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 مقدمة  
ة والثغثاااوف لفرياااق احلاااياء احلكاااومي الااادوي العامااا  املعااا  باملعااااي  لثاااُعِقااادت الااادورة الثا -1

تشااااااارين  6إىل  4الدولياااااااة للمحاسااااااابة واإلباااااااغ  يف قصااااااار األمااااااام يف جنياااااااف، يف الفااااااارتة مااااااان 
 .(1)2016أكتوبر /ولاأل

 االستنتاجات المتفق عليها -أوالا  
 مـن الحسـابات ومراجعـة المحاسبة متطلبات وإنفاذ امتثال لرصد العملي التنفيذ -ألف 

  الجودة عالي إبالغ أجل
 األعمال(من جدول  3 البند)

يف الاادورة الثالثاة والثغثااني لفرياق احلااياء احلكاومي الاادوي العاماا   ةاملشاارك ت الوفااودبارحّ  -2
الذي يعقد ك  أربع  الرابع عشر املع  باملعاي  الدولية للمحاسبة واإلبغ  بنتائ  مؤمتر األونكتاد

طت الااادورة الضاااوء علاااه أ ياااة إساااها  القطااااف احلااااة يف حتقياااق أهااادا  التنمياااة سااانوات. وسااالّ 
تلاااا   يااااب اإلبااااغ  املاااااي وداااا  املاااااي يف رصااااد تنفيااااذدور احلاساااام الااااذي يؤدّ الااااعلااااه املسااااتدامة و 
واإلدارة ، وتيساااا  الشاااافافية يئااااة بيئااااة اسااااتثمارية مؤاتيااااةالسااااتقرار املاااااي، وه سااااني، وحتاألهاااادا 
تطاور لادور اإلباغ  عان الساتدامة يف جادول أعماال علمااا بالاااه امل أحاطات الوفاود. و ةالرشيد

احلاجاااة إىل تكيياااف بيئاااات ب وكاااذااحملاسااابة واإلباااغ  علاااه الصاااعيد العااااملي واإلقليماااي والاااوط ، 
مااان متطلباااات  2030 لعاااا  لتنمياااة املساااتدامةاخطاااة  أفرزتاااب اإلباااغ  مااان ِقبااا  الشاااركات ماااع ماااا

أ ياااة التعااااوف باااني علاااه هاااذا ا اااال و  شاااددت علاااه احلاجاااة إىل بنااااء القااادرات يف . كمااااجديااادة
 أصحاب املصلحة.

الاااانظم الوطنيااااة لرصااااد المتثااااال  ؤدياااابد فريااااق احلااااياء علااااه الاااادور احلاساااام الااااذي توشاااادّ  -3
يتعلااق بتحقيااق اإلبااغ  العاااي اجلااودة. وناااقأل التطااورات األخاا ة يف هااذا ا ااال،  واإلنفاااذ فيمااا

بااني  تنساايق مااع الفريااق الستشاااري خااغل فاارتة ماااواسااتعرا التقااد  الااذي أحاارزه األونكتاااد، بال
"رصااد المتثااال واإلنفاااذ ماان أجاا   وضااع الصاايلة النهائيااة لورقااة املناقشااة املعنونااة بشاا فالاادورتني، 

إباغ  عااي اجلاودة مان ِقبا  الشاركات: إرشاادات بشا ف املمارساات اجليادة". وشاّدد فرياق احلااياء 
تعزيز بناء القدرات يف هذا ا اال يف البلاداف النامياة  وحسن توقيت صدورها يف الوثيقةأ ية  عله

ختااا  املااداولت بشااا ف هااذا البنااد ماان جااادول  والبلااداف الاا  متاار اقتصاااداها ترحلاااة انتقاليااة. ويف
والقرتاحاااات الااا   وفاااودال هاالااا  أباااد -األعماااال، طلاااب الفرياااق إىل األونكتااااد إدرا  التعليقاااات 

__________ 

ميكاااااااااااان الطّااااااااااااغف علااااااااااااه البيانااااااااااااات الاااااااااااا  قاااااااااااادمت يف الجتماااااااااااااف علااااااااااااه الااااااااااااراب  اإللكاااااااااااارتو  التاااااااااااااي:  (1)
http://isar.unctad.org/isar32/isar-32-presentations/  تشاااااااارين  24ماااااااان  )ميكااااااان الطااااااااغف عليهااااااااا اعتباااااااااراا

 .(2016األول/أكتوبر 
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الوثيقة ونشرها بوصفها وثيقاة توجيهياة تنشار علاه نطااع واساع.   خغل الدورة يف مشروفقدمتها 
احملفاو  املمارساات اجليادة يف هاذا ا اال  قاسمإىل األونكتاد مواصلة تيس  ت ت الوفودطلب كما

 إعداد دراسات حالت قطرية إضافية. بطرع منها، بالتحديات

دمـــل المعلومـــات  :المســـتدامة التنميـــة أهـــدا  تحقيـــق فـــي اإلبـــالغ دور تعزيـــز -باء 
  تالبيئية واالجتماعية واإلدارية في تقارير الشركا

 األعمال(جدول  من 4البند )

يف الاااادورة الثالثااااة والثغثااااني للفريااااق العاماااا  احلكااااومي الاااادوي املعاااا   ت الوفااااوداستعرضاااا -4
 هاافي باملعاي  الدولية للمحاسابة واإلباغ  التطاورات احلديثاة يف ااال اإلباغ  عان الساتدامة، تاا

 عاااد التحاااديات الرئيساااية يف هاااذا ا اااال، مثااا   تاملساااائ  البيئياااة والجتماعياااة واإلدارياااة، وناقشااا
للمقارناة علاه الصاعيد الادوي، وأ ياة التسااع ماع وعاد  قابليتاب غ  عان الساتدامة اإلبا موثوقية

وإطارهاااا  2030 خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا  أناااب بامكاااافعلاااه ت أطااار اإلباااغ  املااااي. واتفقااا
اإلبااغ  وحتسااني هناا  متكاماا  ل بااغ  ماان ِقباا  الشااركات، بالرصااد متهيااد الساابي  لوضااع املتعلااق 

 يفوتعزياز فائدتااب يف عملياة صانع القاارار، وتقيايم مسااا ة القطااف احلاااة تااب مواءمعان الساتدامة و 
ذا باا املتعلقااةاملااداولت عمااق حتقيااق أهاادا  التنميااة املسااتدامة. وأعاارب فريااق احلااياء عاان تقااديره ل

ونوعية ماذكرة القضاايا الا  أعادها األونكتااد بالشارتا   نطاقهااتساف و البند من جدول األعمال 
. ودعاا األونكتااد إىل ذا احلصاوةام  األمم املتحدة للبيئاة، مان أجا  تيسا  املناقشاات بامع برن

اختيااار عاادد  اادود ماان املؤشاارات ب املتعلااق ، بالتعاااوف مااع الفريااق الستشاااري، بعملاابأف ياانه 
تيساا  مواءمااة اإلبااغ  عاان السااتدامة، بااد  األساسااية ل بااغ  عاان أهاادا  التنميااة املسااتدامة 

توجيهياااة وثيقااة وضااع وذلاا  ل شااه مااع إطااار رصااد أهاادا  التنمياااة املسااتدامة ومؤشااراتب،يتما تااا
الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعزيز دور اإلبغ  من ِقب  الشركات يف آلية رصد  تساعد

 أهدا  التنمية املستدامة. وطلب الفريق إىل األونكتاد مواصلة تيس  احلاوار باني اجلهاات الفاعلاة
 باااني صاااانعي ل هااادا ، وكاااذاأليف ااااال الساااتدامة واإلباااغ  عااان  تخاااذةواملباااادرات امل سااايةالرئي

وواضاااعي معااااي  احملاسااابة ومعاااّدي ومساااتعملي اإلباااغ  املااااي واإلباااغ  عااان املعنياااني السياساااات 
، وداا  ذلاا  ماان أصااحاب املصاالحة، لتحسااني تنميااةالسااتدامة وائيئااات اإلحصااائية ووكااالت ال

رصااااد ن السااااتدامة بالنساااابة إىل أصااااحاب املصاااالحة ولتعزيااااز دوره يف نظااااا  جاااادوى اإلبااااغ  عاااا
 املستدامة.أهدا  التنمية 

  مسائل أخرى -جيم 
 األعمال(من جدول  5 البند)

يف الاادورة الثالثاة والثغثااني لفرياق احلااياء احلكاومي الاادوي العاماا   رحبات الوفااود املشااركة -5
بتنفياااذ أداة يتعلاااق  أحرزتاااب الااادول األعضااااء فيماااا املعااا  باملعااااي  الدولياااة للمحاسااابة واإلباااغ  تاااا

يف تقيايم الحتياجاات الوطنياة مان  جادوى هاذه األداةعلاه  ت. واتفقالتطوير احملاسيبلاألونكتاد 
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وضااع خطاا  عماا   إبااغ  عاااي اجلااودة، ويفتنظيميااة واملؤسسااية والبشاارية لتحقيااق املااوارد الحياا  
إلبغ  مان ِقبا  الشاركات. وشاّفع فرياق املتصلة بااتعزيز بيئتها  من أج ومبادرات لبناء القدرات 

احلاياء أماناة األونكتااد علاه أف تواصا  حتادي  أداة التطاوير احملاسايب، بنااء علاه تعليقاات الاادول 
التصااااادي للتحاااااديات اجلديااااادة يف ااااااال اإلباااااغ  عااااان كاااااذا التنفياااااذ العملاااااي، و  هعلااااااألعضااااااء 

التوعية بتوافر أداة التطوير احملاسيب للمضي  إذكاء أف يواص  إىل األونكتاد طلب الستدامة. كما
العدياااد مااان هاااذا الصااادد، أعربااات  يف تعزياااز تطبيقهاااا مااان جاناااب الااادول األعضااااء األخااارى. ويف

 .العم  مع األونكتاد عله تنفيذ أداة التطوير احملاسيب يف بلداهنيف ا اعن ردبته الوفود
باني  التقاد  الاذي أحارزه األونكتااد خاغل فارتة ماا الوفود توعغوة عله ذل ، استعرض -6

