوات تدـــوير اةاســـلة، مـــا مراعـــاة التدـــورات الـــ  طـــرأت مـــؤخر 

 من قلل الدول األع اء.اا املؤ رات املختلفة لتلد األدوات، والدرو  امل تفادة من تدليقها عملي
  

 مدج  الرئيس -ثانياا  
 

 الايانات االستهاللية -ألف 
 
ســل  األمــني العــا  لدونكتــاد ال ــوء علــ  غعــ  األحــداا ا امــة الــ   ــهدها اتتمــا الــدوة  -8

. وأ ــار إىل  ــرورة تقيــيم التقــد  اةــر  2030ول ســيما اعتمــاد خدــة التنميــة امل ــتدامة لعــا   اا،مــؤخر 
واختــــاجل إجــــراءات تصــــحيحية، ح ــــ  القت ــــاء، طــــوال فــــرتة تنفيــــذ أهــــداف التنميــــة امل ــــتدامة  وإىل 

املــاة األةيــة القصــوى لتقــد  تقــارير عاليــة اجلــودة غشــك  ختصــيم املــوارد الشــحيحة وتعايــا الســتقرار 
أنــــا ســــتظل هنــــاض ثقــــرات يف غعــــ  اا مو ــــح وتعايــــا اندارة ال ــــليمة ودعــــم ا دهــــار القدــــايف ايــــاق 

اتالت ما جللد. وأ ـد أ  انغـلع مـن جانـ  الشـر ات حـرك غـك  يتـية إمكانيـة تقيـيم تكث هـا علـ  
انداريـــــة التنميــــة امل ـــــتدامة. وأ ـــــاف أ  دور إفصـــــال الشـــــر ات عــــن الشـــــواال اللي يـــــة والجتماعيـــــة و 

أةيـة غالقــة يف جللــد الصــدد. وقــال إنــا مــا جللـد تعتــور  فالــة الت ــا  غــني أطــر و ارســات انغــلع  جلو
املعمــــول تــــا وإمكانيــــة املقارنــــة غــــني املعلومــــات والليانــــات الــــ  تقــــدمها الشــــر ات صــــعوغات حقيقيــــة، 

 لكفالة مصداقيتها.اا جداا وسيكو  التحقق من تلد املعلومات  روري
د رئـــــي  جملـــــ  معـــــاي  اةاســـــلة املاليــــة يف غيانـــــا، أ  تقـــــد  تقـــــارير ماليـــــة جلات صـــــلة وأ ــــ -9

يف  قيـــق  فـــاءة وفعاليـــة اا حاســـاا وصـــادقة يف   ـــيدها للواقـــا وقاغلـــة للمقارنـــة والتحقـــق، يـــؤدك دور 
عمـــل أســـوا  رأ  املـــال علـــ  الصـــعيد العـــامل . وينلقـــ  أ  يكـــو  ا ـــدف الرئي ـــ  ملعـــاي  اةاســـلة 
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يف تعايـا اجلــودة اا رئي ـياا تعايـا   ـيد الواقـا يف ِانغــلع املـاة. و ـكل و ـا تلـد املعــاي  عنصـر  هـو
دور هـــا  يف اا العاليـــة لالغـــلع املـــاة، لكـــن ل يـــاال للشـــر ات ومراجعـــ  ا  ـــاغات واملنظمـــني أي ـــ
عـلوة علـ   جللد الصـدد. ومـن ال ـرورك إجـراء مناقشـات عامـة و فالـة الشـفافية والتمويـل امل ـتقل،

ــــوط  والــــدوة، لت ــــ   قيــــق اجلــــودة العاليــــة لالغــــلع املــــاة. وتشــــمل  التن ــــيق علــــ  الصــــعيدين ال
 املشاريا اجلارية توف  التوجيا غشك  اةاسلة يف جماة الصكوض املالية وعقود انةار. 

  
بقادات األسس الجدهرية لإلدالغ العالل الجددة: المتطلاات الدوليقة لمراجعقة الح -داح 

  ممارسات الجيدة فل مجال تنفيذهاالو والضمان 
 من جدول( 3)اللند 

 
قالــت املشــار ة يف حلقـــة النقــاة عــن منظمـــة مواءمــة قــانو  األعمـــال يف أفريقيــا يف غيا ـــا، إ   -10

املنظمـة أســهمت يف   ــني النمــو القتصــادك وخفــ  الفقــر وتعايــا الســتثمار علــ  الصــعيدين الــدوة 
اا متاايــداا واجتــذغت الللــدا  األع ــاء يف املنظمــة قــدر  اا.عامــ 22تكسي ــها قلــل أ ثــر مــن والــوط ، منــذ 

مــن الســتثمار األجنــش امللا ــر يف ال ــنوات األخــ ة، وستواصــل املنظمــة م ــاعدة الللــدا  األفريقيــة مــن 
 خلل تعايا و ا إطار قانوين م تقر وفعال ومن ق.

نطــار انغــلع مــن جانــ  الشــر ات املعمــول اا عامــاا استعرا ــوقــد   ثــل املفو ــية األوروغيــة  -11
غــا علــ  امل ــتوى األوروا. و ــا  ال ــاد األوروا قــد غــدأ مواءمــة التقــارير املاليــة يف أواخــر ســلعينيات 
القـــر  املا ـــ ، غقـــرا تي ـــ  الســـتثمار عـــرب ا ـــدود وت ـــريا تكامـــل أســـوا  رأ  املـــال األوروغيـــة. 

ىل أ  تكـــو  الليانـــات املاليـــة يف ال ـــاد األوروا لي ـــت وأدى وجـــود جمموعـــة مشـــرت ة مـــن امللـــاد  إ
جلات جـــودة عاليـــة فح ـــ ، غـــل وقاغلـــة للمقارنـــة إىل حـــد  لـــ . ويتعـــني علـــ  الـــدول األع ـــاء أ  

( يف تشــــريعاوا EU/2014/95تـــدِمج التوجيــــا املتعلــــق غانفصــــال عــــن املعلومـــات اــــ  املاليــــة )التوجيــــا 
 ــ  دخــول يوة علــ  جللــد، تنظــر املفو ــية األورغيــة يف  يفيــة ت. وعــل2016الوطنيــة قلــل  ايــة عــا  

الشـــر ات الصـــق ة إىل األســـوا  العامـــة  ويتمثـــل أحـــد الحتمـــالت يف و ـــا حـــل  اســـش طـــوع  
 اا لذلد القرا.مصمم خصيص

لـــدور اا وقـــد  املشـــارض يف حلقـــة النقـــاة عـــن جملـــ  ان ـــراف علـــ  املصـــلحة العامـــة وصـــف -12
، عنـدما قـررت ال ـلدات العامـة مـنة مايـد مـن الهتمـا  2005ل  يف عـا  اتل . وقد تكس  ات

علـــ  املصـــلحة العامـــة عنـــد و ـــا املعـــاي . وتشـــمل ال اهـــات اا لوظيفـــة مراجعـــة ا  ـــاغات حفاظـــ
ا الية ملراجعة ا  ـاغات إ ـفاء طـاغا رسـ  متاايـد علـ   ـرول اسـتقلل مراجـا ا  ـاغات، وأةيـة 

عــ  ا  ــاغات، وإدخــال نظــا  خــاق للكيانــات املعنيــة غاملصــلحة العامــة، وتــكث  معــاي  التعلــيم ملراج
التكنولوجيـــا علـــ  إطـــار مراجعـــة ا  ـــاغات. وتاايـــدت غشـــكل مدّـــرد أةيـــة هي ـــات مـــن قليـــل الفريـــق 
األوروا لتفتــيم مراجعــة ا  ــاغات واملنتــدى الــدوة ملنظمــ  مراجعــة ا  ــاغات امل ــتقلني، وجملــ  

اءلة الشـــر ات العامـــة يف الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، يف مـــا يتعلـــق غكفالـــة إنفـــاجل الرقاغـــة علـــ  م ـــ
 عل  أةية تقد  التقارير ا  املالية.اا معاي  مراجعة ا  اغات. وسل  املشارض ال وء أي 
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وت ـاءل أحــد ايــرباء عــن ال ـل  يف عــد  إحــرا  مايــد مــن التقـد  يف إنشــاء مر ــا وثــائق  اثــل  -13
التــاغا للمنــة األورا  املاليــة واللورصــة غالوليــات املتحــدة األمريكيــة،  ــ  يــتمكن أع ــاء ال ــاد للمر ــا 

إ ــا مهمــة  األوروا مــن تي ــ  ا صــول علــ  الليانــات املاليــة. ورد عليــا املشــارض يف حلقــة النقــاة قــائلا 
تعلـــق غالشـــفافية صـــعلة. وأ ـــار مشـــارض لخـــر يف حلقـــة النقـــاة إىل إحـــرا  تقـــد  مـــن خـــلل التوجيـــا امل

(، وإىل أ  العمــــل جــــار علــــ  إنشــــاء قاعــــدة غيانــــات إلكرتونيــــة ونقدــــة دخــــول EU/2013/50)التوجيــــا 
 ول األع اء يف ال اد األوروا.مر اية  كن من خل ا ا صول عل  الليانات املالية يف الد

 ـاغات امل ـتقلني يف ور ات املشـار ة يف حلقـة النقـاة عـن املنتـدى الـدوة ملنظمـ  مراجعـة ا  -14
غيا ــا علــ  الــدور ا ــا  ملراجعــ  ا  ــاغات يف تعايــا ات ــا  التقــارير املاليــة وقاغليتهــا للمقارنــة وجودوــا 

مـــن الـــدعوات إىل أ  تقـــد  اا ستشـــهد مايـــد 2015العاليـــة. وأعرغـــت عـــن رأيهـــا غـــك  الفـــرتة التاليـــة لعـــا  
مـــن طلـــ  امل ـــتخدمني علـــ  املعلومـــات اـــ  اا دالشـــر ات املدرجـــة يف القائمـــة تقـــارير متكاملـــة، ومايـــ

يف الت ــــا  اا ( قصــــور 2013-2011 ــــة ال ــــنوك للمنتــــدى )للفــــرتة املاليــــة. وقــــد أظهــــرت تقــــارير امل
والشـــد املهـــ  يف أداء مهـــا  مراجعـــة ا  ـــاغات. لـــذلد، قـــرر املنتـــدى وأع ـــا ه  يـــادة ال ـــق  علـــ  

 ة  ــ    ــن خدــ  العمــل علــ  الصــعيد العــامل  قيــادات الشــر ات الكــربى ملراجعــة ا  ــاغات يف الشــلك
 م اةات منتظمة يف عملية و ا املعاي  الدولية. اا وستقد  تلد الشر ات أي 

وردت علــ  ســؤال مــن أحــد ايــرباء غشــك  ال ــاه املتاايــد إىل أ  ي ــتخد  املنظمــو  مــوظفني  -15
التفتـيم علـ  مراجعـة ا  ـاغات نجراء عمليات التفتـيم، فقالـت إ  أع ـاء املنتـدى ةـرو  عمليـات 

