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 قدمةم  
ُعِقةةةدت الةةةدورة الرابعةةةة والثكثةةةوء لفريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةوممل الةةةدو  العامةةةل املعةةة  الملعةةةاي   

تشةةرين  3إىل  1ن الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا يف قصةةر األمةةم يف جنيةةف، سويسةةرا، يف الفةةرتة مةة
 . 2017الثاين/نوفمرب 

 االستنتاجات املتفق عليها -أوالا  
تعزيررز بابليررة التقررارير املتعلقررة ابالسررتدامة للمقار ررةش اتتيررار املؤ رررات األساسررية  -ألف 

  إلبالغ الشركات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 ،إء فريق اخلرباء العامل احلكوممل الدو  املع  الملعاي  الدولية للمحاسبة والبكا 
اللةةدور األساسةةمل الةةيه تتديةة  احملاسةةبة وإبةةكا الشةةر ات يف حتقيةةق طموحةةات  إذ يسةةلم 

 ،2030اطة التنمية املستدامة لعام 
وليةةة األونكتةةاد املتمثلةةة يف تعزيةةز عملةة  يف عةةال البةةكا عةةن السةةتدامة،  إىلوإذ يشةة   

 ،*حسبما هو منصوص علي  يف مافيكيانو ن ويب
يت قةةةةدمتها اجلهةةةةات صةةةةاحبة املصةةةةلحة الرائةةةةدة يف املسةةةةامهات القيمةةةةة الةةةة وقةةةةد اسةةةةتعر  

 عالت البكا عن الستدامة والبكا املتكامل والبكا غ  املا ،
اللتقةةدم الكبةة  الةةيه أحراتةة  أمانةةة األونكتةةاد يف إبةةكا الشةةر ات  حيةةيع علمةةاا  -1 

امة املقرتحةةة سةةتدة املعةن أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ومؤموعةةة مت ةةراألا األساسةةية ألهةةداف التنميةة
ني الو ةةالت ملشةةرتب بةةاللشةةر ات، شا ةةياا مةةع إطةةار رصةةد أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة لفريةةق اخلةةرباء 
ور تعلقةة بتعزيةز دودهةا املاملع  مت رات أهداف التنمية املستدامة،  ةدداة ملسةاعدة البلةداء يف جه

 إبكا الشر ات عن تنفيي أهداف التنمية املستدامة؛
أمانةةةة األونكتةةةاد أء تةةةدفع إىل األمةةةام قعماملةةةا املتعلقةةةة الملت ةةةرات  إىل يطلةةةب -2 

ةةةةع اةةةةك ا بةةةةني مةةةةل فةةةةرتة األساسةةةةية ألهةةةةداف التنميةةةةة املسةةةةتدامة،  ؤةةةةزء مةةةةن وثيقةةةةة توجيهيةةةةة ُ م 
عامةةةل املعةةة  لةةةدو  الاالةةةدورات، اللتعةةةاوء مةةةع الفريةةةق الستشةةةاره التةةةابع لفريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةوممل 

 اسبة والبكا؛الملعاي  الدولية للمح
أمانةةةةةة األونكتةةةةةاد إىل إعةةةةةداد دراسةةةةةات حةةةةةالت إفراديةةةةةة بشةةةةةدء أفضةةةةةل  يةةةةةدعو -3 

 املمارسات يف إبكا الكياانت املتما ية مع أهداف التنمية املستدامة؛
إىل اجلهةةةود اليةةةافية الةةةيت تبةةةيملا أمانةةةة األونكتةةةاد يف إعةةةداد إر ةةةادات  يتطلةةةع -4 

مة، عةةةدد مةةةن أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدا 12املةةةدف مةةةن  1-6-12للبيةةةاانت الوصةةةفية للمت ةةةر 
للبيئةةة وفريةةق  املتحةةدة الشةةر ات الةةيت تنشةةر تقةةارير تتعلةةق اللسةةتدامة، اللتنسةةيق مةةع بةةرانمج األمةةم

 .اخلرباء املشرتب بني الو الت املع  مت رات أهداف التنمية املستدامة
 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 3