صانعي السياسات يف البلاداف  مساعدة" املعنوف -الدورات بش ف تنفيذ مشروف املساعدة التقنية 
تنظااايم ل يةة لتنظااايم املشااااريع مااان خاااغل تنفياااذ أطااار سياسااااتصااايادة سياساااات وطنيااا علاااهالنامياااة 
الصاااالرى  ؤسساااااتيتضاااامن عنصااااراا بشاااا ف اإلدمااااا  املاااااي واحملاساااابة بالنساااابة إىل املو  ،"املشاااااريع

علااه مبادرهااا إىل والصاال ة واملتوسااطة احلفاام. وأعاارب فريااق احلااياء عاان تقااديره ألمانااة األونكتاااد 
يتعلااق باحملاساابة  فيماااسااابقاا أجناازه فريااق احلااياء  قااو  علااه مااات  إطااغع مسااار العماا  ائااا  هااذا الاا

والصال ة واملتوساطة احلفام. واتفاق فرياق احلاياء علاه الصلرى املؤسسات  ِقب واإلبغ  املاي من 
واملتوساطة احلفام  حصول املؤسساات الصالرى والصال ةأف احملاسبة تؤدي دوراا حامساا  يف تيس  

وخلاااق فااارة العمااا  واإلساااها  يف النماااو املساااتدا  كنهاااا مااان التوساااع مي قااادعلاااه التمويااا  الاااذي 
 التثقيااافع فرياااق احلاااياء األونكتااااد علاااه مواصااالة العمااا  بشااا ف تعزياااز والشاااام  للفمياااع. وشااافّ 

علاااه الصااال ة واملتوساااطة احلفااام علاااه التمويااا ، و  ؤسسااااتلااادعم حصاااول امل املااااليني واإلدماااا 
يااااة وأصااااحاب املشاااااريع يف اااااال احملاساااابة يف قطاااااف املساااااعدة يف بناااااء قاااادرات ائيئااااات التنظيم

الصلرى والصل ة واملتوساطة احلفام. وطلاب إىل األونكتااد أف يقاد  معلوماات  دثاة  ؤسساتامل
هااذه املبااادرة يف الاادورة الرابعااة والثغثااني لفرياق احلااياء احلكااومي الاادوي العاماا  املعاا  باملعاااي   عان

 الدولية للمحاسبة واإلبغ .

 الموجز الذي أعّده الرئيس -اا ثاني 
 االفتتاحية البيانات -ألف 

قال األمني العا  لألونكتاد يف مغحظاتب الفتتاحياة إف الادورة الرابعاة عشارة لألونكتااد،  -7
، أكدت من جدياد الادور اإليباايب ل باغ  عااي اجلاودة 2016 املعقودة يف ن ويب يف متوز/يوليب
منتادى  شاّك دا  التنمياة املساتدامة. وأشاار إىل أف فرياق احلاياء من ِقب  الشاركات يف حتقياق أها

األماني  وساّل مناسباا ملعاجلة قضاايا اإلباغ  املااي ودا  املااي بلارا تساريع التنمياة القتصاادية. 
التحاديات الرئيساية الا  تعارتا باعتبارهاا مان  احلاجاة إىل مواءماة أطار اإلباغ الضوء عله العا  

للمقارنة. وأعلن األمني العا  اديد مذكرة التفااهم  تبوقابلي إلبغ  عن الستدامةحتقيق موثوقية ا



TD/B/C.II/ISAR/79 

GE.16-18844 6 

بني األونكتاد واحتاد احملاسبني الدوي وقال إنب ينبلي تسخ  املسا ات املشرتكة جلميع أصحاب 
 املصلحة املعنيني من أج  حتقيق األهدا .

ونكتااد وصافاا للادور الاذي يضاطلع باب   مادير شاعبة الساتثمار واملشااريع التابعاة لألوقدّ  -8
اإلبااغ  ماان ِقباا  الشااركات يف إطااار السااياع األوسااع لوليااة املنظمااة يف ااااي السااتثمار وتطااوير 

يرتتاب علاه  لت نقلة نوعية من التحرير والعوملة إىل التنمية املساتدامة، ماع ماافّ املشاريع. ولقد سُ 
نبلااي أف ياادر  اإلبااغ  ماان ِقباا  الشااركات ذلاا  ماان آثااار علااه اإلبااغ  ماان ِقباا  الشااركات. وي

الشااااركات. ويتطلااااب هااااذا  عاااادهاالعناصاااار البيئيااااة والجتماعيااااة واإلداريااااة يف تقااااارير األداء الاااا  ت
مجيااع أصااحاب املصاالحة ووضااع هناا  متسااق إزاء السياسااات الاا  يبااذئا  تضااافر اجلهااودالتحااول 
بااد أيضاااا ماان بناااء القاادرات علااه  . وللطااي الشااواد  القتصااادية والجتماعيااة والبيئيااةياملرتابطااة 

يف ذلا   هاة واو الساتدامة، تااالصعيد العاملي من أج  تيس  تنفيذ السياسات والصاكو  املوجّ 
باا  الشااركات، تنفيااذاا ناجحاااا. وللبلااداف الناميااة والبلااداف الاا  متاار اقتصاااداها معاااي  اإلبااغ  ماان قِ 

حتادي  أداة  يتعنيء القدرات. وعغوة عله ذل ، بنامن حي  ترحلة انتقالية احتياجات  ددة 
 الااهات احلديثة يف اال اإلبغ  عن الستدامة.تواكب التطوير احملاسيب لكي 

املشاركوف يف حلقة النقاش الرفيعة املستوى املتعلقة بدور احملاسبة ألداراا التنمياة  حب و  -9
سبة واإلبغ  واستعرضوا التطورات األخا ة يف املستدامة، ت ث  أهدا  التنمية املستدامة عله احملا

املناقشاة  نظارت اإلبغ  من ِقب  الشركات، مع الرتكيز عله تنفيذ املعاي  واملادونات العاملياة. كماا
التنظيميااااة الوطنيااااة وصااااانعي السياسااااات وواضااااعي املعاااااي  ووكااااالت  يئاااااتائيف وجهااااات نظاااار 

 ، ود  ذل  من أصحاب املصلحة.تنميةال
ن احتاد احملاسبني الدوي من جديد دعم مهنة احملاسابة يف حلقة النقاش عوأّكد املشار   -10

أف تساهم بصورة كب ة ، وشدد عله قدرة املهنة عله 2030 العاملية حلطة التنمية املستدامة لعا 
 16و 13و 12و 9و 8و 5و 4سااااايما األهااااادا   حتقياااااق أهااااادا  التنمياااااة املساااااتدامة، ول يف
يكفاا  قبوئااا طوعاااا أهاادا  التنميااة املسااتدامة  عاان اعتماااد إبااغ  ملهاامحتاااد إىل ودعااا ال .17و

 .عله الصعيد العاملي
ن ا لااس التقاا  الكولااوميب للمحاساابة العامااة علااه عااد املشااار  يف حلقااة النقاااش وشاادّ  -11

 احلاجاة إىل إذكااء الاوعي باا لادى مجياع أصاحابعلاه أ ية مهناة احملاسابة يف حتقياق األهادا  و 
املصلحة عله الصعيد الوط . وميكن زياادة إدماا  األهادا  يف السارتاتيفيات التفارياة للقطااف 

 ب بوضع مبادرات لبناء القدرات يف اال اإلبغ  د  املاي.رح  يُ  من مثاحلاة، و 
التشااريعات الاا  اعُتماادت ع املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان املفوضااية األوروبيااة إىل وتطاارّ  -12

 يف الحتاد األورويبتنكب الدول األعضاء بش ف اإلبغ  د  املاي و  الحتاد األورويبعله صعيد 
تاوازف باني  يبادإ ينبليسياسات وطنية. وعند صيادة تشريعات من هذا القبي ،  إىل عله ترمجتها

عباء إدارية مفرطاة مان أ حتمي  كيانات اإلبغ  تفاديو من جهة، والسديدة الفعالة  فصاحاتاإل
 أخرى.جهة 
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ماان وياارى املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان الفريااق الستشاااري األورويب ل بااغ  املاااي أف  -13
يف ذلاا  أصااحاب املصاالحة يف  ، تاااةالعاماا صاالحةاعتماااد معاااي  وتشااريعات حلدمااة امل الضااروري

يف الوقاات ذاتااب السااتقرار املاااي ذلاا   وعيعاا القطاااف احلاااة واحلكومااة وا تمااع ككاا ، علااه أل
 النمو القتصادي. أو
وقااد  املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان وزارة املاليااة يف دامبيااا مثااالا علااه وضااع سياسااات  -14
د عله اعتماد بلده للمعااي  احملاسابية الدولياة يتعلق باإلبغ  من قب  الشركات، وشدّ  فيما ةوطني

ن مركاز إصاغ  عاتعزياز الشافافية والقابلياة للمقارناة، يف حاني أف املشاار  مان أجا  للقطاف العا  
تقاادا الاادعم لبناااء بيتعلااق  إىل أ يااة العماا  اجلاااري فيمااأشااار اإلباغ  املاااي التااابع للبناا  الادوي 

قادرات  لياة  تاوف  القطاف العاا . وباإلضاافة إىل  من ِقب القدرات يف اال اإلبغ  العاي اجلودة 
النظار ينبلاي التحلي حبسن النية السياسية الغزماة إليبااد بيئاة إباغ  عااي اجلاودة، و يبب ، ةكافي

 يف دور احلوافز اإليبابية، مث  حتسني فرة احلصول عله رأس املال.
وأبارز ثثاا  ا لاس الاادوي ملعااي  احملاساابة دور املعااي  املنسااقة دوليااا يف اإلبااغ  مان ِقباا   -15

النتقال وو التنمية املساتدامة. وأياد ا لاس عما  األونكتااد بشا ف تعزياز إباغ   الشركات ملعاجلة
 "بلاو أوركاارد"ع املشاار  يف حلقاة النقااش عان شاركة التنمية املستدامة. وتطرّ  إىلالشركات املوجب 

يف حتقياااق أهااادا  التنمياااة املساااتدامة، وأشاااار إىل ضااارورة املساااتثمرين إىل دور أصاااحاب املصااالحة 
ي  وأسااااااليب قيااااااس مناسااااابة لتعزياااااز مساااااا ة الشاااااركات العاماااااة واحلاصاااااة يف التنمياااااة وضاااااع معاااااا