من خلل التعاقد ما خـرباء ل ارتلـال  ـم ةهنـة املراجعـة. وأعرغـت، يف ردهـا علـ  استف ـار لخـر، عـن 
اتفاقهــا مــا الــرأك القائــل غوجــوب أ  تراع ــ  يف معــاي  مراجعــة ا  ــاغات التدــورات الــ  تدــرأ يف جمــال 

ا  فــــاءة أدائهــــم لــــوظيفتهم. ول  ــــد يف أ  التكنولوجيــــا غقــــرا عكــــني مراجعــــ  ا  ــــاغات مــــن رفــــ
ـــــة التعامـــــل مـــــا الق ـــــايا وال اهـــــات النا ـــــ ة  التحـــــديات الرئي ـــــية علـــــ  طريـــــق التقـــــد  تشـــــمل  يفي

 والغتكارات يف جمال و ا معاي  مراجعة ا  اغات.
ل إ  ور ـــا  ثـــل اتلـــ  الـــدوة ملعـــاي  اةاســـلة علـــ  أةيـــة الشـــفافية والكفـــاءة وامل ـــاءلة. وقـــا -16

الشـــفافية تتـــية للم ـــتخدمني إمكانيـــة اختـــاجل قـــرارات اقتصـــادية م ـــتن ة،  مـــا أ  جـــودة انغـــلع املـــاة 
العاليــة تكفــل  فــاءة ختصــيم ر و  األمــوال. وأو ــة أ  اتلــ  يعمــل علــ  إ مــال غعــ  املشــاريا 

والتوجيـــا املتعلـــق الكـــربى جلات الصـــلة غاةاســـلة يف جمـــال انةـــارات وعقـــود التـــكمني واألطـــر املفاهيميـــة 
غانفصال عـن املعلومـات اـ  املاليـة وعمليـات السـتعراا الـ  تعقطـ  التنفيـذ. ويكمـن التحـدك املاثـل 

 اختصاصا.أما  اتل  يف الوقت الراهن يف إةاد أف ل  ج ندخال التقارير ا  املالية يف ندا  
وة الفوائــــد الجتماعيــــة ملهنــــة وتنــــاول املشــــارض يف حلقــــة النقــــاة عــــن ا ــــاد اةاســــلني الــــد -17

اةاسلة يف ما يتعلق غتحقيق أهـداف التنميـة امل ـتدامة. وقـال إ  أحـد أوجـا إسـهامها ا اسـة تتمثـل 
يف  فالـة اندارة ال ـليمة وإدارة املنظمـات مــن خـلل توظيـف املهــارات املهنيـة للمحاسـلني، و ــما  

اجعـــة ا  ـــاغات وال ـــما ، ودعـــم جللـــد  لـــا اجلـــودة العاليـــة يف انغـــلع مـــن جانـــ  الشـــر ات، ومر 
غال ــلوض املهــ  وفــق األخلقيــات الــ  أقرهــا ال ــاد لعمــل اةاســلني. وأ ــار إىل أ  أهــداف التنميــة 
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امل ـتدامة ستنشـك عنهــا مداللـات جديــدة تقت ـ  أ  تقـد  الشــر ات تقـارير عــن م ـاةاوا يف  قيــق 
 تلد األهداف.

 األونكتــــاد أةيــــة معــــاي  مراجعــــة ا  ــــاغات وال ــــما  يف وأغــــر  رئــــي  فــــريف املؤس ــــات يف -18
 سيا  أدوات تدوير اةاسلة.

وأ ار أحد ايرباء، أثناء املناقشـات الـ  تلـت جللـد، إىل نشـوء  خـم عـامل  مـن أجـل إحـداا  -19
ــــ  يف تقــــارير الشــــر ات وتقــــارير مراجعــــ  ا  ــــاغات معــــ ــــة ملراجعــــة  اا.تقي وحــــدد جملــــ  املعــــاي  الدولي

، وهــ ا  فالــة اســتمرار 2019 ــاغات وال ــما  ثلثــة أهــداف اســرتاتيمية للفــرتة املمتــدة حــ  عــا  ا 
أ  تكـــو  املعـــاي  الدوليـــة ملراجعـــة ا  ـــاغات هـــ  أســـا  تنفيـــذ عمليـــات مراجعـــة عاليـــة اجلـــودة علـــ  

ــــ  تطلحــــ  ــــاء املمار  ندــــا  العــــال، مــــن خــــلل الســــتماغة يف الوقــــت املناســــ  إىل امل ــــائل ال ســــة أثن
والتدورات ال  تدـرأ، و فالـة تدـور معـاي  اتلـ  ح ـ  مـا تقت ـيا  ـرورة تلليـة احتياجـات أصـحاب 
املصــــلحة الــــ  تنشــــك يف جمــــالت ايــــدمات األخــــرى اــــ  مراجعــــة ح ــــاغات الليانــــات املاليــــة، وتعايــــا 

ة غاملصــلحة التواصــل والتعــاو  مــا أصــحاب املصــلحة الرئي ــيني يف سل ــلة انغــلع عــن امل ــائل املتعلقــ
 العامة وجلات الصلة ةراجعة ا  اغات وال ما  وايدمات املرتلدة تما.

وتشــمل املعــاي  الــ  أصــدرها اتلــ  غشــك  تقــارير مراجعــ  ا  ــاغات املنقحــة، م ــائل مــن  -20
غينهـــا رأك مراجعـــ  ا  ـــاغات وامل ـــائل الرئي ـــية يـــدمات مراجعـــة ا  ـــاغات الـــ  تدللهـــا الكيانـــات 
املدرجــــة يف القائمــــة والشــــواال امل ــــتمرة وامل ــــؤوليات مــــن قليــــل الســــتقلل واللتاامــــات األخلقيــــة. 
وتشــــكل مناقشــــة امل ــــائل الرئي ــــية ملراجعــــة ا  ــــاغات أحــــد العناصــــر األساســــية يف التقــــارير املنقحــــة 

قريـره امل ـائل ملراجعة ا  ـاغات. ويتعـني يف إطـار هـذا الشـرل اجلديـد، أ  يـدرع مراجـا ا  ـاغات يف ت
ة يف خدــة األ ــد أةيــة ملراجعــة ح ــاغات الليانــات املاليــة وفــق رأيــا املهــ . وتعــا  املشــاريا جلات األولويــ

، م ـــائل  ــــل  اجلـــودة ومراجعـــة ا  ــــاغات اجلماعيـــة والشــــد 2016-2015عمـــل اتلـــ  للفــــرتة 
رقـــة عاملـــة ملعاجلـــة م ـــائل املهـــ  ومراجعـــة التقـــديرات اةاســـلية. ي ـــاف إىل جللـــد أ  اتلـــ   ـــك ل أف

 الغتكارات وانغلع املتكامل واملعلومات امل تخلصة من  ليل غيانات مراجعة ا  اغات. 
وأعــــرب أحــــد ايــــرباء عــــن رالتــــا يف معرفــــة ندــــا  امل ــــائل الرئي ــــية الــــ  تشــــملها مراجعــــة  -21

تا مــن هــذه امل ــائل ا  ــاغات، ومــا إجلا  ــا  هنــاض حــد للعــدد الــذك ةــو  ملراجــا ا  ــاغات مناقشــ
الرئي ــية، و يــف يتصــرف مراجــا ا  ــاغات إجلا ل تراــ  اندارة يف انفصــال عنهــا. وقــال ع ــو يف 
فريــق ايــرباء إ  م ــؤولية انفصــال عــن امل ــائل الرئي ــية ملراجعــة ا  ــاغات تقــا علــ  األرجــة علــ  

علـــ  جللـــد، ل يعفـــ  عـــاتق مراجـــا ا  ـــاغات ولـــي  إدارة الكيـــا  الـــذك يقـــو  غـــانغلع. وعـــلوة 
ملتدللــات اا عــرا امل ــائل الرئي ــية ملراجعــة ا  ــاغات يف التقريــر املراجــا مــن إصــدار رأيــا املهــ  وفقــ

الستعا ـة غعـرا امل ـائل الرئي ـية ملراجعـة ا  ـاغات عـن  ،معاي  مراجا ا  اغات. ول  و  مـثلا 
اسـتماب املتحـدا لدلـ  أحــد إصـدار رأك مـتحف  إجلا اقت ـت معـاي  مراجعـة ا  ـاغات جللـد. و 

مـــــن املعلومـــــات عـــــن األفرقـــــة العاملـــــة التاغعـــــة للمملـــــ  واملعنيـــــة غاســـــتخلق اا ايـــــرباء وقـــــد  مايـــــد
 املعلومات من  ليلت غيانات مراجعة ا  اغات، وغالغتكارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
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صـرفية عـن أةيـة املعـاي  الدوليـة و دثت املشار ة يف حلقة النقاة عن جلنـة غـا ل للمراقلـة امل -22
ملراجعــة ا  ــاغات وال ــما  وتدليقهــا. وقالــت إ  الفــرتة الــ  أعقلــت األ مــة املاليــة العامليــة  ــهدت 

مـــن املصـــارف اا إىل أ   ثـــ  اا طـــرل ت ـــا لت عـــن توقعـــات مراجعـــة ا  ـــاغات وجـــودة تقاريرهـــا، نظـــر 
ة واجهـت صـعوغات لّـة. ومـا أ  اللمنـة ال  حصلت عل  لراء مراجعة ح ـاغات نظيفـة قلـل األ مـ

عار  مها  الرقاغة علـ  املصـارف، فقـد أيـدت املعـاي  الدوليـة ملراجعـة ا  ـاغات وقـدمت مقرتحـات 
  ــينات يف جمــالت مــن قليــل مراجعــة غيانــات الصــكوض والتقــديرات املاليــة، والســتفادة مــن عمــل 

ليــة متعــددة العناصــر وغالشــواال امل ــتمرة. وهنــاض ايــرباء اآلخــرين املتعلــق غجعــداد يــاجلع تقييمــات ما
علقـــــة يف جمـــــال الـــــدورات غـــــني و ـــــا املعـــــاي  والتدليـــــق مـــــن قلـــــل املصـــــارف ومراجعـــــ  ا  ـــــاغات 
والســـتعراا ان ـــرايف واننفـــاجل. وعـــلوة علـــ  جللـــد، هنـــاض حاجـــة للتواصـــل وا ـــوار ا يكلـــ  غـــني 

 العناصر املختلفة يف دورة التنفيذ الفعال. 
ت ـــاءل أحـــد ايـــرباء، يف املناقشـــة الـــ  تلـــت جللـــد، عـــن ال ـــل  يف ارتفـــايف رســـو  مراجعـــة و  -23

ح ـــاغات املصـــارف يف  ثـــ  مـــن األحيـــا  غاملقارنــــة إىل الرســـو  الـــ  تـــدفعها  ـــر ات جلات هيا ــــل 
 ديدة التعقيد يف قداعات أخرى. وقالـت املشـارِ ة إ  اللمنـة لـي  لـديها موقـف معـني غشـك  تلـد 

أ  املصـــارف الكـــربى الـــ  تتعامـــل علـــ  الصـــعيد الـــدوة  ـــا تـــكث   لـــ  علـــ  القتصـــاد الرســـو . غيـــد 
 العامل  وة  عليها لذلد استيفاء أعل  املعاي ، ةا يف جللد معاي  مراجعة ا  اغات.