__________ 

* TD/519/Add.2 . 
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خررا ر وحتسررني جرردوغ اإلبررالغ مررن ببررل الشررركات يف دور اإلفصررايف يف تقيرريم امل -ابء 
  صنع القرارات 

 من جدول األعمال( 4)البند 

 إء فريق اخلرباء العامل احلكوممل الدو  املع  الملعاي  الدولية للمحاسبة والبكا، 
أء حةةةالت إفصةةةاح الشةةةر ات عةةةن املخةةةاطر بطةةةر  قابلةةةة للمقارنةةةة  إذ يضةةةع يف اعتبةةةار  

، وتعزيةةز ا ةةاذ قةةرارات  وعديةةة وموثوقةةة تةةوفر مسةةامهة أساسةةية يف تشةةؤيع منةةات اسةةتثماره مةةواتر
 مستن ة، وتيس  إدارة املخاطر بطر  سليمة،

 قء ال اهةةات الدوليةةة يف حتسةةني حالةةة إفصةةاح الشةةر ات، يف سةةياقات مةةن وإذ يسةةلِمم 
 مجلتها سيا  علس الستقرار املا  وفرقة عمل  املعنية اللفصاحات املالية املتصلة الملنات،

عةةن ارتياحةة  لتسةةا  وعمةةق املناقشةةات يف إطةةار بنةةد جةةدول األعمةةال، يعةةرب  -1 
 ، اليت أعدألا أمانة األونكتاد؛TD/B/C.II/ISAR/82على النحو املبني يف الوثيقة 

ونكتةةةةةةاد أء تواصةةةةةةل تيسةةةةةة  تقاسةةةةةةم املمارسةةةةةةات اجليةةةةةةدة إىل أمانةةةةةةة األ يطلةةةةةةب -2 
والتحةةةةدايت القائمةةةةة يف عةةةةال الفصةةةةاح عةةةةن املخةةةةاطر، مةةةةا يف ذلةةةة  مواءمتةةةة ، ل سةةةةيما  ةةةةدف 
مسةاعدة البلةةداء الناميةة والبلةةداء الةيت شةةر اقتصةاداألا مرحلةةة انتقاليةة فيمةةا تبيلة  مةةن جهةود لتعزيةةز 

 وى إبكا الشر ات يف عملية صنع القرارات.دور الفصاح يف تقييم املخاطر وتعزيز جد
 اجللسة العامة اخلتامية

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  3

  مسائل أترغ -جيم 
 من جدول األعمال( 5)البند 

 ألف  

 جتارب تنفيذ أداة تطوير احملاسبة  
 إء فريق اخلرباء احلكوممل الدو  العامل املع  الملعاي  الدولية للمحاسبة والبكا، 
 اللتقدم اليه أحرات  الدول األعضاء يف تطبيق أداة األونكتاد لتطوير احملاسبة، إذ يسلم 
بفعاليةةةةة أداة تطةةةةوير احملاسةةةةبة يف تقيةةةةيم األسةةةةس الوطنيةةةةة مةةةةن حيةةةة  القةةةةدرات  وإذ يقةةةةر 

التنظيميةةة واملتسسةةية والبشةةرية لتقةةد  تقةةارير عاليةةة اجلةةودة، وويةةع اطةةع عمةةل، وا ةةاذ مبةةادرات 
 ،ز بيئتها املتصلة إببكا الشر اتلبناء القدرات من أجل تعزي

أمانةة األونكتةاد أء تواصةل حتةدي  أداة تطةوير احملاسةبة مسةتندة إىل  إىل يطلب -1 
التعليقات املتعلقةة السةتخدامها الةواردة مةن الةدول األعضةاء والتعبة  عةن تطةور املمارسةات اجليةدة 
يف عةةال البةةكا البيئةةمل والجتمةةاعمل والداره واحملاسةةبة للمتسسةةات البالؤةةة الصةةؤر واملتسسةةات 

 احلؤم؛الصؤ ة واملتوسطة 
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أمانةةةة األونكتةةةاد علةةةى مواصةةةلة جهةةةود مجةةةع األمةةةوال الةةةيت تبةةةيملا لةةةزايدة  يشةةةؤع -2 
 إذ اء الوعمل قداة تطوير احملاسبة وتوسيع نطا  تطبيقها ليشمل بلداانا إيافية.