الس حتقيق الستقرار املاي إف املعاي  العالية اجلاودة تاؤدي عن املستدامة، يف حني قال املشار  
نظا  مااي  إرساءو عله الصمود املؤسسات املالية املستدا  وقدرة دوراا أساسياا يف دعم الستثمار 

 مفتو  وشام .
تطبيااق اإلبااغ  عاان السااتدامة يف سااياع  وسااائ  بعاا  احلااياء  حباا املناقشااة،  خااغلو  -16

 اقااارت و  .الصااال ة واملتوساااطة احلفااام ؤسسااااتكياناااات القطااااف العاااا  والكياناااات دااا  الرحبياااة وامل
با  أف  تل يف اإلباغ  مان ِقبا  الشاركاحتوّ عله النتقال إىل التنمية املستدامة يقتصر  آخروف أل

سااؤولية علاه واو تبادي فياب الشاركات م التفارياة أداء األعماال كيفياةيف    عامااا حتاّولا يشام  أيضااا 
ثُالّااااة ماااان   وساااالّ . 2030 لتنميااااة املسااااتدامة لعااااا ا خطااااة التزاماااااا أشااااد باجنااااازو أقااااوى اجتماعيااااة 
ضاع املعااي  وأثناوا الضوء علاه احلاجاة إىل إدارة عادلاة وفعالاة للهيئاات الدولياة املعنياة بو  املشاركني
منتدى مفتو  وشام  إلجراء املناقشاات بلارا دعام التقاد  واو إتاحة فريق احلياء يف دور عله 
 بيئة إبغ  عاي اجلودة.إنشاء 
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المحاسبة ومراجعـة الحسـابات مـن  متطلبات وإنفاذ امتثال لرصد العملي التنفيذ -باء 
  أجل إبالغ عالي الجودة

 األعمال(جدول  من 3 البند)

رئايس فارف املشااريع التاابع لألونكتااد  ساّل لدى تقادا هاذا البناد مان جادول األعماال،  -17
باني دورات  وخاغل فارتة ماا املتواصالة الضوء عله مسا ة فريق احلياء يف رصد المتثال واإلنفاذ.

المتثاااال  فرياااق احلاااياء، صاااادت أماناااة األونكتااااد، بالتعااااوف ماااع الفرياااق الستشااااري املعااا  برصاااد
يتعلاق بااإلبغ  عااي اجلاودة مان ِقبا   واإلنفاذ، ورقة مناقشة بعنواف "رصد المتثال واإلنفااذ فيماا

الاادول األعضاااء قدمتااب عاادت اسااتفابة لطلااب الشااركات: إرشااادات بشاا ف املمارسااات اجلياادة"، أُ 
 يف الدورة احلادية والثغثني لفريق احلياء.

ن الااس اإلبااغ  فيهااا عااول األعمااال، شااّدد املشااار  ويف حلقااة النقاااش بشاا ف بنااد جااد -18
املاااي يف نيف يااا علااه دور نظاام رصااد المتثااال واإلنفاااذ الفعالااة يف بلااو  بيئااة إبااغ  عاااي اجلااودة 

اان ماان حتقيااق  إطااار  وضااعالتنميااة املسااتدامة. ولقااد اعرتضاات بعاا  التحااديات، مثاا  ضااماف متكِّ
تنفياذ هاذه ، كافية وإتاحة نظام مساتقلة لتساوية املنازعااتمؤسسي وتوف  املوارد املالية والبشرية ال

لس اإلبغ  املاي للمملكة املتحادة لييطانياا العظماه وآيرلنادا  املقاب ، لحظ ثث   ويف .النظم
نظاا  رصاد المتثاال واإلنفااذ،  يف إطااربني أصحاب املصالحة متكي  حوار إجراء الشمالية أ ية 

خاطر إزاء رصد إجراءات اإلنفاذ وضماف اتساقها. واقارت  ثثا  ا لاس املعله واعتماد هن  قائم 
 إدرا  هذه العوام  كمبادئ يف ورقة املناقشة املذكورة أعغه.

وقااد  املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان هيئااة األسااواع املاليااة )كينيااا(، وصاافاا لعمليااة تنفيااذ  -19
مراجعااااي مسااااتق  ل شاااارا  علااااه هااااذا النظااااا  يف بلااااده، حياااا  يبااااري إنشاااااء جهاااااز تنظيمااااي 

 طاار الاوط  ل باغ  مان ِقبا  لمتثاال التعويضاات، لتعزياز حاوافز، للات احلسابات، وقُاّدمت 
 الشركات.

رصاد مسا لة ووضع املشار  يف حلقة النقاش عن الس اإلشرا  علاه املصالحة العاماة  -20
لمصالحة لم مانظّ كالشاركات   المتثال واإلنفاذ يف سياع الدور الذي يضطلع بب اإلباغ  مان قبا 

 نشااطة الشااركات علااه مجيااع أصااحاب املصاالحة، ب املتعلقااةالعامااة، ماان خااغل تعماايم املعلومااات 
ينبلااااي أف تسااااعه نظاااام رصااااد العامااااة يف ذلاااا  احلكومااااات وا تمااااع. ولاااادعم هااااذه املصاااالحة  تاااا

 صالحةاملالمتثال واإلنفاذ إىل وضاع هيكا  متويا  مساتق  والنظار يف وضاع نظام  اددة لكياناات 
 واملؤسسات الصل ة واملتوسطة. ةالعام
املشار  يف حلقة النقاش عن معهد سنلافورة للمحاسبني القانونيني خاغل تقادا  شر و  -21

عرضااب كيااف أف ساانلافورة اعتماادت علااه التعاااوف بااني القطاااعني العااا  واحلاااة إلنفاااذ المتثااال 
شراكة مع ائيئة  إقامة املعهدال  اضطلع با للت األعمال بيئة ل بغ  العاي اجلودة. و وإنشاء 

عله احملاسبني العامني واللفنة  شرا التنظيمية للمحاسبة والشركات يف سنلافورة إلنشاء جلنة اإل
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ية مهمااة بالنساابة إىل هااذه سااعلااه ترتيبااات مؤسمثااالني الفرعيااة املعنيااة تمارسااة الرصااد، باعتبار ااا 
 لد نا .بالنظم يف 

يف حلقااة النقاااش عاان  ةاملشااارك تبنشاار املمارسااات الوطنيااة اجلياادة، تطرقاا يتعلااق وفيمااا -22
أكادمييااة اإلدارة املاليااة امللحقااة باااوزارة املاليااة يف أوكرانيااا، إىل التحااديات الااا  تعاارتا تنفيااذ نظااام 
رصد المتثال واإلنفاذ يف البلداف ال  متر اقتصاداها ترحلة انتقالية. ومن املهم مراعاة عوام  مان 

شاافافية التاادفقات املاليااة واحلاجااة إىل   عااد قبياا  التحااول القتصااادي وحفاام القتصاااد املااوازي و 
مااات املشااااركة الصااالة باااني ورقاااة فاااة برصاااد المتثاااال واإلنفااااذ. وقيّ كفالاااة اساااتقغل السااالطة املكلّ 

مباااادرات مااان أجااا  تطاااوير املناقشاااة وتنفياااذ أداة التطاااوير احملاسااايب وقااادمت مااادخغت موضاااوعية 
األفكاااار الااا  طرحتهاااا تااااد لبنااااء القااادرات يف ااااال اإلباااغ  مااان ِقبااا  الشاااركات. وللااات األونك

اقرتاحاا تواءمة ورقة املناقشة مع اإلبغ  عن أهادا  التنمياة املساتدامة والعناصار ذات الصالة مان 
 أداة التطوير احملاسيب.

عتمادين ماوجزاا للعناصار وقد  املشار  يف حلقة النقاش عن رابطاة احملاسابني القاانونيني امل -23
د علاه دور التفتايأل وضاماف لرصاد المتثاال واإلنفااذ وشادّ  الا  يتكاّوف منهاا نظاا  فعاالالرئيساية 

جلااودة اعااد  المتثااال وتعزيااز ثقافااة حيااال حااالت نه  تاادريبي األخااذ باااجلااودة. وماان الضااروري 
تنفيذ هذا النظا ،  ومن أج  وتنفيذها. ومطالبة الشركات بتقدا خط  عم  ترمي إىل التحسني

ضااماف اتساااع املنهفيااة ومراعاااة العتبااارات املتعلقااة بعمليااات السااتعانة تصااادر خارجيااة  يتعااني
د لرصد المتثال واإلنفاذ يف تطبيق معااي  اإلباغ  التنظيم والرتكيز احملدّ  نطاعالتوازف بني  حتقيقو 

 العامة. ةومحاية املصلح
ّحااب العديااد ماان املشاااركني يف حلقااة النقاااش بنشاار ورقااة ويف املناقشااة الاا  تلاات ذلاا ، ر  -24

املناقشة ال  أعدها األونكتاد بش ف رصد المتثال واإلنفاذ، وكذل  بالتزا  فرياق احلاياء املتواصا  
بتيسااا  املناقشاااات ونشااار املمارساااات اجليااادة بشااا ف هاااذه املسااا لة. وأعربااات األماناااة عااان تقاااديرها 

يف الاادورة بشاا ف الوثيقااة التوجيهيااة وأشااارت إىل أهنااا  املشاااركةالوفااود للمسااا ات الاا  وردت ماان 
 ستسعه إىل وضع اللمسات األخ ة عله ورقة املناقشة وإجراء دراسات حالت.