وعر ـــت مشـــار ة أخـــرى يف حلقـــة النقـــاة  رغـــة غلـــدها يف جمـــال إعـــداد التقـــارير املاليـــة يف  -24
راجعتهــا، ويف مــا يتعلــق غــدور املؤس ــات العليــا ملراجعــة ا  ــاغات يف جللــد ال ــيا . وم القدــايف العــا 

وقالت إ  الدستور يـنم علـ  عـرا اآلراء ا قيقيـة والعادلـة يف الليانـات املاليـة يف غلـدها. وأ ـافت 
أ  إدخـال نظــا  اةاســلة علــ  أســا  الســتحقا  يف غلــدها عــا  فائــدة الليانــات املاليــة، ةــا يف جللــد 
مـــــا يتعلـــــق منهـــــا غاملياانيـــــة. وأردفـــــت أ  غلـــــدها يدلـــــق املعـــــاي  الدوليـــــة للمؤس ـــــات العليـــــا ملراجعـــــة 

 ا  اغات الصادرة عن املنظمة الدولية للمؤس ات العليا ملراجعة ا  اغات. 
وردت علـــ  استف ــــارات عـــدد مــــن ايـــرباء غقو ــــا إ  ديـــوا  مراجعــــة ا  ـــاغات يف غلــــدها  -25

لقــانو . وقالــت إ  مــلض مــوظف  املؤس ــة الــ  تعمــل فيهــا يفــ  غاحتياجاوــا م ــتقل ومنشــك اكــم ا
وهــ  ل ت ــتعمل خــدمات مكاتــ  مراجعــة ا  ــاغات التاغعــة للقدــايف ايــاق. وأ ــافت أ  تقريـــر 

ـــــق ـــــة املوحـــــدة لعـــــا   مراجعـــــة ا  ـــــاغات املتعل ـــــات املالي  66يف غلـــــدها ا ـــــتمل علـــــ   2014غالليان
 ة من األةية.عل  م تويات  تلفاا استنتاج
و ـــدد املشـــارض يف حلقـــة النقـــاة عـــن اتلـــ  الـــدوة ملعـــاي  اةاســـلة يف غيانـــا علـــ  أةيـــة  -26

معــاي  مراجعــة ا  ــاغات مــن أجــل  فالــة انغــلع املــاة جلك اجلــودة العاليــة و  ــ  ثقــة امل ــتثمرين 
ليــات إعـداد الليانـات املاليــة وامل ـتخدمني اآلخـرين. ونــاقم العلقـة التلادليـة غــني معـاي  اةاسـلة وعم

وإدارة الشر ات ومراجعـة ا  ـاغات وامل ـتثمرين واننفـاجل. وأ ـد أ  غنـاء القـدرات هـو أسـا  تدـوير 
الكفـــاءات علـــ  ندـــا  سل ـــلة انمـــداد غاملعلومـــات. ونـــاقم طليعـــة املعـــاي  القائمـــة علـــ  امللـــاد  

ـــ ات املاليـــة ومراجعتهـــا. وأ ـــاف أ  و ـــرول إصـــدار أحكـــا  جلات أةيـــة  لـــ ة يف جمـــال إعـــداد الليان



 TD/B/C.II/ISAR/75 

 

10/24 GE.15-22285 

 

مؤس ة املعـاي  الدوليـة نعـداد التقـارير املاليـة عملـت علـ  تشـميا التثقيـف القـائم علـ  إطـار  ـدد 
 من أجل دعم التنفيذ املت ق لتلد املعاي . 

تدـــر  ايـــرباء، يف املناقشـــة الـــ  تلـــت جللـــد، إىل عـــدد مـــن امل ـــائل الـــ   لـــت مراجعــــة و  -27
اهيم  للمملــــ  الــــدوة ملعــــاي  اةاســــلة وتــــكث ه، وقــــدرة  ــــر ات مراجعــــة ا  ــــاغات انطــــار املفــــ

الصــــق ة علــــ  اســــتخدا  أدوات اســــتخلق املعلومــــات مــــن  لــــيلت غيانــــات مراجعــــة ا  ــــاغات، 
 وتثقيف امل تخدمني يف جمال الليانات املالية للقدايف العا ، ودور املعاي  يف ا يار املصارف. 

نقــاة أخــرى، عــرا أحــد ايــرباء  رغــة غلــده يف جمــال تدليــق معــاي  وطنيــة قائمــة  ويف حلقــة -28
علــ  املعـــاي  اةاســلية الدوليـــة للقدــايف العـــا ، ويف مـــا يتعلــق ة ـــائل مراجعــة ا  ـــاغات جلات الصـــلة 
الــــ  نشــــكت أثنــــاء عمليــــة التنفيــــذ. ونــــاقم ايلــــ  الــــنطهج الــــ  ات لعهــــا غلــــده يف إعــــادة تقيــــيم امللــــاين 
واألرا  ، والستفادة مـن األحكـا  النتقاليـة عنـد تدليـق تلـد املعـاي  ألول مـرة. وقـال إنـا ا تنفـت 
تدليــــق نظــــا  انغــــلع املــــاة علــــ  أســــا  الســــتحقا  غعــــ  الصــــعوغات. وأعــــرب عــــن اخــــتلف 
أ  منظمتا يف الرأك مـا مكتـ  املراقـ  املـاة امل ـؤول عـن مراجعـة تلـد الليانـات املاليـة. وأ ـار إىل 

تدليـــق املعـــاي  الدوليـــة ملراجعـــة ا  ـــاغات علـــ  مراجعـــة الليانـــات املاليـــة للقدـــايف العـــا  املعـــدة علـــ  
أســــــا  الســــــتحقا  مــــــن العتلــــــارات ا امــــــة يف النتقــــــال إىل أحــــــد أطــــــر انغــــــلع علــــــ  أســــــا  

ورات الســتحقا ، مثــل املعــاي  اةاســلية الدوليــة للقدــايف العــا . وتت ــة مــن جللــد  ــرورة إجــراء مشــا
 يف جللد معدك ا  اغات ومراجعيها.مكثفة وس  أصحاب املصلحة عل  اختلفهم، ةا 

وتنــاول املشــارض يف حلقــة النقــاة عــن جملــ   قيــق الســتقرار املــاة اتــالت جلات األولويــة  -29
للمملـ ، ةـا يف جللـد عمليـات انفصـال املتعلقـة غتقـ  املنـاا، واهتمامـات اتلـ  املتعلقـة غتح ــني 
دور مراجعـة ا  ــاغات ايارجيـة يف تــوف  املعلومــات للمشـرفني املعنيــني غا يدــة املاليـة، وتعايــا فعاليــة 
تنظيم املراجعة ايارجية. وأ ـار إىل  ـرورة مراجعـة ا  ـاغات جلات اجلـودة املثلـ  للمؤس ـات املاليـة 

اجلـــودة العاليـــة  جلات األةيـــة علـــ  الصـــعيد العـــامل . وأ ـــاف أ  عمليـــات مراجعـــة ا  ـــاغات جلات
وعمليــــات انفصــــال جلات الصــــلة واملتعلقــــة غاملخــــاطر املوثوقــــة تعتمــــد علــــ  عــــد  ت ــــاهل مراجعــــ  
ا  ـــاغات و لــــيهم غــــرول الشـــد املهــــ ، وع ــــكهم غتقــــد  غيانـــات وعمليــــات إفصــــال تعــــا  اآلراء 

ـــة. وتشـــمل الشـــواال نوعيـــة مراجعـــة ا  ـــاغات املتعلقـــة غالرقاغـــة الد ـــة، وتراجـــا ا قيقيـــة والعادل اخلي
قيمـــة القـــروا، والتقيـــيم علـــ  أســـا  املؤ ـــرات الذاتيـــة، وميـــل مراجعـــ  ا  ـــاغات ايفـــ  إىل عـــد  

 الدعن يف تقديرات اندارة أو عاوفهم عن  ارسة الشد امله .
غصـورة ملا ـرة عـن  وقال أحد ايرباء، يف املناقشـة الـ  تلـت جللـد، إ  اتلـ  لـي  م ـؤولا  -30

ختصــيم العتمــادات لــدى املصــارف يف الــدول األع ــاء فيــا. وأ ــار خلــ  لخــر  اســتعراا  تيلــات
، متدللاتـــا غشـــك  املعـــاي  2015إىل أ  اتلـــ  الـــدوة ملعـــاي  اةاســـلة قـــد نشـــر، يف أيلول/ســـلتمرب 

اةاســلية املتعلقــة غتقــديرات خ ــائر القــروا املتوقعــة، وســيتخذ جملــ  معــاي  اةاســلة املاليــة خدــوة 
لــ  ات. ويعتــا  جملــ   قيــق الســتقرار املــاة أ  يدلــ  إىل 2016يف الرغــا األول مــن عــا    اثلــة

الـــدوة ملعـــاي  اةاســـلة وجملـــ  معـــاي  اةاســـلة املاليـــة، النظـــر يف األجـــل الدويـــل يف م ـــكلة توحيــــد 
 غتقديرات خ ائر القروا املتوقعة.متدللاوما املتعلقة 
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نقـــاة عـــن اللنـــد الـــدوة التحـــديات الـــ  تواجههـــا الللـــدا  يف وتنـــاول املشـــارض يف حلقـــة ال -31
تنفيذ املعاي  الدوليـة ملراجعـة ا  ـاغات  الـ   لـت تعقيـدات إعـداد التقـارير املاليـة، وصـعوغة تدليـق 
الـنهج القــائم علــ  املخــاطر، واتلــايف  ــج الشــد املهــ ، وتوثيــق أعمــال مراجعــة ا  ــاغات، والتواصــل 

 اندارة، و رورة تعايا متدللات تقد  تقارير مراجعة ا  اغات.  ما املكلفني ةها 
 ،وقـــال إ  منظمتـــا قـــدمت الـــدعم يف جمـــال غنـــاء القـــدرات. ففـــ  أوروغـــا ووســـ  لســـيا مـــثلا  -32

غشـك  تشـريعات ال ـاد األوروا، ونظـم سل ـلة حـوارات إقليميـة، وقـد  اا أصدر اللند الـدوة مر ـد
مراجعـــة ا  ـــاغات، وقــد  الـــدعم لعتمـــاد املعــاي  الدوليـــة ملراجعـــة مشــورة سياســـاتية غشـــك  إصــلل 

ا  ــاغات، وعقــد منتــدى لتلــادل خــربات املشــرفني املــاليني غشــك  غعــ  موا ــيا مراجعــة ا  ــاغات، 
وأعـــد منـــاهج لقيـــا  األداء اةاســـش، وأجـــرى دراســـات إقليميـــة غشـــك  أنظمـــة الرقاغـــة العامـــة. وقـــال 

اأة فيمــا يتعلــق غــانغلع املــاة لداــراا العامــة، وقواعــد ا يدــة، والرقاغـــة املتحــدا إ  األنظمــة اتــ
علــ  مراجعــة ا  ــاغات،  ــكلت عقلــات أمــا   قيــق هــدف اجلــودة العاليــة يف مراجعــة ا  ــاغات. 
وأ ـاف أ  هنـاض عـدد مـن التحـديات املتعلقــة ةراجعـة ح ـاغات القدـايف العـا  واملؤس ـات الصــق ة 

  ارسة أنشدة اةاسلة، علوة عل  تقد  التقارير ا  املالية. واملتوسدة ا مم، و 
ورد علـــ  ســـؤال أحـــد ايـــرباء فيمـــا يتعلـــق غ ـــرورة مراجعـــة ح ـــاغات املؤس ـــات الصـــق ة  -33

واملتوســــدة ا مــــم، فك ــــار إىل أ  اجلهــــات الــــ  تدلــــ  مراجعــــة ا  ــــاغات تتحمــــل عــــ ء إثلــــات 
 جدوى طللاوا.