 ابء  

احملاسررربة واإلبرررالغ مرررن ببرررل املؤسسرررات الصرررةرغ واملؤسسرررات الصرررةرية واملتوسرررطة احلجرررم    
 اج املايلكوسيلة لتحقيق اإلدم

 إء فريق اخلرباء احلكوممل الدو  العامل املع  الملعاي  الدولية للمحاسبة والبكا، 
التقةةةدم الةةةيه أحراتةةة  أمانةةةة األونكتةةةاد بشةةةدء تنفيةةةي عنصةةةر عةةةن احملاسةةةبة  وقةةةد اسةةةتعر  

اخلاصة الملتسسات الصؤرى واملتسسات الصؤ ة واملتوسةطة احلؤةم ملشةرو  املسةاعدة التقنيةة، يف 
ار حسةةاب األمةةم املتحةةدة الاةةائمل، املعنةةوء نمسةةاعدة صةةانعمل السياسةةات يف البلةةداء الناميةةة إطةة

 على صياغة سياسات وطنية لتنظيم املشاريع من اكل تنفيي أطر سياساتية لتنظيم املشاريعن،
اللدور احلاسم اليه تتدية  احملاسةبة يف حتسةني الدمةاا املةا  وإملةام  حييع علماا  -1 

بة املصةةلحة الألمةةور املاليةةة للمتسسةةات الصةةؤرى واملتسسةةات الصةةؤ ة واملتوسةةةطة اجلهةةات صةةاح
احلؤم، ومن مث شكينها من النمو، وإجياد فةرص عمةل جديةدة، واملسةامهة يف اةو مسةتدام و ةامل 
للؤميةةع، علةةى النحةةو املبةةني يف نتةةائج حلقةةيت عمةةل إقليميتةةني أجرألمةةا بنؤةةاح أمانةةة األونكتةةاد يف 

 ية وأفريقيا اكل فرتة ما بني الدورات؛أمريكا الكتين
أمانة األونكتاد، رهناا بتوافر التمويل، إىل اليطك  مزيد مةن العمةل يف  يدعو -2 

مسةةةاعدة الةةةدول األعضةةةاء يف تنفيةةةي التوصةةةيات احملةةةددة يف حلقةةةات العمةةةل القليميةةةة، مةةةثكا بنةةةاء 
عةةال احملاسةةبة للمتسسةةات الصةةؤرى القةةدرات التنظيميةةة واملتسسةةية والبشةةرية، وبنةةاء القةةدرات يف 

واملتسسةةةات الصةةةؤ ة واملتوسةةةطة احلؤةةةم، وتيسةةة  التنسةةةيق بةةةني اجلهةةةات صةةةاحبة املصةةةلحة علةةةى 
الصةةعيدين الةةوط  والقليمةةمل، مةةا يف ذلةة  امليئةةات التنظيميةةة، ووايةةعمل املعةةاي ، ومقةةدممل ر و  

لصةؤرى واملتسسةات الصةؤ ة األموال واخلدمات املاليةة، وو ةالت الةرتويج، ورابطةات املتسسةات ا
 واملتوسطة احلؤم.

 اجللسة العامة اخلتامية
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  3

 موجز الرئيس -اث ياا  
 اجللسة العامة االفتتاحية -ألف 

وج  مدير  عبة الستثمار واملشاريع الألونكتاد اخلطاب الفتتةاحمل فسةلمع الضةوء علةى  -1
نمةةو القتصةةاده للةةدول األعضةةاء ومسةةامهات الفريةةق احلكةةوممل أمهيةةة أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة لل

الةةدو  العامةةل املعةة  الملعةةاي  الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا يف تعزيةةز إبةةكا عةةا  اجلةةودة مةةن قبةةل 
. وبعدئةي، قةدم رئةيس فةر  املتسسةات يف الشةعبة حملةة عامةة 1982الشر ات مني إنشةائ  يف عةام 