يتعلق بالتنفيذ العملي لانظم رصاد المتثاال واإلنفااذ،  هارت حتاديات عناد تنظايم  وفيما -25
لااااة أنشااااطة مراجعااااة احلسااااابات الاااا  الشاااابكات العامليااااة لشااااركات مراجعااااة احلسااااابات، مثاااا  حا

باني  تعزياز التعااوفباد مان  مشارت  يف أكثار مان بلاد واحاد. ولعلاه واو كيانات ال اضطلعت با
العقبااات القائماة. وعااغوة علاه ذلاا ، ميكان تعبئااة لتاذلي  الانظم الوطنياة لرصااد المتثاال واإلنفاااذ 

عله الصعيد اإلقليمي، لضماف التقيد باملعااي  يف احلاالت الا   خباصةالتعاوف بني هذه النظم، و 
دعم هاااذه تااادماااوا قضاااائي. ومااان املهااام إنشااااء عملياااة لوضاااع معااااي  عالياااة اجلاااودة  قاااد يعرتيهاااا

 النظم.
يتعلق بتنفيذ املعاي  احملاسابية للقطااف العاا ، مثا  املعااي  احملاسابية الدولياة للقطااف  وفيما -26

ع املشااركوف األونكتااد ر الدعم القانو  ئذه املعااي . وشافّ اعتماد تشريعات توفّ  بد من العا ، ل



TD/B/C.II/ISAR/79 

GE.16-18844 10 

تنفيااذ  الاا  تعاارتا حتديااداا علااه السااتمرار يف إعااداد دراسااات حااالت إضااافية بشاا ف التحااديات 
 نظم رصد المتثال واإلنفاذ يف البلداف النامية والبلداف ال  متر اقتصاداها ترحلة انتقالية.

سافلة يف ساوع هذه الانظم موّجهاة واو الكياناات امل تكوف عغوة عله ذل ، دالباا ماو  -27
السياساااات أف ينظاااروا  صاااانعي؛ وينبلاااي لفيهاااا ةسااافلالكياناااات الكبااا ة دااا  امل أو األوراع املالياااة

الصاااال ة واملتوسااااطة احلفاااام يف معظاااام القتصااااادات.  ؤسساااااتأيضاااااا يف الاااادور الااااذي تؤديااااب امل
الصل ة واملتوسطة احلفام، علاه الاردم مان حفمهاا، جازءاا كبا اا مان  ؤسساتاملإمجالا، تشك  و 

 أيضاا. هذه ملعاي  لتشم ااملسائ  املتعلقة بامتثال  ينبلي توسيع ، ومن مثأنشطة القطاف احلاة

: دمـــل المعلومـــات المســـتدامة التنميـــة أهـــدا  تحقيـــق فـــي اإلبـــالغ دور تعزيـــز -جيم 
  دارية في تقارير الشركاتالبيئية واالجتماعية واإل

 األعمال(من جدول  4البند )

(، TD/B/C.II/ISAR/78لااادى تقااادا هاااذا البناااد مااان جااادول األعماااال وماااذكرة األماناااة ) -28
أماناااة األونكتااااد الضاااوء علاااه الااادور احلاسااام الاااذي يؤدياااب اإلباااغ  مااان ِقبااا   يثثلاااأحاااد   سااالّ 

الشاركات تزوياد  للتقاارير املقدماة مانوميكان  .(2)2030 الشركات يف خطة التنمية املستدامة لعا 
وقااد عااززت أصااحاب املصاالحة بوسااائ  رصااد اتثااار القتصااادية والبيئيااة والجتماعيااة للشااركات. 

املعلومااات املقدمااة ماان جبعاا  واءمااة اإلبااغ  عاان السااتدامة و املطالبااة تأهاادا  التنميااة املسااتدامة 
 للمقارنة.قابلة الشركات 

ن برنااام  األماام فيهااا عاااملشااار  ساال    بشاا ف بنااد جاادول األعمااال،ويف حلقااة النقاااش  -29
وأطلااع املشاااركني املتحاادة للبيئااة الضااوء علااه أ يااة تعماايم ونشاار تقااارير الشااركات عاان السااتدامة 

ويشاك  يف تقارير الساتدامة.  ةالبيئي فصا  عن املعلوماتاإلتعزيز عملب بش ف  نتائ بع  عله 
ااالت معلوماات بيئياة ارة النفايات وانبعاثات داز الحتبااس احلاراري استهغ  املياه والطاقة وإد

املساال  الااذي تساالكب الشااركات حيااال  لفهاامعااع عنهااا  مشاارتكة بااني مجيااع تقااارير السااتدامة ل
الرئيساااية يف إ هااااار الصااالة بااااني ثارساااات اإلفصااااا  البحاااا    أحااااد أهااادا  . ويتمثّاااالساااتدامة

 تقااااريرعااارا البياناااات ذات الصااالة يف إىل ساااب  الكياناااات  وأهااادا  التنمياااة املساااتدامة وإرشااااد
برناام  األمام  وّحدوعغوة عله ذل ،  .2030 الستدامة متشياا مع خطة التنمية املستدامة لعا 

الفوقياة لقيااس مؤشار  دليا  للبيانااتمع األونكتاد من أج  العم  علاه وضاع قواه املتحدة للبيئة 
اشاااارا  شاااابكات خااااياء كاااا  واحاااادة ماااان ب  القائمااااة و املعااااار  علااااه أساااااس 1-6-12البيانااااات 
 الوكالت.

__________ 

ويعاع الكيانااات  .اإلباغ  املااي ودا  املااييساتخد  مصاطلا اإلباغ  مان قبا  الشاركات تعنااه الواسااع، تاا فياب  (2)
من مجيع القطاعات، تاا فيهاا الشاركات املساّفلة والشاركات دا  املسافلة واملصاار  وشاركات التا مني واملشااريع 

 .الصل ة واملتوسطة وكيانات القطاف العا 
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يف حلقااة النقاااش عاان وزارة الشااؤوف احلارجيااة ائولنديااة الحتياجااات  ةاملشااارك توحااّدد -30
إشرا  القطااف احلااة وتساتحثها أهادا  التنمياة املساتدامة. وشاّددت علاه اجلديدة ال  يتطّلبها 

تحقيااااق ل كمنطلااااقساااالو  ااااااري مسااااؤول   هناااا مة و أ يااااة جعاااا  سغساااا  القيمااااة العامليااااة مسااااتدا
 صااانعوف يبتمااع أتساااع السياسااات. واقرتحاات اوجااود تعاااوف دوي و  ، وكااذا علااه أ يااةاألهاادا 

ماان منظااور توحيااد اإلبااغ  عاان السااتدامة للااة اتخاار كاا  منهمااا لاايفهم  السياسااات واحملاساابوف 
 وإطار رصد أهدا  التنمية املستدامة.

وسااااااّلم املشاااااااار  يف حلقااااااة النقااااااااش عاااااان إدارة األمااااااام املتحاااااادة للشاااااااؤوف القتصاااااااادية  -31
اساابة احمل  شااكّ تلتحقيااق أهاادا  التنميااة املسااتدامة. و  تضااافر جهااود الرصااد بضاارورةوالجتماعيااة 

ينبلااي مواءمتااب مااع رصاااد ئية إلحصاااامعلوماااات اا قيماااا للمصاادر املتعلقااة بالسااتدامة يف الشااركات 
د الوط . ومن املهم تطوير الشراكات ال  من ش هنا تيس  احلوار فيما بني األهدا  عله الصعي

املسااؤولية يف اااال ياء احلاااإلحصااائيوف الوطنيااوف و  ن فاايهممجيااع أصااحاب املصاالحة الرئيساايني، تاا
 الشركات.الرئيسية يف  ومبادرات الستدامةالجتماعية للشركات 

ف احملاسابة املتعلقاة بالساتدامة، وهاو برنااام    املشاار  يف حلقاة النقااش عان مشارو وسالّ  -32
احل ية، الضوء عله أ ية الشاراكات باني أصاحاب مصالحة متعاددين تشارلز  ملؤسسة األم تابع 

دراسة استقصائية رفيعاة املساتوى أبانت قيق أهدا  التنمية املستدامة. و حت   احملرز يفقياس التقدّ ل
ة مااع األهاادا  يتوقااف علااه إدارة املخاااطر وفهاام الفاارة أجراهااا الينااام  أف مواءمااة الساارتاتيفي

يف  نقصساااد الااافاناااب ينبلاااي ، اإلفصااااحاتعااادد  تزايااادالاا  تتيحهاااا األهااادا . وعلاااه الاااردم مااان 
  ضاااوءحلكوماااات قيااااس احلطاا  اإلوائياااة الوطنياااة يفعلاااه االبيانااات. وللااات التوصااايات املقرتحااة 

تباادل البياناات باني سياسااتية تعازز وهيئة بيئة األهدا ، وتعزيز دور املكاتب اإلحصائية الوطنية 
 القطاف احلاة واحلكومة وا تمع املد .

املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان الااس معاااي  اإلبااغ  عاان السااتدامة التقااد  اسااتعرا و  -33
 بااغ  عاان السااتدامة. و ااة طلااب ل معاااي  خاصااة بكاا  قطااافيف وضااع الااذي أحرزتااب منظمتااب 

تواجاااب ضااال  املساااتثمرين الااا  الفعالاااة، يثااا  حتاااديات أماااا  الشاااركات  فصااااحاتمتزاياااد علاااه اإل
 معلااه األثاار املاااي، فاااهن األحياااف دالاابيف املسااتثمرين  تركيااز. وعلااه الااردم ماان وهيئااات التنظاايم

يف املعلومات البيئية والجتماعية واإلدارية. وعغوة عله ذلا ، األرجا أمي  إىل النظر  عله وابات
 قطاعات  ددة وثارساها. من حي األ ية ذات سائ  امللنظر يف ا بد من ل
ن عوائاد املشار  يف حلقة النقاش عن ا لس الدوي ل بغ  املتكام  عن حتّسا ثوحتدّ  -34

 ينحصاااار يف اإلبااااغ  ماااان ِقباااا  الشااااركات ماااان منظااااور لإىل نظاااار تاسااااتثمارات الشااااركات الاااا  
واءمااااة اساااارتاتيفيات توليااااد القيمااااة مااااع أهاااادا  التنميااااة د علااااه أ يااااة ماملعلومااااات املاليااااة، وشاااادّ 

لتحقيااق اإلبااغ  عاااي اجلااودة ماان ِقباا  الشااركات الرتكيااز علااه بناااء القاادرات،  يتعاانياملسااتدامة. و 
شااك  أداة التطااوير احملاساايب تهااذا السااياع،  . ويفاملناساابةهااارات املاموعااات ذلاا  تنميااة يف  تااا

 أساساا مفيداا لبناء القدرات.
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السااتدامة، أفاااد املشااار  يف حلقااة  فصاااحاتيف معاارا التعليااق علااه احلالااة الراهنااة إلو  -35
الطلاب علاه  يزيادفتا   اإلبغ  مااالوضع السائد يف اال النقاش عن مبادرة اإلبغ  العاملية ب ف 

أصاااااحاب املصااااالحة مااااان دااااا   آراء. وزادت تقااااادا إفصااااااحات مفصااااالة مااااان جاناااااب الشاااااركات
د  اإلبااغ  عاان أهاادا  التنميااة املسااتدامة يكماان يف إف هاا املاديااة، إذ املسااائ  عاادداملسااتثمرين 
لتفااع العااملي لألمام ااإلمجاي علاه ا تماع والبيئاة. وأشاار املشاار  إىل التازا  املنظمات  بياف أثر
تنفيااذ  تااوى األهاادا  و  يف بلااو الشااركات املتعلقااة باسااهامات بيانااات البتفميااع العلاا  املتحاادة 

يف ساااعد الشااركات علااه اإلبااغ  عاان مسااا اها تالتنميااة املسااتدامة، وهااي أداة بوصاالة أهاادا  
 حتقيق األهدا .