ملشـــــارض يف حلقـــــة النقـــــاة عـــــن ا ـــــاد اةاســـــلني الـــــدوة منظـــــور ويف غيـــــا  لخـــــر، عـــــرا ا -34
املنظمات اةاسلية املهنيـة. وقـال إ  املعـاي  الدوليـة ملراجعـة ا  ـاغات اعتمـدت غالفعـل، أو  ـارفت 

وليـــات ق ــــائية، أو ةــــرك العمـــل علــــ   قيــــق ات ـــا  املعــــاي  الوطنيــــة  106العتمـــاد، يف ندــــا  
اســـلة تواجـــا  ـــديات تقنيـــة، إ ـــافة إىل التحـــديات املتعلقـــة غال ـــو  معهـــا. وأ ـــاف أ   ـــر ات اة

غشــــك   يـــــادة متدللـــــات مراجعـــــة اا وتنظــــيم املمارســـــات. وقـــــد أث ـــــرت األنظمــــة الـــــ  اعتمـــــدت مـــــؤخر 
ــــــانغلع، علــــــ  خــــــدمات مراجعــــــة ا  ــــــاغات، و اصــــــة يف جمــــــال  ح ــــــاغات الكيانــــــات املعنيــــــة غ

يف جمـــــال اا هامـــــاا ال. وأدت منظمـــــات اةاســـــلة املهنيـــــة دور التعاقـــــدات املتعلقـــــة غالســـــتعراا والمتثـــــ
تدليــق املعــاي  الدوليــة ملراجعــة ا  ــاغات، مــن خــلل نشــر املعــاي  أو تــوف  التوجيــا أو التثقيـــف أو 
التــدري  غشــك  تدليقهــا، علــ  ســليل املثــال. ورد أحــد املتحــدثني علــ  طلــ  أحــد ايــرباء غــك  قــد  

 ــاغات، غاســتثناء التــكمني املعقــول، وغشــك  تدليقهــا يف دول أع ــاء أمثلــة علــ  خــدمات مراجعــة ا 
 تلفـــة. وأو ـــة أ  ا ـــد األدا للمتدللـــات التنظيميـــة يف ال ـــاد األوروا، الـــ  ت ـــتدع  أ  تعـــد 
املؤس ــــات الصــــق ة واملتوســــدة ا مــــم غيانــــات ماليــــة، خيتلــــف عــــن ا ــــد األدا للمتدللــــات الــــ  

 قول، وتقل عتلتها عن ا د األول.غات غقرا التكمني املعت تدع  إجراء مراجعة ح ا
وعــرا مشــارض لخــر يف حلقــة النقــاة  رغــة  ــر ة  اســلة دوليــة صــق ة مــا تدليــق املعــاي   -35

الدوليــة ملراجعــة ا  ــاغات، غقــرا رفــا جــودة املراجعــة وتي ــ  تكامــل الشــر ات األع ــاء يف مواقــا 
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عاقــد تمشــرت ة يف إطــار جمموعــة  ــلكية موحــدة يايــد مــن صــعوغة الوقــال إ  عــد  وجــود معــاي   تلفــة. 
علـــــ  مراجعـــــة ا  ـــــاغات. وأ ـــــار إىل التحـــــديات الـــــ  تكتنـــــف إجـــــراء عمليـــــات اســـــتعراا اجلـــــودة، 

صــــعوغة تي ــــ  تنقــــل املــــوظفني وإقامــــة غــــرامج تدريليــــة منتظمــــة غ ــــل  العقلــــات املاثلــــة. وقــــال إ   وإىل
خـــلل تدليـــق املعـــاي  الدوليـــة ملراجعـــة ا  ـــاغات، وأصـــلحت  ـــر تا تقللـــت علـــ  تلـــد العوائـــق مـــن 

إ   ــر تا اســتخدمت غرجميــات  ــائعة  يف منتــدى الشــر ات. ورد علــ  ســؤال أحــد ايــرباء قــائلا اا ع ــو 
 الستخدا  ملراجعة ا  اغات، غقية تي   عملية املراجعة داخل الشر ات يف الشلكة.

 ــــاد األوروا للمحاســــلني ومراجعــــ  ا  ــــاغات وأ ــــد املشــــارض يف حلقــــة النقــــاة عــــن ال -36
يف غيانـــا، علـــ  أةيـــة تدليـــق معـــاي  قويـــة يف جمـــال إعـــداد  ،للمؤس ـــات الصـــق ة واملتوســـدة ا مـــم

وسـل  ال ـوء علـ  عـدة  .التقارير املاليـة ومراجعتهـا، مـن أجـل  فالـة اجلـودة العاليـة يف انغـلع املـاة
اا وعلــ  لئحــة مراجعــة ا  ــاغات الــ  طلقــت مــؤخر  جوانــ  مــن جهــود إصــلل مراجعــة ا  ــاغات

يف ال ـــاد األوروا. وقـــال إ  اســـتمرار فمـــوة التوقعـــات، وتعقيـــد معـــاي  انغـــلع املـــاة، والنظـــر إىل 
علــ  الشــر ات الصــق ة واملتوســدة ا مــم، تشــكل  ــديات اا إداريــاا مراجعــة ا  ــاغات غاعتلارهــا عل ــ

 ـــرورة تثقيـــف امل ـــتخدمني ل ـــد فمـــوة التوقعـــات. وأ ـــاف أ  يتعــني التقلـــ  عليهـــا. وأعـــرب عـــن 
أو ــحت أ  الشــر ات الصــق ة واملتوســدة ا مــم الــ  قللــت طواعيــة اي ــويف اا دراســة أجريــت مــؤخر 

ملراجعــة ا  ــاغات حصــلت علــ  تقــديرات ائتمانيــة أف ــل. وقــد ، يف رده علــ  استف ــارات غعــ  
توســدة ا مــم يف ال ــاد األوروا وأملانيــا، وأعــرب عــن ايــرباء، أمثلــة لتصــنيف املنشــوت الصــق ة وامل

 رورة تدوير مهارات مهنية قويـة وتعايـا األخلقيـات املهنيـة ال ـليمة ملعاجلـة م ـكلة ت ـارب املصـا  
 الذك قد ينشك عندما  ا  يتلق  مراجا ا  اغات أجره من اجلهة ايا عة للمراجعة.

همـــا عملتـــا غالتشـــاور مـــا غع ـــهما عنـــد إعـــداد أدوات وقـــال اثنـــا  مـــن املمثلـــني إ  منظمتي -37
تدــوير اةاســلة، وأ ــدا أ  تعاو مــا سي ــتمر. وأعــرب أحــد ايــرباء عــن رالتــا يف معرفــة الكيفيــة الــ  
ي تديا تا القدايف العـا  اجتـذاب املواهـ  والحتفـا. تـا. ورد علـ  جللـد أحـد املشـار ني يف حلقـة 

  معلومـــات إ ـــافية يف جللـــد الصـــدد مـــن مر ـــا املعلومـــات أنـــا  كـــن ا صـــول علـــاا النقـــاة مو ـــح
التــــاغا لل ــــاد الــــدوة للمحاســــلني. وقـــــال  Federation’s Global Knowledge Gatewayانلكــــرتوين 

ــــق التــــوا   غــــني ال ــــلدة التنظيميــــة للــــدول  ــــك  تي ــــر  قي ــــ  لخــــر إ  تقــــارير الســــتدامة حريـ ـــة غ خل
 األع اء والقوة القتصادية للمؤس ات.

  
اسققتعراا الممارسققات الجيققدة المتعلقققة دتع يقق  دور اإلدققالغ مققن جانققك الشققر ات  -جيم 

  ةهداف التنمية المبتدامأفل تحقيا 
 من جدول األعمال( 4)اللند 

 
إ  انغـــلع مـــن  عـــرا أحـــد  ثلـــ  أمانـــة األونكتـــاد هـــذا اللنـــد مـــن جـــدول األعمـــال قـــائلا  -38

يف جنـــال تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة امل ـــتدامة ورصـــدها. جانـــ  الشـــر ات  كـــن أ  ي ـــهم غقـــدر  لـــ  
وأ ـــاف أ  غـــؤرة تر يـــا العمـــل الـــذك قـــا  غـــا فريـــق ايـــرباء ا كـــوم  الـــدوة العامـــل يف وقـــت ســـاغق 
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غشـــك  انغـــلع عـــن الســـتدامة هـــ  اةاســـلة وانغـــلع غشـــك  التكـــاليف وايصـــو  اللي يـــة واملؤ ـــرات 
 ولية الشر ات  اه إعداد التقارير ال نوية. املتعلقة غكفاءة النظا  انيكولوج  وم ؤ 

ــــق الستشــــارك املعــــ  غــــانغلع مــــن جانــــ  الشــــر ات وأهــــداف التنميــــة  -39 وأو ــــة  ثــــل الفري
امل ـتدامة التــاغا لفريــق ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامـل، أ  أنشــدة الشــر ات  كــن أ  يــؤثر علــ  نتــائج 

ايـرباء ا كـوم  الـدوة العامـل هـو ا صـول علـ  تقذيـة هذه األهداف. وينلق  أ  يكو  هدف فريـق 
إىل أ  انغــلع عــن أ ــياء اا مرتــدة مــن الشــر ات وأ  يشــمعها علــ  تلــ  املمارســات امل ــتدامة. ونظــر 

 هامة قد يؤثر عل  سلوض الشر ات، فقد تفيد مواءمة جللد ال لوض ما األهداف. 
ن  ـــرورة تعايـــا نوعيـــة التقـــارير عـــن امل ـــؤولية وأعرغـــت  ثلـــة غرنـــامج األمـــم املتحـــدة لللي ـــة عـــ -40

ــــة للشــــر ات أداة  ــــد، ينلقــــ  أ  تكــــو  امل ــــؤولية الجتماعي ــــة للشــــر ات. وعــــلوة علــــ  جلل الجتماعي
لقيــــا  التقــــد  اةــــر   ــــاه  قيــــق أهــــداف التنميــــة امل ــــتدامة. ومــــن ال ــــرورك إجنــــا  عمــــل إ ــــايف يف 

امليـــاه، واجلـــودة، واملـــواد الكيميائيـــة، والنفايـــات،  جمـــالت التوجيـــا، وات ـــا  يـــ  ومنهميـــات اســـتهلض
واســــتهلض املــــوارد الدليعيــــة. وأوصــــت غــــرغ   ارســــات انفصــــال مــــا هــــدف اســــرتاتيم  يرمــــ  إىل أ  

يف  قيـــق التنميـــة امل ـــتدامة، ورغدهـــا  ـــذلد غفهـــم ال ـــيا  الـــذك  فعـــالا اا م ـــاةاا تكـــو  الشـــر ة طرفـــ
أ ــارت إىل األةيــة الكلــ ة للتعــاو  علــ  ندــا  ليــا القداعــات حيــدا فيــا تــكث  األعمــال التماريــة. و 

وعلــ  امتــداد سلســل القيمــة ووســ  أصــحاب املصــلحة وم ــتخدم  املعلومــات. وقالــت إ  ال ــما  
يتصــــل غالعمــــل اا ، منشــــور 2012يعــــا  مصــــداقية التقــــارير. وأ ــــافت أ  منظمتهــــا أصــــدرت، يف عــــا  

 ."من أجل امل تقلل الذك نصلو إليا اللي ة توقعات اللي ة العامليةا"غعنوا  
مــــن الشــــر ات الصــــق ة واملتوســــدة اا وردت علــــ  ســــؤال مــــن أحــــد ايــــرباء فقالــــت إ  عــــدد -41

ا مم أعرب عـن الهتمـا  غالتقـارير املاليـة واـ  املاليـة، وأ ـارت إىل تاايـد الهتمـا  غتعايـا ملـادرات 
 استدامة أداء القدايف اياق. 