يف حلقاااة النقااااش عااان مصااار  التنمياااة اليازيلاااي إف املعلوماااات املالياااة  ةاملشاااارك توقالااا -36
الشاااااركات باتااااات دااااا  كافياااااة يف ساااااياع أهااااادا  التنمياااااة املساااااتدامة. وينبلاااااي  تقااااااريرالاااااواردة يف 

داء القتصااااااادي األيقتصااااار اإلبااااااغ  عاااااان السااااااتدامة علااااااه ا اااااال البيئااااااي، باااااا  أف يشاااااام   أل
معيناا  تكوف تقارير الستدامة أف ينبلي رأيها، ا تمع أيضاا. ويفوت ث ه يف والجتماعي واإلداري 

الشاركة  ب نشاطة املتا ثرين الرئيسايني املصالحة أصاحاب مان ود هم واملو فني والزبائن للمستثمرين
ماوجزة وقابلاة للمقارناة  التقاارير تكاوف أف يكاوف اإلباغ  متكاامغا وأف وينبلاي .يف اختاذ القارارات
 وشاملة وموثوقة.

ور ودعاااا املشاااار  يف حلقاااة النقااااش عااان احتااااد احملاسااابني الااادوي القاااادة املااااليني إىل تصااا -37
علااه مزيااد ماان  املؤسسااات التفاريااة تركاازأف أهاادا  التنميااة املسااتدامة كفرصااة ااريااة. وباادلا ماان 

اللتاازا .  قائمااة علااهعلااه حتقيااق نتااائ  تصااب اهتمامهااا ينبلااي أف  ،المتثااال اإلبااغ  الااذي ميليااب
وأهادا  التنمياة  الشاركاتومن الضروري وضع هن  من ش نب أف يساعد عله الرب  بني أهدا  

املساتدامة يف ساياع املخااطر املاديااة والفارة واتثاار والقاادرة علاه خلاق القيمااة ماع مارور الوقاات. 
، ضاااماناا املاااايدااا  وسااايكوف مااان املستصاااوب املواءماااة عااان كثاااب باااني اإلباااغ  املااااي واإلباااغ  

 لغتساع بينهما.
ت القتصاااد وقالاات املشاااركة يف حلقااة النقاااش عاان مبااادرة األعمااال املسااؤولة إف ديناميااا -38

ت دور القطااااااف احلااااااة وعاااااّززت قدرتاااااب املباشااااارة علاااااه التااااا ث  يف الااهاااااات العااااااملي قاااااد دااااا ّ 
والسياسات العاملية. وقدمت إطااراا متكاامغا يهاد  إىل مسااعدة املؤسساات التفارياة علاه فهام 

 امة.حتقيق أهدا  التنمية املستد يفقيمة استحداث ثارسات اارية مسؤولة وتقييم مسا تها 
وقال املشار  يف حلقة النقاش عن رابطاة مراجعاي احلساابات الداوركياة إف مان املهام أف  -39

باااغ  عااان حتقياااق أهااادا  التنمياااة املساااتدامة، ماااع إبقااااء اإلدااارا واضاااا مااان للشاااركات يكاااوف 
باني تسااع الالحتياجات اجلديدة بسايطة وقائماة علاه أطار اإلباغ  احلالياة، فضاغا عان ضاماف 

 املاي ود  املاي.اإلبغ  
اإلباغ  عان أهادا  ربا  د وقالت املشاركة يف حلقة النقاش عن شركة ديلويت إهنا تؤيّا -40

التفاريااة علااه فهاام الكيفيااة الااا   ؤسساااتومسااااعدة امل ورؤيتهااا شااركةالهمااة تالتنميااة املسااتدامة 
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ف أف يطلاب إليهاا األساسي يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة، دو  هاميكن أف يساهم با نشاط
م شااااركات يف أوروبااااا الوسااااطه باااادأت تقاااايّ  لااااهعاااادة أمثلااااة ع وساااااقتاختاااااذ إجااااراءات إضااااافية. 

 حتقيق أهدا  التنمية املستدامة.مسا تها يف 
يف مجياااع األهااادا   ينبلاااي للشاااركات أف تنظااار وتسااااءل أحاااد املشااااركني عّماااا إذا كااااف -41
اا علاه ذلا ، ية املستدامة ذات األولوية. وردّ أهدا  التنم أف تركز باألحرى عله لسبعة عشر أوا

ف بوصاااالة أهاااادا  التنميااااة املسااااتدامة مفياااادة يف الاااارب  بااااني إقااااال املشاااااركوف يف حلقااااة النقاااااش 
 مسا ات الشركات واألهدا  ذات الصلة.

البعااااد القااااانو  للمسااااؤوليات الشخصااااية  عاااانيتعلااااق باستفسااااار أحااااد املشاااااركني  وفيمااااا -42
يف حلقاة النقااش باغ  عان أهادا  التنمياة املساتدامة، قاال أحاد املشااركني وإنفاذها يف سياع اإل

 يقاو  علاهبد من توف  قادر مان التنظايم  بيد أنب لإف اللتزامات قد ختتلف من قطاف إىل آخر، 
 لبلو  حد أدىن من المتثال.الغزمة الحتياجات 

التنفياذ العملاي للانظم ن إضاافية عااحلصاول علاه معلوماات  وفاودورّداا عله طلب أحد ال -43
تحقيااق إبااغ  مسااتدا ، قااال أحااد املشاااركني يف لفاارة الخاااطر و املماان أجاا  حتقيااق التااوازف بااني 

بينما يتيا ادتنا  الفرة اختاذ إجراءات ف احلطر يكمن يف عد  حتقيق األهدا ، إحلقة النقاش 
  عان أهادا  التنمياة نساقة بشا ف اإلباغاملتوجيهاات الإف  وفاودالمتثاال. وقاال أحاد المن أجا  

، املساااتدامة، بالساااتناد إىل توصااايات تتلاااف هيئاااات وضاااع املعااااي  وبتيسااا  التعااااوف فيماااا بينهاااا
أ ياة وضاع يف حلقاة النقااش د مشاار  آخار وأّكا ستعود بالفائدة علاه مجياع أصاحاب املصالحة.

إف مهماة مذكرات تفاهم مع أصحاب مصلحة آخرين، يف حني قال أحد ثثلاي أماناة األونكتااد 
يف مواءمااة متطلبااات اإلبااغ  اسااتناداا إىل مبااادرات اجلهااات  اففريااق احلااياء وهدفااب الرئيسااي يكمناا

 الفاعلة الرئيسية وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف هذا ا ال.
وقااال املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان املنظمااة الدوليااة لتوحيااد املقاااييس إف املعاااي  ينبلااي  -44
ب إىل يساااتفتات فحساااب، بااا  أيضااااا علاااه أي ناااوف مااان املنظماااات الااا  تطباااق علاااه الشااارك أل

 تنفيذ السياسات العامة. تؤيداحتياجات السوع و 
تعرياااف الساااعر تفسااا اا لاملشاااار  يف حلقاااة النقااااش عااان مؤسساااة الساااعر احلقيقاااي  قاااد و  -45

شم  التكاليف الجتماعية والبيئية، وكذا سعر بيعهاا تنتفات تتلفة ملأمثلة  يعتمد علهاحلقيقي 
لتخفااااي  السااااعر احلقيقااااي حااااافزاا الضاااال  الااااذي ميارسااااب املسااااتهلكوف بالتفزئااااة. وقااااد يشااااك  

 بطريقة تتسم بقس  أوفر من املسؤولية.للشركات للنظر يف التنمية املستدامة 
مارساات إبغدهاا البيئاي ملو لة أكاي شاركة مسافّ  100   لاألونكتااد حتلايغا  ةخب   تموقدّ  -46

 وتتباينبنوف من اإلبغ  يف هذا ا ال. اضطلع  شركة منها 99، علماا أف والجتماعي واإلداري
قطااااف و  ملوقاااع هاااذه الشاااركات اجللااارايف ، وذلااا  وفقااااا اإلبغ يتعلاااق بااا فيمااااثارساااات الشاااركات 

كانات ُتساتخد   كثا اا ماا  عادداا مان املؤشارات الا احلبا ة . وكشف التحلي  الذي أجرتاب نشاطها
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با  هاي إباغ  الشاركات عان ااالت إضاافية، العاملية دوف هذه املؤشرات حتول  التقارير. ولنيف 
تقااارير تتلااف إىل تعزيااز قابليااة ثكنااة ترمااي مؤشاارات أساسااية لوضااع جااراء مناقشااات اقرتاحااات إل
 عن أهدا  التنمية املستدامة للمقارنة.الشركات 

الااهاااات ( EMEIAاحلااادمات املالياااة ) يف حلقاااة النقااااش عااان منظماااةاملشاااار   شااار و  -47
اهتمااا  املسااتثمرين باملعلومااات داا  املاليااة. ازدياااد يف ذلاا   احلاليااة يف القاارارات السااتثمارية، تااا

املبااادئ التوجيهيااة؛ ولااذل ،  كثاارة  بسااببأكثاار صااعوبة علااه املؤسسااات التفاريااة  المتثااال وبااات
املتكاماا ، علااه ساابي    اإلبااغ  للااة مشاارتكة. وقاادّ اسااتخدا  الشااركات باا  اإلبااغ  ماان قِ  قتضاايي

 مؤشرات مادية وموثوقة وقابلة للمقارناة بد من وجود بيد أنب لرؤية شاملة لتوليد القيمة،  املثال،
خارطاة طرياق مشارتكة ملؤشارات الساتدامة وضاع ، فااف لاذا. و العما إطاار متكاما   لكي يستطيع

 عبء اإلبغ .لتخفيف   عامغا رئيسياا ثّ مي
أهاادا  وقااال املشااار  يف حلقااة النقاااش عاان الااس معاااي  اإلفصااا  املتعلقااة باملنااا  إف  -48

متبايناااة أهااادا  ئاااا تتلفاااة و تساااتهد  جهاااات التنمياااة املساااتدامة واإلباااغ  مااان ِقبااا  الشاااركات 
واءماااة مالااا  تعااارتا هاااذا الصااادد، تشااام  التحاااديات الرئيساااية  . ويفامياااع متفاوتاااةومساااتويات 

الخاتغل أوجاب الشاركات  لاواردة يف تقااريرمؤشرات رصد أهدا  التنمية املستدامة مع البياناات ا
إلبااغ  ماان ِقباا  ا -ا ااال رحااب لسااتيعاب عااد  التماثاا  بااني احلكومااات والقطاااف احلاااة. و و 

  قااد يشااكاعتماااد نُاُهاا  تتلفااة إزاء اميااع البيانااات اإلحصاااءات الوطنيااة، داا  أف يف الشااركات 
 حتدياا.
قاات املشااااركة يف حلقااة النقااااش عااان الحتاااد الفيااادراي العاااملي لنقاباااات العماااال إىل وتطرّ  -49

قضايا اجتماعية مثا  عاد  املسااواة والبطالاة والعمالاة الناقصاة. وأشاارت إىل أف اإلباغ  مان ِقبا  
فقااا لتقريار و ذلا  األساساية، و عان حقاوع العماال يتعلق باملعلومات  الشركات  دود عموماا فيما

 ارو   ب ف نوعياة متزايد إقرار. ومع ذل ،  ة (ShareAction) أكشاف ب مؤخراا منظمة ش تأعد
الشاااركات. فعلاااه سااابي  املثاااال،  ة ورفااااهالرشااايداإلدارة عنصاااراا رئيساااياا مااان عناصااار  تشاااّك العمااا  

سااف للعماال أطلقت جلنة رأمسال العمال مبادرة إلصدار مبادئ توجيهية بش ف تقيايم حقاوع اإلن
باد  ساتدامة الومعاي  العم  الرامية إىل تشفيع الستثمار املسؤول وإشارا  وكاالت تصانيف 

قااوع العمااال. ونتيفااة لااذل ، وضااعت اموعااة ماان املؤشاارات حب تقااارير املتعلقااةسااد الثلاارات يف ال
 يف ذل  احلوار الجتماعي وتكوين القوة العاملة. االا، تا 12 يف
حاوافز اإلباغ  الضاوء علاه ( Gather)ذر شار  يف حلقة النقاش عن شاركة دااامل سّل و  -50

اإلبااغ  عمليااة مهمااة لكاان ينبلااي  أفاملشااار   ورأى. بوافرتاضااات ةعاان أهاادا  التنميااة املسااتدام
 .2030 أكثار انسافاماا مااع خطاة التنميااة املساتدامة لعااا ليكوناااف  تعادي  نشااو وساالو  الشاركة

دم  يف تُااأف التفاريااة و  ؤسساااتاملأصاايغا ماان وينبلااي أف تكااوف أهاادا  التنميااة املسااتدامة جاازءاا 
 اسرتاتيفيات الشركات وتاطرها ومؤشرات أدائها الرئيسية.
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النه  املقرت  ل بغ   ( كفاءةCarillion Plc)سي إل  وأوضا ثث  ملؤسسة كاريليوف يب -51
 قياقحتهن  مك نهاا مان ، وهو غل تقدا مثال تطبيقي لشركتبمن خعن أهدا  التنمية املستدامة 

 .ستدامةاملتنمية وسلوكاا قائمني عله الاسرتاتيفية  تضمني أنشطتهاأربا  إضافية عن طريق 
رام  بااتتااواء  مااع أهاادا  التنميااة املسااتدامة  إف( BT Group )يت وقااال ثثاا   موعااة يب -52

إباغ  عدد من األهدا . بيد أف النتقال من يف نتائ  ساعد يف حتقيق توسياسات الشركة ال  
أهاادا  التنميااة املسااتدامة، بشاا ف بيانااات العلااه  قائمااةالشااركات إىل لوحااة متابعااة عامليااة  فاارادى
 ميع األهدا .فيما يتص  جبمن املقاييس العاملية  دعاموعة أ بلورةيقتضي 

بالفعا  معااي  إباغ  تتلفاة  ناب توجادب ثث  للمفموعة السويسرية إلعادة الت مني  أفادو  -53
ثغثاة حتاديات رئيساية يف هاذا   اةالشاركات كبا . و عااتق عبء اإلبغ  الواقع علاه  وب فعديدة 

فاالت مؤشارات مرتبطاة ت وضاعالصدد تتمث  يف اختيار أهدا  التنمية املساتدامة ذات الصالة و 
 للمؤسسات التفارية وإدما  اإلبغ  عن الستدامة يف عملية اإلبغ  املاي. النشاو الرئيسية

التنمياااة  عااانعااان اهتماماااب بتفرباااة اإلباااغ   لحقاااةوأعااارب أحاااد املشااااركني يف مناقشاااة  -54
. وقاال أحاد املشااركني يف حلقاة النفايات اإللكرتونية وقدرات مراكز البيانااتاملستدامة يف سياع 
دت تقرياااراا عااان النفاياااات يف إطاااار فئاااة عاماااة واحااادة بااادلا مااان عااادة فئاااات النقاااش إف شاااركتب أعااا

تحسااااني كفاااااءة الطاقااااة يف مراكااااز البيانااااات لمنفصاااالة، وإهنااااا تسااااعه باسااااتمرار إىل إيباااااد سااااب  
 واستخدا  مصادر الطاقة املتفددة.

يتعلااق باختيااار الشااركات ماان أجاا  حتلياا  ثارسااات اإلبااغ  عاان السااتدامة الاا   وفيمااا -55
الشركات الكيى عن ختوفب من أف خب ة األونكتاد يف عرضها، أعرب مشار  آخر  شارت إليهاأ

بااذل توصاايات واضااحة و تقاادا ثثلااة ملعظاام الشااركات. وشاادد علااه أ يااة تكااوف  قااد لاملختااارة 
 .فصاحاتجهود إضافية لفهم الثلرات يف اإل

أفضاااا  بالفعاااا  الكاااايى داااا  أف أحااااد املشاااااركني يف حلقااااة النقاااااش قااااال إف للشااااركات  -56
حتّسااان خياهاااا يف هاااذا  زالااات مااااالصااال ة واملتوساااطة احلفااام  ؤسسااااتاملمارسااات يف حاااني أف امل

املشااركني يف حلقاة النقااش إهناا تساتخد  التوجياب ذاتاب لكا  مان الشاركات  إحادىا ال. وقالات 
  مشااار  آخاار املتوسااطة احلفاام ألف الاانه  قااائم علااه املبااادئ ذاهااا. وأضااااملؤسسااات الكباا ة و 

عليهااا وعلااه املعاااي  قابلااة للتطبيااق  وماان مث فااافأف الشااركات الكباا ة تتاا لف ماان كيانااات صاال ة 
 عله حد سواء.املؤسسات الصل ة واملتوسطة احلفم 

ماان  باادلا واقارت  أحااد املشااركني يف حلقااة النقاااش إعطااء األولويااة لغحتياجااات واملعااي   -57
م آخاار إف كلفااة مجااع البيانااات ترتاجااع باااطراد يف  اا  احلالااة كلّ . وقااال مااتتعقياادات أخاارىإضااافة 

 املعاا  عناادالراهنااة للتطااور التكنولااوجي. وعااغوة علااه ذلاا ، ينبلااي مراعاااة مسااتوى نضاا  الكياااف 
 وضع معاي  ومدونات اإلبغ  عن الستدامة.
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النامياااة الضاااوء علاااه الففاااوة باااني ارباااة البلاااداف املتقدماااة والبلاااداف  وفاااودوساااّل  أحاااد ال -58
اا علاه ذلا ، املقارنة بني جهودها املبذولة يف هذا الصدد. وردّ  قد تنطوي عليبواإلجحا  الذي 

قااااادرة علااااه تنفيااااذ املؤشاااارات سااااتكوف قااااال أحااااد املشاااااركني يف حلقااااة النقاااااش إف مجيااااع البلااااداف 
 ةوقاد مُتانا فرصااألساسية ل بغ  عن أهادا  التنمياة املساتدامة كمساتوى أساساي مان اإلباغ  

 إضافية. فصاحاتإلدرا  إ تطلباتااوز هذه امل
 بشاااااااا ف األهاااااااادا  املبينااااااااة يفإضااااااااافية    ثثاااااااا  ألمانااااااااة األونكتاااااااااد توضاااااااايحاتوقاااااااادّ  -59

تقتصااار الدراساااة الستقصاااائية الااا  نوقشااات يف الوثيقاااة علاااه  . وملTD/B/C.II/ISAR/78 الوثيقاااة
تقااااارير الشااااركات، باااا  للاااات أيضاااااا وكااااالت التصاااانيف البيئااااي والجتماااااعي واإلداري وتتلااااف 

يتعلاق  فيماا يتصا  باألهادا . وفيماا األكثار شايوعاا املمارسات القطرية، باد  حتدياد املؤشارات 
ضااماف  ماان املهاامأهاادا  التنميااة املسااتدامة،  عاانبااغ  باحلاادود القانونيااة يف اااال السااتدامة واإل
اإلباغ  املااي وفقااا إلطاار املعااي  ب هادا   يتعلاق فيمااالتساع بش ف كيفية حتديد تل  احلادود 

 الستدامة واإلبغ  بش ف أهدا  التنمية املستدامة.وبالدولية ل بغ  املاي، 

  مسائل أخرى -دال 
 األعمال(جدول  من 5 البند)