حلقـــة النقـــاة عـــن اتلـــ  الـــدوة لالغـــلع املتكامـــل عـــن رالـــة اتلـــ  وأعـــرب املشـــارض يف  -42
مواءمـــة ســـلوض الشـــر ات مـــا قـــرارات الســـتثمار. وقـــال إ  اعتمـــاد نظـــا  انغـــلع املتكامـــل قـــد  يف

يــؤدك إىل  ــّول غــؤرة الرت يــا يف عــدة جمــالتا مــن نظــا  أســوا  رأ  مــال عويليــة إىل نظــا   ــامل، 
ــــذ ات إىل إغــــلع متكامــــل، ومــــن أســــوا  رأ  مــــال قصــــ ة األجــــل إىل ومــــن إغــــلع منقلــــق علــــ  ال

م ــــتدامة جلات منظــــور طويــــل األجــــل. وأ ــــاف أ  انغــــلع مــــن جانــــ  الشــــر ات مــــرتل   أســــوا 
املتعلــق غالشــرا ة  17غا ــدف اا مــن أهــداف التنميــة امل ــتدامة، لكنــا جلو صــلة أي ــ 6-12غا ــدف 

ا األونكتــاد أداء دور رئي ــ  يف التن ــيق مــا الو ــالت العامليــة مــن أجــل التنميــة امل ــتدامة. وي ــتدي
يف ا ـــوار املتعلـــق غـــانغلع اا األخـــرى املعنيـــة غـــانغلع مـــن جانـــ  الشـــر ات. وقـــد أدى اتلـــ  دور 

جانـــ  الشـــر ات، الـــذك أنـــتج خريدـــة مشـــهد تو ـــة  يفيـــة تنـــاام املعـــاي  واألطـــر مـــن منظـــور  مـــن
 انغلع املتكامل. 
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إنــــا ينلقــــ  أ  يــــؤدك ليــــا  47قــــة النقــــاة عــــن جمموعــــة أصــــدقاء الفقــــرة ليف حوقــــال املشــــارض  -43
ـــاا أصـــحاب املصـــلحة دور  أ  تشـــما ا كومـــات  ،يف تعايـــا انغـــلع عـــن الســـتدامة. وينلقـــ  مـــثلا اا إةاغي

الشــر ات علـــ  دمــج معلومـــات الســـتدامة يف دورة تقاريرهــا. وقـــال املتحـــدا إ  منظمتــا أصـــدرت وثيقـــة 
ورينا أحـــدةا عـــن ت العامـــة يف تعايـــا انغـــلع عـــن الســـتدامة، ومـــن املقـــرر صـــدور منشـــعـــن دور ا ي ـــا

املتعلقـــة غـــانغلع عـــن الســـتدامة مـــن جانـــ  الشـــر ات يف   ـــة غلـــدا ، واآلخـــر عـــن ال ياســـة العامـــة 
القدـــــايف املـــــاة. و لـــــت غعـــــ  التحـــــديات الرئي ـــــية املتعلقـــــة غتعايـــــا ات ـــــا  تقـــــارير الســـــتدامة تعريـــــف 

الن ــــلية وتقـــــارب امللــــادرات املتنــــافرة القائمـــــة. و ــــدد املتحـــــدا علــــ   ــــرورة قيـــــا   ــــرا ة غـــــني  ةاألةيــــ
 القداعني العا  واياق لتعايا التقارب غني امللادرات والتن يق غني أصحاب املصلحة.

و ــــدد  ثــــل عــــن ال ــــاد الــــدوة للمحاســــلني علــــ  أةيــــة إدارة الشــــر ات والشــــفافية يف  قيــــق  -44
قدــايف ايــاق ودوره ا اســم يف جللـد الصــدد. وأعــرب عــن  ـرورة إ ــراض  لــار املــديرين وجمــال  أهـداف ال

اندارة يف الشــر ات غقــرا تشــميا انغــلع عــن الســتدامة. وأ ــاف أ  التوصــل إىل ر يــة طويلــة األجــل 
   لــار أمــر  ــديد الصــعوغة، وأ  الشــفافية  ــديدة األةيــة لتو ــية جللــد. وأ ــار مــا القلــق إىل تراجــا التــاا

عــن  ــرورة أ  تظهــر اا امل ــؤولني التنفيــذيني غالســتدامة، وســل  ال ــوء علــ  أةيــة التفكــ  املتكامــل، معرغــ
ـــــديها أارا ـــــ ـــــة. وي ـــــتديا اا الشـــــر ات أ  ل اســـــرتاتيمية وأ  ععـــــن التفكـــــ  يف  اطرهـــــا وفرصـــــها اجلوهري

العمــل والتــكث  علــ  إمكانيــة  اةاســلو  اةرتفــو  انســها  يف تعايــا ســهولة تكيــف املنظمــات مــا ظــروف
 دمج م ائل الستدامة يف السرتاتيمية التنظيمية والشؤو  املالية والعمليات والتصالت.

وقالــت املشــار ة يف حلقــة النقــاة عــن جملــ  معــاي  انفصــال عــن املعلومــات املتعلقــة غاملنــاا  -45
اتلــ  أظهــرت أ  األهــداف  انــت متوائمــة يف غيا ــا إ  الســتنتاجات املتعلقــة غامللــادرات الــ  درســها 

ـــت عـــدة  ـــديات، مثـــل  وأنـــا  ـــا  هنـــاض توافـــق يف اآلراء علـــ  جـــاء  لـــ  مـــن اةتـــوى. ومـــا جللـــد تلق 
وجـــــود مقـــــايي  وتعريفـــــات متعـــــددة يف وقـــــت واحـــــد، عـــــلوة علـــــ  التحـــــديات التشـــــقيلية والتنظيميـــــة 

حــــدود لالغـــلع مــــن قلـــل الكيانــــات والتقنيـــة. ومــــن أمثلـــة جللــــد التحـــدك الفــــ  الـــذك يشــــكلا و ـــا 
املختلفــة. و ــذلد  ديــد مـــا إجلا  ــا  ندــا  التقــارير ينلقـــ  أ  يشــمل الشــر ة األ  فقــ  أو أ  يشـــمل 

تــكث  الكيانــات املعنيــة األخــرى علــ  امتــداد سل ــلة القيمــةص وقالــت يف جللــد الصــدد، إنــا ينلقــ  اا أي ــ
لفــة العاملــة يف جللــد اتــال. وأ ــافت أ  أهــداف تنفيـذ مايــد مــن التــداغ  لتن ــيق عمــل املنظمـات املخت

التنميــــة امل ــــتدامة ت ــــتند إىل احتياجــــات اتتمعــــات و و ــــ  األرا، وأ ــــا ت ــــيف عــــ ء متدللــــات 
وســيكو  مــن املفيــد النظــر يف ال ــواغق التارخييــة جلات  .انغــلع إىل املتدللــات القانونيــة املوجــودة أصــلا 
 القدـــاعني العـــا  وايـــاق مـــن أجـــل  فيـــا التقـــد  و يـــادة الصـــلة مـــن أجـــل توســـيا ندـــا  التعـــاو  غـــني

إ ــراض اتتمــا املــاة. ومــا يهــم يف جللــد هــو عــد  وجــود مقــر مؤس ــ  ملناقشــة املو ــوعات الرئي ــية يف 
 جمال امل ؤولية الجتماعية للشر ات.

تتلقـــ   47وردت املتحدثـــة علـــ  ســـؤال أحـــد ايـــرباء مو ـــحة أ  جمموعـــة أصـــدقاء الفقـــرة  -46
مويــل مــن أع ــائها. وقالــت إ  التمويــل ل يــاال مــن الشــواال علــ  الــرام مــن أ  الللــدا  تتكفــل الت

غنفقـــات ســـفرها، وتـــوِفر التمويـــل غعـــ  الللـــدا ، ح ـــ  القت ـــاء. وأ ـــافت أ  اجتـــذاب أع ـــاء 
 اا.أي اا جدد يشكل  دي
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  مبائا أخرى -دال 
 من جدول األعمال( 5)اللند 

 
 لجيدة فل مجال رصد االمتثال واإلنفاذتدجيه دشأن الممارسات ا -1 

ــــد مــــن جــــدول  -47 قــــال رئــــي  فــــريف األونكتــــاد املعــــ  غاملؤس ــــات يف معــــرا تقد ــــا  ــــذا اللن
ــــال واننفــــاجل. وقــــال إ   ــــة غشــــك  رصــــد المتث األعمــــال، إ  األمانــــة أصــــدرت مشــــرويف وثيقــــة توجيهي

لـرتاغ  الكلـ  مـا األطـر املؤس ـية التحديات املتعلقة غتلـد املهـا  تتمثـل يف حداثـة جللـد املو ـويف، وا
والقانونيــة املختلفــة، وقصــور رأ  املــال اللشــرك والكفــاءات، ونقــم الوليــات واملنهميــات والقــدرات 
ــــة ومراجــــا  ــــا غوجــــود مؤ ــــرات معياري ــــال واننفــــاجل الفعــــال يتمي التقنيــــة. وقــــال إ  نظــــا  رصــــد المتث

ميــات، مثــل اختيــار الكيانــات الــ  خت ــا أساســية، مثــل املمارســات اجليــدة واألمثلــة، وأنشــدة ومنه
قاعــدة مؤس ــية قويــة، وأ  ينفــذ علــ  يــد اا للتفتــيم وتقيــيم األثــر. وينلقــ  أ  يكــو   ــذا النظــا  أي ــ

 سلدات إدارية  تصة جلات م ؤوليات وا حة وسلدات  قيق وإنفاجل واسعة. 
نظــا  لقتصــادات ال ــو  النا ــ ة وأعرغــت  ثلــة و ارة ماليــة أو رانيــا يف غيا ــا، عــن أةيــة هــذا ال -48