 تحديث تنفيذ أداة التطوير المحاسبي -1 
أمانااة األونكتاااد اجلوانااب  يثثلااأحااد لاادى تقاادا هااذا البنااد ماان جاادول األعمااال، أباارز  -60

ب هااد  إىل تعزياااز ثاا  أداة تقياايم ذايت موّجاامت االرئيسااية ماان أداة التطااوير احملاساايب، مشاا اا إىل أهناا
داة بناء توافق اتراء علاه الصاعيد الاوط  مان أجا  األ تيّسرالبنية األساسية ل بغ  يف بلد ما. و 

 مرجعيااة وبيانااات اسااتبياف يف األداة مكونااات وتتمثاا وضااع خطااة عماا  ألنشااطة بناااء القاادرات. 
عملياااة  يف إطااااروقاااد وضاااعت هاااذه األداة  .تطبيقهاااا كيفياااة بشااا ف وإرشاااادات إحصاااائي وواااوذ 

شااك  هنفاااا لولياااا إزاء مساااعدة هااي تواسااعة لبناااء توافااق اتراء علااه الصااعيد احلكااومي الاادوي و 
مااع تقااارب دوي يف اااال احملاساابة واإلبااغ ، حتقيااق  الراميااة إىلالبلااداف علااه بناااء الساارتاتيفيات 

 .الوقترور تبناء القدرات بيتعلق  فيما ما رزه بلدحيتوف  قياسات كمية لتقييم التقد  الذي 
تطبيق أداة التطاوير احملاسايب يف بلادها خاغل  مت ثثلة وزارة مالية كازاخستاف نتائ وقدّ  -61

 هابني دورات فريق احلاياء. وقادمت حملاة عاماة عان تطاور البنياة األساساية ل باغ  يف بلاد فرتة ما
وللاااات التوصاااايات املنبثقااااة عاااان  .2014 قاااارار تنفيااااذ أداة التطااااوير احملاساااايب يف عااااا اختاااااذ منااااذ 

تقلة وحتسااني املهااارات يف مهنااة احملاساابة مشاااورات أصااحاب املصاالحة إنشاااء ساالطة إشاارا  مساا
 والتحض  لعتماد معاي  ومدونات دولية إضافية.

وأشااار بعاا  احلااياء الااذين ميثلااوف عاادداا ماان الاادول األعضاااء الاا  طبقاات أداة التطااوير  -62
لتصاادي للتحااديات الاا  اعرتضاات بناااء القاادرات ماان أجاا  ااألداة مك نااتهم ماان احملاساايب إىل أف 

األداة بشاا ف ي اجلااودة والوفاااء باملتطلبااات الدوليااة يف هااذا ا ااال. ولقااد تبااادلوا خااياهم إبااغ  عااا
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تقياايم الحتياجااات والففااوات يف البنيااة األساسااية، ل يف يااد املسااتخدمنيبوصاافها أداة اساارتاتيفية 
 يتعلاق ب فضا  املمارساات العاملياة وصايادة خطا  اإلصاغ  لتحقياق وحتديد النقاو املرجعية فيما
علاااه فائااادة هاااذه األداة تنطاااوي  ات،خارطاااة طرياااق داخلياااة ل صاااغحكاإلباااغ  العااااي اجلاااودة. و 
 .من التنمية مستويات تتلفةبللت   داة للمقارنة بني البلداف ال خاصة تفوع فائدها ك

وسااايلة مفيااادة لتقيااايم متثااا  وخلاااص العدياااد مااان املشااااركني إىل أف أداة التطاااوير احملاسااايب  -63
التداخ  احملتم  بني األداة وتقارير أوجب تنظيمية يف بناء القدرات وناقشوا أوجب التآزر و الثلرات ال

البنااا  الااادوي بشااا ف احااارتا  املعااااي  واملااادونات. وأوضاااحت أماناااة األونكتااااد العغقاااة باااني هاااذه 
ماان  تلقتااب األداة إبّاااف وضااعها ماان مسااا ات كباا ة التقااارير وأداة التطااوير احملاساايب، مشاا ة إىل مااا

الّنقااب كشاف   تتلفاةف تنفياذ األداة يف بلاداف با أماناة األونكتااد  وأفاد أحد ثثلي. البن  الدوي
اإلبغ  داا  املاااي ورصااد المتثااال باايتعلااق  ساايما فيمااا عاان مااواطن ضااعف مؤسسااية مشاارتكة، ل

 كمغف بعضهما البع .تواإلنفاذ. ولحظ ثث  للبن  الدوي أف اتليتني 
تطبياق أداة التطاوير احملاسايب، يف حاني لالكام وف وكولومبيا دعام األونكتااد  اوفدوطلب  -64
أهدا  التنمية املستدامة وآخر التطاورات يف اإلباغ  لتعي عن حتدي  األداة  ت وفود أخرىطلب

 املتكام .

بناء القـدرات مـن أجـل اإلدمـام المـالي للمؤسسـات الوـليرة والمتوسـطة الحجـم وإمكانيـة  -2 
 على التمويلحوولها 

الااذي أمانااة األونكتاااد مااوجزاا عاان مشااروعها احلاااي للمساااعدة التقنيااة  يثثلااأحااد قااد   -65
يباري متويلاب ماان حسااب األمام املتحاادة للتنمياة )"دعام صااانعي السياساات يف البلاداف الناميااة يف 
 .صااايادة سياساااات وطنياااة لتنظااايم املشااااريع مااان خاااغل تنفياااذ أطااار سياساااات تنظااايم املشااااريع"(

ّمم املشااااروف للفمااااع بااااني تعزيااااز إقامااااة املشاااااريع واإلدمااااا  املاااااي ماااان خااااغل بناااااء قاااادرات وُصاااا
 الصل ة واملتوسطة احلفم يف اال احملاسبة والت مني. ؤسساتامل

ويف املناقشاة املتعلقاة بتنفيااذ املؤسساات الصاال ة واملتوساطة احلفام ملعاااي  احملاسابة، اتفااق  -66
علاااه أف املؤسساااات الصااال ة واملتوساااطة احلفااام  ااار  أساساااي للنشااااو املشااااركوف اتفاقااااا واساااعاا 

وساايلة تتايا احلصاول علاه التموياا   القتصاادي، دا  أف املعااي  تعتااي يف أدلاب األحيااف عبئااا ل
وحتقيق النمو. و ة حاجة إىل رفع مساتوى املعرفاة املالياة وجعا  املعااي  أكثار مروناة واساتفابة إىل 

الصااال ة واملتوساااطة احلفااام بليااة تااادعيم اهتمامهاااا بااااإلبغ  وزياااادة عااادد احتياجااات املؤسساااات 
 املنضمة منها إىل القطاف الرمسي.

وسل  أحاد احلاياء الضاوء علاه الفائادة الا  ينطاوي عليهاا التوجياب مان املساتوى الثالا   -67
واملتوساطة  من مبادئ األونكتاد التوجيهية للمحاسبة واإلبغ  املاي احلاصة باملؤسساات الصال ة

احلفم باعتباره خطوة أوىل صوب إدخال معاي   اسبة املؤسسات الصل ة واملتوسطة احلفم يف 
 الوليات القضائية اجلديدة.
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وطلب املشاركوف بصفة عامة دعمهم يف تاوف  التادريب ألصاحاب املؤسساات الصال ة  -68
اء تهااارات تقنيااي احملاساابة. ودالبااااا واملتوسااطة احلفاام يف اااال اإلدارة املاليااة، ودعمهااام يف الرتقاا

تكاوف يف داع  تعفز املؤسسات الصل ة واملتوسطة احلفم عن دفاع تكلفاة  اساب معتماد أو ما
عناب، لكنهاا تساتعني يف املقابا  بتقا  معتماد. وقاال احلبا  القااد  مان الكاام وف إف مان الصااعب 

واملتوساااااطة احلفااااام يف ضاااااب  تكييااااف أطااااار احملاسااااابة املساااااتوردة ومسااااااعدة املؤسسااااات الصااااال ة 
ديفوار إىل حتديات تعزياز اإلباغ  يف  املقاب  أشار احلب  القاد  من كوت حساباها بنفسها. ويف

تزال فياب معظام املؤسساات الصال ة واملتوساطة احلفام دا  منظماة، يف حاني قاال احلبا   سياع ل
عند  تتعام  مع  اسبني إل م لالقاد  من نيف يا إف أدلبية املؤسسات الصل ة واملتوسطة احلف

طلب قروا. وسل  مشاركوف الضوء عله املمارسات اجليدة يف سانلافورة )وضاع واوذ  حملاسابة 
املؤسسات الصل ة وبرنام  يتيا للتقنيني تلبية احتياجات املؤسسات الصل ة واملتوسطة احلفم( 

 البورصاااة يف حالاااة املؤسساااات كينياااا )إضااافاء املزياااد مااان املروناااة علاااه متطلباااات التسااافي  يف ويف
 الصل ة واملتوسطة احلفم(.

وخبصااوة تعريااف املؤسسااات الصاال ة واملتوسااطة احلفاام، أشااار ثثاا  ألمانااة األونكتاااد  -69
إىل أف وضعب يؤول إىل احلكومات يف سياع وليتها القضائية احلاصة. واتّبع ا لس الدوي ملعاي  

ملعاااي  الدوليااة ل بااغ  املاااي ماان أجاا  املؤسسااات الصاال ة احملاساابة أيضاااا هااذا الاانه  يف وضااع ا
 واملتوسطة احلفم.

 تحديثات مقدمة من منظمات دولية وإقليمية أخرى -3 
قال ثث  ملركز إصغ  اإلبغ  املاي التابع للبن  الدوي إف البن  وضع منهفية  ّسنة  -70

البنا  الاادوي الادعم إىل منظماات  اساابة  جديادة بشا ف تقااارير مراعااة املعااي  واملاادونات. وقاد 
مهنياااة واموعاااات تنظيمياااة ومؤسساااات لتباااادل املعاااار  ب شاااكال متنوعاااة مثااا  املاااؤمتر السااانوي 

(، وهاااو مباااادرة تعلّااام يف Crecerل باااغ  واحملاسااابة مااان أجااا  دعااام النماااو القتصاااادي اإلقليماااي )
قتصاااديني يف املنطقااة عاان طريااق حتسااني أمريكااا الغتينيااة والبحاار الكااارييب تاادعم النمااو والتنميااة ال

اإلباغ  املااي واحملاساايب يف القطااعني العااا  واحلااة. وتوخياااا للمزياد ماان الفعالياة، كاااف مان املهاام 
 تصميم إصغ  اإلبغ  املاي حبي  يغئم القدرات والظرو  احمللية.