غصفة خاصة، مثـل أو رانيـا. وقالـت إ  الوظـائف املؤس ـية التاليـة جلات أةيـة  لـ ة لتعايـا اجلـودة العاليـة 
يف جمــال انغــلع املــاة، وهــ ا ســيادة القــانو ، وجــودة التنظــيم، ومكافحــة الف ــاد، واندارة ال ــليمة، 

ت أ  يشـــــارض القدـــــايف العـــــا  يف رصـــــد المتثـــــال واننفـــــاجل، والســـــتقرار ال ياســـــ ، وامل ـــــاءلة. واقرتحـــــ
 القدايف العا .  وأ ارت إىل أةية تعايا امل اءلة والشفافية وتقييم  اطر األداء يف

يف نيم يـــــا، إ  ال ـــــاد الـــــدوة  وقـــــال املشـــــارض يف حلقـــــة النقـــــاة مـــــن جملـــــ  انغـــــلع املـــــاة -49
اد تتحمــل امل ــؤولية عــن إثلــات وجــود قــدرات وطنيــة قويــة للمحاســلني يــرى أ  ا ي ــات األع ــاء يف ال ــ

لرصــد المتثــال واننفــاجل، وتــوفر ا مايــة ملصــا  امل ــتثمرين وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين، وتكفــل  ارســة 
اندارة ال ـــليمة يف الشـــر ات والدقـــة واملوثوقيـــة يف عمليـــات انغـــلع املـــاة والكشـــف عـــن الليانـــات املاليـــة 

  هنــــاض  ــــديات تقلــــل مــــن فعاليــــة األنظمــــة، مثــــلا  ــــعف اننفــــاجل والتمــــاو ات للشــــر ات. وأ ــــاف أ
التنظيميــــة النالــــة عــــن  ــــقول سياســــية، وقصــــور املعــــاي  املهنيــــة. وقــــال إ  اتلــــ  يشــــما وجــــود نظــــا  
ان ـــلال وإنفـــاجل جلاا لـــدى الشـــر ات. ومـــن  ـــك  وجـــود نظـــا  فعـــال لرصـــد المتثـــال واننفـــاجل أ  ي ـــاعد 

 ىل اةا م، عن طريق ت وية ايلفات قلل نشوء ا اجة إىل اختاجل إجراءات قانونية.يف منا اللموء إ
وأعــرب أحــد ايــرباء عــن رالتــا يف ا صــول علــ  مايــد مــن املعلومــات عــن  ارســات اتلــ   -50

املتعلقـــة غاختيـــار أع ـــاء جلـــا  مراجعـــة ا  ـــاغات، وإنفـــاجل المتثـــال للمتدللـــات مـــن قلـــل  ــــر ات 
وأو ة املتحدا أ  جلـا  مراجعـة ا  ـاغات يف نيم يـا تتـكلف مـن ثلثـة أع ـاء مـن  الصا  العا .

أصحاب املصلحة وثلثة مديرين، ويتعني عليهـا تقـد  طللـات للحصـول علـ  رقـم يف سـمل اتلـ  
املاة. وقال إ  اتل  يعمل عل  تشـكيل فريـق معـ  غجنفـاجل انغـلع مـن قلـل هي ـات القدـايف العـا ، 

يف اســـتعراا التقـــارير املاليـــة  املعـــاي  اةاســـلية الدوليـــة للقدـــايف العـــا  خدـــ  لســـتخدا وعلـــ  و ـــا 
 لكيانات القدايف العا .
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وت اءل خل  لخر عمـا إجلا  ـا  ا ـرتال أ  تكـو  لـدى الشـر ات يف نيم يـا جلـا  ملراجعـة  -51
ال ـلدة املنظمـة تتعامـل ا  اغات يندلق عل  ليا الكيانـات األخـرى يف الللـد. وقـال املتحـدا إ  

مـن الكيانـات الصـقرى تقـد  تقـارير إىل اا غشكل رئي   ما  يانات الصا  العـا ، لكـن لـي  مدلوغـ
جملـــ  انغـــلع املـــاة. وأ ـــاف أنـــا يشـــرتل يف غلـــده أ  تكـــو  لـــدى الشـــر ات اياصـــة والشـــر ات 

 ملراجعة ا  اغات. اململو ة للدولة ومؤس ات الئتما  والصناديق ا كومية والو ارات جلا 
وأعـــرب أحـــد ايـــرباء عـــن رالتـــا يف معرفـــة الكيفيـــة الـــ   كـــن تـــا ختفيـــف معار ـــة التـــداغ   -52

أ  جمموعــــة صــــامتة  لــــ ة ل تراــــ  يف قلــــول التــــداغ  التنظيميــــة يف غلــــده، وأ  اا اجلديــــدة  مو ــــح
النقـــاة إىل أةيـــة  جمموعـــة أقـــل تعمـــل غنشـــال علـــ  إظهـــار معار ـــتها  ـــا. وأ ـــار املشـــارض يف حلقـــة

اختلـــــار التشـــــريعات وإجل ـــــاء وعـــــ  ف ـــــات األطـــــراف املـــــؤثرة وإقامـــــة  ـــــرا ات تقنيـــــة لتي ـــــ  انعقـــــاد 
 مناقشات وس  مراجع  ا  اغات اةرتفني. 

وأعــرب أحــد ايــرباء عــن رالتــا يف معرفــة  يفيــة إ ــراف اتلــ  علــ  تــداغ  م ــاءلة مــوظف   -53
فـة ايـ  الفاصـل غـني عمـل اتلـ  و ارسـتا ان ـراف علـ  أداء مراجعة ا  ـاغات يف نيم يـا، ومعر 

إ   املشــرفني واملهنيــني يف جمــال  ــل  اجلــودة. ورد أحــد املشــار ني يف حلقــة املناقشــة علــ  جللــد قــائلا 
اتلـــ  و الـــة حكوميـــة ول يتـــدخل عـــادة يف عمـــل مراجعـــ  ا  ـــاغات إل ألاـــراا  ـــل  اجلـــودة. 

الليانــات  كل جيــد، فــج  اتلــ  يتــدخل فقــ  عقــ  ا تمــال إعــدادوإجلا أدى املراجعــو  عملهــم غشــ
 املالية واملوافقة عليها من قلل جمل  إدارة الشر ة املعنية.

وعــرا املشــارض يف حلقــة النقــاة عــن معهــد ســنقافورة للمحاســلني القــانونيني علــ  املشــار ني  -54
ــــال واننفــــاجل يف ســــنقافورة. اا اعتمــــد مــــؤخر اا إطــــار  وقــــال إ  أصــــحاب املصــــلحة الرئي ــــيني لرصــــد المتث

املشـار ني يف تلــد املهمــة هــم سـو  ســنقافورة لــدورا  املاليــة، وهي ـة اةاســلة وتنظــيم الشــر ات، ومعهــد 
ســــنقافورة للمحاســــلني القــــانونيني، ومؤس ــــة املــــديرين يف ســــنقافورة، وراغدــــة م ــــتثمرك األورا  املاليــــة 

 ـــّكلت ثـــلا جلـــا  م ـــتقلة لتعايـــا سياســـات ت ـــميل  غ ـــنقافورة. وأ ـــاف أ  ســـو  األورا  املاليـــة
وقــد ســاعد غرنــامج رصــد انغــلع املــاة يف فحــم عمليــات  .الشــر ات لــديها وإنفــاجل أنظمــة الت ــميل

مراجعــة ا  ــاغات الــ  ينفــذها  اســلو  عموميــو ، وأتــال الفرصــة لت ــافر جهــود املنظمــني مــن أجــل 
مــل معهـد ســنقافورة للمحاسـلني القــانونيني يف تعـاو  وثيــق   ـني نظــا  انغـلع املــاة يف سـنقافورة. وع

 ما املنظمني، وأعد غرامج جلات طاغا إلاام  أو طوع  أو تكديش.
و ــرل املشــارض يف حلقـــة النقــاة عـــن ال ــاد الــدوة للمحاســـلني دور ال ــاد وملادراتـــا يف  -55

 ـــلعة غيانـــات تتعلـــق غالتاامـــات لاا جمـــال رصـــد المتثـــال واننفـــاجل. ويتعـــني علـــ  األع ـــاء العمـــل وفقـــ
الع وية من أجل  قيق المتثال الكامـل، لكـنهم مـا جللـد حيتـاجو  إىل إطـار إدارك. وعثـل األنـوايف 
املختلفـة مـن الليانـات املتعلقـة غالتاامـات الع ـوية عناصـر ت ـتند إىل التعلـيم انلكـرتوين وتتكـو  منهــا 

املعـاي  الدوليـة لالغـلع املـاة واملعـاي  اةاسـلية الدوليـة املرتكاات األساسية الثلا للمعاي  الدوليـة )
للقدــــايف العــــا  واملعــــاي  الدوليــــة ملراجعــــة ا  ــــاغات(، غينمــــا تشــــكل األخلقيــــات و ــــما  اجلــــودة 
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والتحقيـــق والن ـــلال جلروة إطـــار العمـــل. وفيمـــا يتعلـــق غتدليـــق تلـــد الليانـــات، قـــال املتحـــدا إ ـــا 
نيـــة اســـتيعاب تنـــويف األطـــراف املـــؤثرة والتكيـــف مـــا م ـــتويات  تلفـــة مـــن تت ـــم ةرونـــة تتـــية  ـــا إمكا
أدوات تشخيصــية لتحديــد اتــالت األ ــد صــعوغة ألع ــاء ال ــاد. اا امل ــؤولية. وهــ  تشــكل أي ــ

وقــال إ  تقريــر لوحـــة املتاغعــة  ثــل ملـــادرة حديثــة لل ــاد، وتت ـــة مــن خللــا حالـــة اعتمــاد املعـــاي  
الق ــائية املعنيــة، عــلوة علــ  تو ــية درجــة اســتيفاء منظمــات اةاســلة املهنيــة  الدوليــة يف الوليــات

 ملتدللات الليانات املتعلقة غالتاامات الع وية. 
و ـــدد املشـــارض يف حلقـــة النقـــاة عـــن راغدـــة اةاســـلني القـــانونيني املعتمـــدين، علـــ   ـــرورة  -56

قيــيم إىل أســا  مقلــول للمميــا. وقــال   ــني معــاي   ارســة مراجعــة ا  ــاغات، و ــرورة اســتناد الت
 تلفــة للتقيــيم، مـــن قليــل مــنة نقـــال )علمــات( لعناصــر عمليـــات اا إ  املنظمــني ي ــتخدمو  أس ـــ

مراجعــة ا  ــاغات وإحصــاء عــدد أوجــا قصــورها، والحتكــا  إىل اســتنتاجات عمليــات الســتعراا. 
مليـات التفتـيم الـ  ةرو ــا وأ ـار إىل أ  منظمـ  مراجعـة ا  ـاغات يصـدرو  اســتنتاجات غشـك  ع

وعمليــات التوجيــا املتعلقــة غكيفيــة   ــني جــودة املراجعــة. ول تتعلــق املشــكلة غعــدد جوانــ  القصــور 
وتنلـــا جوانـــ  القصـــور عـــادة مـــن  اا.فح ـــ ، غـــل وغتكث هـــا علـــ  هـــدف مراجعـــ  ا  ـــاغات أي ـــ
جــودة مراجعــة ا  ــاغات إ  مؤ ـرات اا قصـور الكفــاءة وان ــراف والسـتقلل. وقــال املتحــدا أي ــ

واستعراا الرواغ  غني مؤ ـرات اجلـودة و ليـل األسـلاب اجلذريـة مـن  ـك ا أ  تي ـر  ديـد العوامـل 
 ال  ت هم يف فشل عمليات املراجعة.

، إ  تدــوير "KPR"وقــال املشــارض يف حلقــة النقــاة عــن مؤس ــة العلقــات العامــة الكوريــة  -57
يف  تلـــــــف الللـــــــدا  يتـــــــكثر غعوامـــــــل مثـــــــل طليعـــــــة التمويـــــــل، معـــــــاي  و ارســـــــة مراجعـــــــة ا  ـــــــاغات 

اا املؤس ات وأسوا  رأ  املـال وتعقيـدها، وقـوانني ال ـرائ ، واللي ـة القانونيـة. وعـرا يوجلجـ وحمم
غعناصــــره الثلثــــة، املنتمــــات واملــــوارد اللشــــرية وا يا ــــل األساســــية املاديــــة، وخلــــم إىل أ   3P ملعيــــار

وعيـة  ـرورية للنظـر يف تـكث  التكنولوجيـا علـ  سل ـلة إمـداد انغـلع مـن التكنولوجيات والـنقلت الن
 جان  الشر ات.

وأعــرب أحــد املتحــدثني، يف املناقشــة الــ  أعقلــت جللــد، عــن رالتــا يف معرفــة  ــرول تكهــل  -58
املقــــرتل، و يفيــــة تعريــــف هــــذه  3Pاملؤس ــــات الصــــق ة واملتوســــدة ا مــــم لســــتخدا  يــــوجلع املعيــــار 

املعـــاي  اةاســـلية غشـــكل أف ـــل. وقـــال أحـــد املشـــار ني إ  حمـــم املنظمـــة ل يهـــم إجلا  املؤس ـــات غ
  انت لديها املوارد اللشرية واملنتمات واللنية التحتية.

 
 التحديثات المدخلة على تطايقاتهاالنبرة اإلل ترونية ألدوات تطدير المحاساة و  -2 

إ ــــا   ــــية ألدوات تدــــوير اةاســــلة  قــــائلا لل ــــمات الرئياا  ثــــل أمانــــة األونكتــــاد مــــوجا  قــــد  -59
أداة اا مؤ ــر  مــ  علــ  حالــة الللــد ومــدى تقدمــا يف جمــال انغــلع مــن جانــ  الشــر ات. وهــ  أي ــ

للتقيــيم والتوجيــا الــذاا، و كــن اســتخدامها يف تعايــا اللنيــة التحتيــة لالغــلع يف الللــد، وو ــا خدــة 
عمـل تقــو  علــ  التوافـق يف اآلراء، واســتيفاء احتياجــات غنــاء القـدرات. وقــال  ثــل األمانــة إ  أدوات 
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وتوجيهـــات غشـــك    تدــوير اةاســـلة تتكـــو  مــن اســـتليا  ومؤ ـــرات معياريــة مرجعيـــة ويـــوجلع إحصــائ 
، غاللقــات "e-ADT" يفيــة تدليقهــا. وي ــتديا اجلمهــور الوصــول إليهــا مــن خــلل املنــرب انلكــرتوين 

 ية وانسلانية والروسية والفرن ية. نكليا ان
اا مــــوجا اا وقــــدمت املشــــار ة يف حلقــــة النقــــاة عــــن و ارة ماليــــة  ا اخ ــــتا  يف غيا ــــا، عر ــــ -60

دليـــق أدوات تدـــوير اةاســـلة. وقالـــت إ   ا اخ ـــتا  غصـــدد اختـــاجل للتقـــد  الـــذك أحـــر ه غلـــدها يف ت
خدــوات تقرتــا إىل انغــلع مــن جانــ  الشــر ات وتعميمــا، ةــا يف جللــد إنشــاء هي ــة رقاغيــة و ديــد 
املتدللــــات للهي ــــات املهنيــــة. وتعمــــل حكومــــة  ا اخ ــــتا  علــــ   قيــــق هــــذه األهــــداف عــــن طريــــق 

مـــل أ  ي ــــاعد جللـــد يف  ديــــد اتـــالت ان ــــكالية غدقــــة، اعتمـــاد أدوات تدــــوير اةاســـلة، علــــ  أ
ويعـــني علـــ  و ـــا خارطـــة طريـــق لتح ـــني اللنيـــة التحتيـــة لالغـــلع مـــن جانـــ  الشـــر ات. وعمـــدت 

 مة، غعد التشاور ما األونكتاد، إىل اختيار خل  استشارك وط  للمشرويف. ا و 
ا اخ ـتا  مـن أجـل اعتمـاد املعـاي  وت اءل غع  ايرباء عن التداغ  ال  اختـذوا حكومـة   -61

ــــذ أدوات تدــــوير اةاســــلة يف الللــــد. وقــــال أحــــد  ــــة الراهنــــة لتنفي ــــة لالغــــلع املــــاة، وعــــن ا ال الدولي
يف جللـــد الصـــدد  اا إلااميـــاا املشـــار ني يف حلقـــة النقـــاة إ   ا اخ ـــتا  عـــا ت امل ـــاءلة وســـنت قانونـــ

مـن املعلومـات عـن اا لدايـة. وطلـ  أحـد ايـرباء مايـدإىل أ  تدليق األدوات ما  ال يف مرحلة الاا مش  
دور ايلــ  الستشــارك الــوط  يف تنظــيم عمليــة التقيــيم، يف  ــوء العــدد الكلــ  مــن اجلهــات املعنيــة. 
وقال  ثـل أمانـة األونكتـاد إ  ايـربة املكت ـلة مـن تدليـق تلـد األدوات يف  ثـ  مـن الللـدا  أظهـرت 

لـ ة مـن أصـحاب املصـلحة، لكـن األدوات أثلتـت أ ـا لليـة فعالـة يف صعوغة تن يق تلـد األعـداد الك
 تي   ا وار الوط  ألصحاب املصلحة. 

 
 عمليات التحديث التل أجرتها منظمات دولية وإقليمية أخرى -3 

أوجات  ثلة ا ـاد اةاسـلني القـانونيني ملندقـة اللحـر األغـي  األنشـدة الرئي ـية لل ـاد خـلل  -62
غـــني دورا فريـــق ايـــرباء ا كـــوم  الـــدوة العامـــل. وقالـــت إ  ال ـــاد لعيـــة اـــ  رايـــة تتكـــو  الفـــرتة 
غلــدا  مــن مندقــة اللحــر األغــي  املتوســ   وهــو يعمــل مــن أجــل تعايــا  11مؤس ــة مهنيــة و 14 مــن

تكامــل ال ــو  ويتمثــل هدفــا يف التوعيــة وتكســي  نظــا  إغــلع مــاة ســليم وتعايــا غنــاء القــدرات. ومــن 
. وتشــمل 2016قــرر عقــد املــؤعر ال ــنوك الراغــا عشــر لل ــاد يف غورتــو، الربتقــال، يف ني ــا /أغريل امل

، الـــذك يهـــدف إىل  فالـــة تنـــاام  ارســـات العمـــل مـــن Trainex ات ال ـــاد ا اليـــة تنفيـــذ غرنـــامجملـــادر 
 خلل تلادل ايرةني من الشلاب. 

وة ملعـاي  اةاسـلة ةـة عامـة عـن دور اتلـ  وقد  املشارض يف حلقة النقاة عن اتل  الـد -63
ــــة والتقــــد  اةــــر  يف تنفيــــذ املعــــاي  الدوليــــة لالغــــلع املــــاة. وفيمــــا يتعلــــق غاســــتعراا  املعــــاي  الدولي

(، ا تشــف اتلــ  أ  الكثــ  مــن 2009) لالغــلع املــاة يف املؤس ــات الصــق ة واملتوســدة ا مــم
تعلــق غتدليقاوــا ولــي  متدللاوــا. ولــذلد، أدخلــت عليهــا تعــديلت امل ــائل املتصــلة غتلــد املعــاي  ي

. وا تملــت 2015 ــدودة. وقــد تكجــل ملــدة ســنة موعــد  ديــد م ــتوى إيــرادات تلــد املعــاي  لعــا  
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عمليــة صــنا القـــرارات املتعلقــة ةعيـــار عقــود انةـــار، ويتوقــا اتلـــ  صــدور معيـــار عقــود التـــكمني يف 
ت األخـــرى، مثـــل مشـــرويف غيـــا   ارســـات األةيـــة الن ـــلية، توجيهـــات . وتـــوفر التحـــديثا2016عـــا  

غشك  تدليق جللد املفهو  وتشـميا التحليـل النقـدك. وتتنـاول ملـادرة انفصـال تـراغ  املعلومـات غـني 
اللمنــة الدوليــة لتف ــ  معــاي  انغــلع املــاة،  الليانــات األوليــة وامللحظــات، ويعــا  مشــرويف تف ــ 

ة ألاــراا عــد  اليقــني يف  ــرائ  الــدخل، ايصــو  أو األصــول ال ــريلية يف حــالت املتعلــق غاةاســل
عــد  اليقــني غشــك  معــاملت  ــريلة الــدخل. ومــن املقــرر صــدور ورقــة مناقشــة غشــك  إطــار انفصــال 

 .  2016يف الرغا األول من عا  
ارســـات  ارســـة مـــن املم 14وناقشـــت  ثلـــة عـــن اللنـــد الـــدوة م ـــكلة إعـــادة تنظـــيم  هـــاء  -64

العامليــة للمؤس ــة. وقالــت إ  الشــؤو  انداريــة غــر ت  ــمن جمــالت املمارســة األساســية للم ــاعدة 
الــ  تقــد  إىل الللــدا  املتعاملــة مــا اللنــد. وقــدمت معلومــات حديثــة غشــك  غعــ  التقــارير املتعلقــة 

ــــاة منهــــا،  ــــد التقريــــر الت ةاســــلة ومراجعــــة ، غشــــك  اAA 2.0غالتقيــــد غاملعــــاي  واملــــدونات، ةــــا يف جلل
ا  ـــاغات  وعـــن ملـــادرة اننفـــا  العـــا  وامل ـــاءلة املاليـــة، والـــربامج انقليميـــة والقدريـــة، وعلـــ  ســـليل 

يف رومــا، يف تشــرين  اا،غلــد 60مــن قيــادات منظمــات اةاســلة املهنيــة مــن  160املثــال، اجتمــا  ــو 
 ة من أجل النتائج.،   ور مناسلة تتعلق غربنامج تدوير اةاسل2014الثاين/نوفمرب 