  يتبعها ا لس يف وحتدث ثث  للمفلس الدوي إلعداد التقارير املتكاملة عن السب  ال -71
تشفيع مبادرةا ناشئة عن حركة اإلبغ  املتكام . وقال إف احلوار املتعلق حبوكمة الشركات الاذي 
تشااار  فيااب منظمااات ذات تاا ث  دوي كباا  يف إبااغ  الشااركات وساايلة إلذكاااء الااوعي باااإلبغ  

عاااد وأطلاااق مبااااادرة املتكامااا . وشاااك  ا لاااس شاااابكات للهيئاااات احملاسااابية املهنياااة وصااااناديق تقا
يبحاا  األسااباب  تكنولوجيااة. وهااو يضااطلع أيضاااا باادور ناشاا  يف شااراكتب مااع البناا  الاادوي، إذ

ال  يتعني من أجلها عله القطاف العا  اعتماد اإلباغ  املتكاما  والساب  الكفيلاة بتحقياق ذلا . 
ميياة للمفلاس وشّدد املمث  علاه أ ياة العما  ماع األوسااو األكادميياة مان خاغل الشابكة األكاد

 بد  إرساء أساس ل بغ  املتكام .
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وناقشااات ثثلاااة لحتااااد احملاساااابني املعتمااادين يف منطقاااة البحاااار األباااي  املتوسااا  بعاااا   -72
فيها ضرورة العم  عله زياادة التكاما  الساوقي باني بلاداف املنطقاة. وشاددت  التزامات الحتاد تا

( الااذي Trainexاملثااال برنااام  تااراينيكس ) علااه أ يااة بلااورة أنشااطة مشاارتكة. وذكاارت علااه ساابي 
للمتخاارجني اجلاادد يف  ساايتيا باارام  تاادرب وتاادريب لطااغب منطقااة البحاار األبااي  املتوساا  أو

املنطقة. وتشم  أنشطة الحتاد مشروعاا سيبدأ تنفيذه إلبراز أ ياة مهناة احملاسابة وشاهادة جديادة 
حد أعضاء الحتااد، وهاو ا لاس األعلاه أ 2016 يف تقييمات األعمال التفارية سيقرها يف عا 

 لرابطة احلياء احملاسبني، إىل جانب رابطة احملاسبني القانونيني املعتمدين.
وقال ثث  لحتااد احملاسابني األفارقاة إف مباادرات الحتااد احلالياة يف أفريقياا تشام  إنشااء  -73

اب  لتعزيز املنظمات احملاسابية منظمات  اسبية مهنية وتنظيم محغت لتشفيع العضوية واختاذ تد
املهنياااة القائماااة ولعتمااااد املعااااي  الدولياااة الرامياااة إىل تااادعيم القااادرات احمللياااة. وشااادد علاااه أ ياااة 
التعاوف والتنسيق مع املنظمات اإلقليمياة لتشافيع تقاسام املعاار  واملاوارد. وقاال إف أداة التطاوير 

وماااة والقطااااف احلااااة باتاحاااة متثيااا  دقياااق ملهناااة احملاسااايب تشاااك  يف رأياااب وسااايلة للااارب  باااني احلك
 احملاسبة.

وقااااال ثثاااا  لرابطااااة احملاساااابة للبلااااداف األمريكيااااة إف الرابطااااة تعماااا  علااااه إدمااااا   اساااايب  -74
تعتمد الرابطة التعليم عنصراا رئيسياا ملستقب  مهنة احملاسابة، فهاي تشاار  يف  األمريكتني كافة. وإذ

 عدد من املبادرات التعليمية.
وقااااال ثثاااا  لغحتاااااد األورويب للمحاساااابني ومراجعااااي احلسااااابات للمؤسسااااات الصاااال ة  -75

يب فحسااب وإوااا و يف القتصاااد األور  واملتوسااطة احلفاام إف هااذه املؤسسااات تااؤدي دوراا مهماااا، ل
، أجاارى الحتاااد دراسااة استقصااائية بشاا ف  اااف ماان 2016أيار/مااايو  علااه الصااعيد العاااملي. ويف

ياب بااد  حتدياد تاا ث ات تنفيااذ توجياب الحتاااد األورويب بشا ف احملاساابة )التوجيااب الادول األعضاااء ف
2013/34/EU وحاااّ  الااادول األعضااااء علاااه دعاااوة املؤسساااات الصااال ة واملتوساااطة احلفااام إىل .)

 مواجهة التحدي الذي ميثلب النظر يف اعتماد التفك  املتكام  واإلبغ  املتكام .

 المسائل التنظيمية -ثالثاا  
  انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
انتخاااب فرياااق احلاااياء احلكاااومي الااادوي العامااا ، يف جلساااتب العاماااة الفتتاحياااة، عضاااوي  -76

 املكتب التاليني:
 )سنلافورة( إيالسيد ج ار    الرئيس: 
 (كينيا) باء. شيرويواهيغري  السيد املقرر: -نائب الرئيس  
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  جدول األعمال وتنظيم العملإقرار  -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند 
اعتمد فريق احلياء احلكومي الدوي العاما ، يف جلساتب العاماة الفتتاحياة أيضااا، جادول  -77

. وكاااااف جاااادول TD/B/C.II/ISAR/76األعمااااال املؤقاااات للاااادورة، علااااه النحااااو الااااوارد يف الوثيقااااة 
 يلي: األعمال كما
 بانتخاب أعضاء املكت -1
 جدول األعمال وتنظيم العم إقرار  -2
التنفيذ العملي لرصاد امتثاال وإنفااذ متطلباات احملاسابة ومراجعاة احلساابات مان  -3

 أج  إبغ  عاي اجلودة
تعزيز دور اإلبغ  يف حتقيق أهادا  التنمياة املساتدامة: دما  املعلوماات البيئياة  -4

 والجتماعية واإلدارية يف تقارير الشركات
 ئ  أخرىمسا -5
 والثغثني رابعةجدول األعمال املؤقت للدورة ال -6
 اعتماد التقرير -7

 نتائل الدورة -جيم 
اعتماااد فرياااق احلاااياء احلكاااومي الااادوي العامااا ، يف جلساااتب العاماااة احلتامياااة املعقاااودة ياااو   -78

الارئيس ، استنتاجاتب املتفق عليها، واتفق عله أف يلّخاص 2016أكتوبر /ولتشرين األ 6اجلمعة 
ة والثغثااااني رابعاااااملناقشااااات داااا  الرمسيااااة. ووافااااق أيضاااااا علااااه جاااادول األعمااااال املؤقاااات للاااادورة ال

 األول(. )املرفق

  اعتمـــاد التقريــــر -دال 
 من جدول األعمال( 7)البند 
املقااارر، بوضاااع التقريااار يف  -أذف فرياااق احلاااياء احلكاااومي الااادوي العامااا  لنائاااب الااارئيس  -79

 النهائية، حتت إشرا  الرئيس، بعد اختتا  الجتماف.صيلتب 
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 المرفق األول

 ة والثالثينرابعجدول األعمال المؤقت للدورة ال  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 جدول األعمال وتنظيم العم إقرار  -2
ات تعزيااز قابليااة البيانااات الااواردة يف التقااارير املتعلقااة بالسااتدامة للمقارنااة: اختيااار املؤشاار  -3

 األساسية إلبغ  الشركات عن املسا ة يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة
دور اإلفصااا  يف تقياايم املخاااطر وحتسااني جاادوى اإلبااغ  ماان قباا  الشااركات يف صاانع  -4

 القرار
 مسائ  أخرى -5
 ة والثغثنيامسجدول األعمال املؤقت للدورة احل -6
 اعتماد التقرير -7
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 المرفق الثاني

 (3)الحضور  
 حضر الجتماف ثثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: -1

 يلحتاد الروسا
 اإلمارات العربية املتحدة

 اإندونيسي
 اليازي 
 بيغروس

 تركمانستاف
 تركيا
 اجلزائر

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 جيبويت
 زمبابوي
 لنكا سري

 سنلافورة
 سوازيلند
 سويسرا
 الصني
 دامبيا
 دانا

 الفلبني
 البوليفارية( -فنزويغ )مجهورية 

 كازاخستاف
 الكام وف
 كمبوديا
 ديفوار كوت

 كولومبيا
 الكونلو
 الكويت
 كينيا
 ليتوانيا
 مالطة
 امللرب

 املكسي 
 نيبال
 نيف يا
 وهنلاريا
 هولندا

 وكاف ثثغا يف الدورة عضو املؤمتر اتيت امسب: -2
 الكرسي الرسوي 

 الدولة التالية د  العضو ثثلة بصفة مراقب يف الدورة:وكانت  -3
 دولة فلسطني 

__________ 

ئيااة للمشاااركني، انظاار الوثيقااة حتتااوي هااذه القائمااة علااه املشاااركني املساافلني فقاا . للحصااول علااه القائمااة النها (3)
TD/B/C.II/ISAR/INF.9. 



TD/B/C.II/ISAR/79 

23 GE.16-18844 

 املنظمة احلكومية الدولية اتتية امسها: ت ثثلةوكان -4
 الحتاد األورويب 

 وكانت األجهزة وائيئات واليام  التابعة لألمم املتحدة التالية أمساؤها ُثثلة يف الدورة: -5
 ةبرنام  األمم املتحدة للبيئ 
 اللفنة اإلحصائية لألمم املتحدة 

 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ثثلة يف الدورة: -6
 الس مراجعي حسابات األمم املتحدة 
 اموعة البن  الدوي 

 وكانت املنظمات د  احلكومية التالية ثثلة يف الدورة: -7
 الفئة العامة 
 ادات التعليم العايالشبكة الدولية لتوحيد شه 
 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
 املنظمة الدولية ألرباب العم  

    
 