ونــــاقم  ثــــل ال ــــاد الـــــدوة للمحاســــلني نتــــائج دراســــة استقصـــــائية عامليــــة أجروــــا منظمتـــــا  -65
عــــن تــــكث  التنظــــيم علــــ  األعمــــال التماريــــة. وجــــرى تو يــــا الدراســــة الستقصــــائية مــــن خــــلل  اا مــــؤخر 

التماريــــة، ومــــد  ــــلكات ت ــــم  ربيــــات املؤس ــــات الدوليــــة للمحاســــلة وايــــدمات املاليــــة واألعمــــال 
ـــــة وجمموعـــــة واســـــعة مـــــن اا م ـــــتميل 313اســـــتليا ا  مـــــن العـــــاملني يف جمـــــال اةاســـــلة وايـــــدمات املالي

. و شــفت 2015الصــناعات األخــرى والقداعــات التماريــة، خــلل  ــهرك عو /يوليــا ولب/أا ــد  
النمـــو. وأ ـــد  هـــذه النتـــائج عـــن  ـــرورة اتلـــايف طريقـــة منهميـــة يف تنظـــيم األعمـــال التماريـــة غقيـــة تعايـــا

ال ــاد يف اســتماغتا ال ياســاتية لتفاقيــة األمــم املتحــدة انطاريــة غشــك  تقــ  املنــاا، أةيــة التوصــل إىل 
توافــــق عــــامل  علــــ  م ــــائل تقــــ  املنــــاا جلات الصــــلة غــــالتنظيم وانغــــلع. وت ــــتديا املؤس ــــات العليــــا 

ات مراجعــــة أداء ا كومــــات ملراجعــــة ا  ــــاغات يف هــــذا الصــــدد، أداء دور رئي ــــ  مــــن خــــلل عمليــــ
الوطنيـــة يف جمـــال تنفيـــذ التااماوـــا وغراجمهـــا املتعلقـــة غتخفيـــف لثـــار تقـــ  املنـــاا والتكيـــف معهـــا. ويتمثـــل 

ألـف  35اثنا  من منتمات ال اد ا امـة يف إطـل  اللواغـة العامليـة للمعرفـة، الـ  يصـل إليهـا أ ثـر مـن 
، الــــ  2015يــــة عـــن الـــربامج ايا ــــعة للرقاغـــة الذاتيــــة لعـــا  والدراســــة الستقصـــائية العامل اا، ائـــر  ـــهري

 لقة.  22للتعليقات غاستخدا  اا فتحت مؤخر 
وقـــال املشــــارض يف حلقـــة النقــــاة عــــن اتلـــ  الــــدوة لالغــــلع املتكامـــل إ  أةيــــة انغــــلع  -66

لـــ  املتكامـــل ل تعـــد مو ـــا  ـــد، لكـــن النقـــاة تر ـــا علـــ   يفيـــة ومـــربرات اعتمـــاده. وقـــال إ  ات
منظمــــــة تقودهــــــا متدللــــــات ال ــــــو ، وهــــــ  تقــــــد  أف ــــــل املمارســــــات ودراســــــات ا الــــــة انفراديــــــة 

لكنـا أ ثـر صــعوغة.  اا،وتوجيهـات التنفيـذ. وأ ـاف أ  تقـد  التقـارير اـ  املاليــة لـا أةيتـا املاليـة أي ـ
و  مــن أ ــكال انغــلع املتكامــل، ويراــ  امل ــتثمر  أ ثــر مــن ألــف منظمــة  ــكلا  ومــا جللــد عــار 

 املمارسة. يف ر ية املايد من هذه
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مــن اا  لــ  اا  وت ــاءل أحــد ايــرباء، خــلل املناقشــة الــ  تلــت جللــد، عــن ال ــل  يف أ  عــدد -67
دول ال ـــــاد األوروا ل يدلـــــق املعـــــاي  الدوليـــــة لالغـــــلع املـــــاة يف املؤس ـــــات الصـــــق ة واملتوســـــدة 

معــاي  اتلــ  الــدوة ملعــاي  اةاســلة، مقارنــة ا مــم، علــ  الــرام مــن عثيلهــا اجليــد يف عمليــة و ــا 
 علــ  جللــد، إنــا ةــرك اآل  اســتعراااا غالللــدا  األخــرى. وقــال أحــد املشــار ني يف حلقــة النقــاة رد

أ  مؤس ــة املعــاي  الدوليــة لالغــلع املــاة ت ــع  إىل توســيا ندــا  اا ، مؤ ــدوفعاليتــاتشــكيل اتلــ  
مـــن الللـــدا  ي ـــتخد  املعـــاي  اا  لـــ  اا  اجلقرافيـــة. وأ ـــاف أ  عـــدد عثيلهـــا وتعايـــا توا نـــا مـــن الناحيـــة

الدوليـــة لالغـــلع املـــاة يف املؤس ـــات الصـــق ة واملتوســـدة ا مـــم غشـــكل ملا ـــر أو  كســـا  لو ـــا 
 معاي  وطنية. 

يف م ــار اا جديــداا يف النــرويج أظهــر ا اهــاا وقــال خلــ  لخــر إ  اعتمــاد تلــد املعــاي  مــؤخر  -68
 الللـــدا  املتقدمـــة، غينمـــا  انـــت تدلـــق يف املا ـــ  يف الللـــدا  الناميـــة يف أالـــ  األحيـــا . تدليقهــا يف

وأ ـــار أحـــد املشـــار ني يف حلقـــة النقـــاة إىل إمكانيـــة ا ديـــاد عـــدد غلـــدا  أوروغـــا الـــ  تدلـــق املعـــاي . 
أ  غعــ  إىل اا ورأى خلـ  لخـر أنـا سـيكو  مـن األجـدى تل ـي  املعـاي  الدوليـة لالغـلع املـاة، نظـر 

 من أجل استخدامها من قلل الدلب.تعاريفها معقد وتصع  ترلتا، و اصة 
  

 المبائا التنظيمية -ثالثاا  
 

  انتراب أعضاح الم تك -ألف 
 من جدول األعمال( 1)اللند 

 
يف جل ـــــتا العامـــــة الفتتاحيـــــة، ع ـــــوك  انتخـــــ  فريـــــق ايـــــرباء ا كـــــوم  الـــــدوة العامـــــل، -69

 املكت  التالينيا
 ال يدة فانيا دا  وستا غورا ا )الربا يل( الرئي ا

 ال يد ج ار إك )سنقافورة( املقررا -نائ  الرئي  
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العما -داح 
 من جدول األعمال( 2)اللند 

 
جـــدول  اا،اعتمـــد فريـــق ايـــرباء ا كـــوم  الـــدوة العامـــل، يف جل ـــتا العامـــة الفتتاحيـــة أي ـــ -70

. و ــا  جـدول األعمــال  TD/B/C.II/ISAR/72ل املؤقـت للــدورة، علـ  النحــو الـوارد يف الوثيقـة األعمـا
  ما يل ا
 انتخاب أع اء املكت  -1 
 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
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األســــ  اجلوهريــــة لالغــــلع العــــاة اجلــــودةا املتدللــــات الدوليــــة ملراجعــــة ا  ــــاغات  -3 
 يف جمال تنفيذهاوال ما  واملمارسات اجليدة 

اســتعراا املمارســات اجليــدة املتعلقــة غتعايــا دور انغــلع مــن جانــ  الشــر ات يف  -4 
  قيق أهداف التنمية امل تدامة

 م ائل أخرى -5 
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثلثني -6 
 اعتماد التقرير  -7 

  
 نتائج الدورة -جيم 

 
م  الـــدوة العامـــل، يف جل ـــتا العامـــة ايتاميـــة، املعقـــودة يف يـــو  اعتمـــد فريـــق ايـــرباء ا كـــو  -71

، اســتنتاجاتا املتفــق عليهــا، واتفــق علــ  أ  يلّخــم الــرئي  2015تشــرين الثــاين/نوفمرب  6اجلمعــة، 
علــــــ  جــــــدول األعمــــــال املؤقــــــت للــــــدورة الثالثــــــة والثلثــــــني اا ووافــــــق أي ــــــ املناقشــــــات اــــــ  الرسيــــــة.

 األول(. )املرفق
  

  اعتمقققاد التقريققققر -دال 
 من جدول األعمال( 6)اللند 

 
املقــرر، غو ــا التقريــر يف صــيقتا  -أجل  فريــق ايــرباء ا كــوم  الــدوة العامــل لنائــ  الــرئي   -72

 النهائية،  ت إ راف الرئي ، غعد اختتا  الجتمايف.
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 المرفا األول
 جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والثالثين  

 انتخاب أع اء املكت  -1
 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -2
التنفيــذ العملــ  لرصــد المتثــال واننفــاجل فيمــا يتعلــق غشــرول اةاســلة وانغــلع العــاة اجلــودة  -3

 من جان  الشر ات
تعايـــــا دور انغـــــلع يف  قيـــــق أهـــــداف التنميـــــة امل ـــــتدامةا دمـــــج املعلومـــــات الجتماعيـــــة  -4

 ي ية يف تقارير الشر ات واندارية والل
 م ائل أخرى -5
 جدول األعمال املؤقت للدورة الراغعة والثلثني -6
 اعتماد التقرير -7
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 المرفا الثانل
 

 (2)الحضدر  

 
 ح ر الجتمايف  ثلو الدول التالية األع اء يف األونكتادا -1

 اجلاائر
 أنتيقوا وغرغودا

 األرجنتني
 النم ا
 غيلرو 
 غلميكا
 الربا يل
 غوروندك
  ملوديا
 الصني

  وت ديفوار
 لهورية الكونقو الد قراطية

 فرن ا
 ااغو 
 اانا

 اليونا 
 هاي 

  ا اخ تا 
 الكويت
 لتفيا
 ليتوانيا
 ماة
 مالدة
 املقرب

 ناميليا
 هولندا
 نيم يا
 غا  تا 

 غ و
 الفللني
 الربتقال
 رومانيا

 ال اد الروس 
 جنوب أفريقيا

 إسلانيا
 سرك لنكا
 سوا يلند
 سوي را

 ترينيداد وتوغااو
 تون 
 تر يا

 أواندا
 أو رانيا

 الوليات املتحدة األمريكية
 نا  فييت
  امليا

  ملاغوك

 
 

 تـوك هــذه القائمـة علــ  املشــار ني امل ـملني فقــ . للحصــول علـ  القائمــة النهائيــة للمشـار ني، انظــر الوثيقــة  (2) 
TD/B/C.II/ISAR/INF.8. 
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 و انت املنظمات ا كومية الدولية التالية  ثلة يف الدورةا -2
 ال اد األوروا 
 منظمة التعاو  انسلم  

   و انت أجهاة األمم املتحدة أو هي اوا أو غراجمها التالية  ثلة يف الدورةا -3
 املتحدة لللي ةغرنامج األمم  

 و انت الو الت املتخصصة واملنظمات جلات الصلة التالية  ثلة يف الدورةا -4
 جمموعة اللند الدوة 
 منظمة التمارة العاملية 

 و انت املنظمات ا  ا كومية التالية  ثلة يف الدورةا -5
 الف ة العامة 

 مهندسو العال
 صادك الدوةاملنظمة الكام ونية لتعايا التعاو  القت

 