 تداوملا اكل الدورة. عن بنود جدول األعمال اليت سيتم 
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ومشلت حلقة النقاش الفتتاحية عروياا قةدمها سسةة وةاورين هةمخ املشةرف علةى مراقبةة  -2
املصةةةةرف الةةةةوط  الرباايلةةةةمل للتنميةةةةة القتصةةةةادية والجتماعيةةةةة؛ وعضةةةةو يف علةةةةس معةةةةاي  احملاسةةةةبة 

الحتةةةاد الةةةدو  الدوليةةةة؛ ورئةةةيس مر ةةةز إصةةةكح البةةةكا املةةةا  يف البنةةة  الةةةدو ؛ وانئةةةب رئةةةيس 
 للمحاسبني؛ وعضو يف جلنة إدارة هيئة اخلدمات واألسوا  املالية يف بلؤيكا.

و ةةةةةدد أحةةةةةد احملةةةةةاورين علةةةةةى أء البةةةةةكا املتكامةةةةةل العةةةةةا  اجلةةةةةودة يعطةةةةةمل املتسسةةةةةات  -3
التؤاريةةة، عنةةد البةةكا عةةن ائاثر البيئيةةة والجتماعيةةة لجةةراءات  ةةر ة معينةةة، الوسةةائل الكامةةة 

نظرة أمشل ملستثمريها وغ هم من اجلهات صاحبة املصلحة. وقد سةاعد البةكا املتكامةل لتقد  
القةةةةرارات  صةةةةنععلةةةةى افةةةةا تفةةةةاوت املعلومةةةةات املقدمةةةةة ألصةةةةحاب املصةةةةلحة وحتسةةةةني نوعيةةةةة 

السةةةتثمارية. ومةةةن املةةةرج  أء يبحةةة  املسةةةتثمروء، يف إطةةةار تقيةةةيمهم للمخةةةاطر، عةةةن معلومةةةات 
لية الجتماعيةةةة للشةةةر ات وااثرهةةةا البيئيةةةة. ومةةةن مث  ةةةاء مةةةن مصةةةلحة الشةةةر ات يف تقةةةارير املسةةةتو 

الشر ة إاتحة املعلومات ويماء وصول الرسالة املقصودة إىل املستثمرين وغ هم من املستخِدمني 
مبا ةةةرة، ولةةةيس مةةةن اةةةكل أطةةةراف اثلثةةةة، للتقليةةةل مةةةن احتمةةةال سةةةوء التفسةةة . وينبؤةةةمل إدمةةةاا 

تسسات التؤارية من واسبة وإبةكا ومةا يتصةل بةيل  مةن نظةم البكا املتكامل يف عمليات امل
قةةارير انطكقةةاا منهةةا بصةةورة اليةةة. وملةةا  ةةاء البةةكا املنفصةةل عةةن ترقابةةة دااليةةة أكةةن أء تُعةةدم ال

ألفضةةةل  الفعاليةةةة وغةةة  ذه صةةةلة فةةة ء مةةةن ااملت ةةةرات الجتماعيةةةة والبيئيةةةة أكةةةن أء يكةةةوء عةةةد 
لضةةروره أيضةةاا تطبيةةق البةةكا املتكامةةل مةةن أجةةل رصةةد تنفيةةي إدماجةة  مةةع البةةكا املةةا . ومةةن ا

أهداف التنمية املستدامة. وعلى الرغم من أء إبكا الشر ات عن ائاثر الجتماعية والبيئية غة  
إلزاممل حالياا يف معظم الولايت القضةائية حةول العةاف، فة ء مةن املتوقةع أء يصةب  هةو القاعةدة يف 

 املستقبل القريب. 
را وةةاور ااةةر أء املعةةاي  الدوليةةة ليلبةةكا املةةا  الصةةادرة عةةن ا لةةس الةةدو  ملعةةاي  وأبةة -4

احملاسبة ل تقتضمل من الشر ات البكا عن أثرها الجتماعمل أو البيئمل ألء الرت يز ينصب على 
معةةةاي  البةةةكا املةةةا . وأبةةةرا وجهةةةة النظةةةر هةةةي  وةةةاور ااةةةر فةةةدبل  املشةةةار ني قء البنةةة  الةةةدو  

تةةواى احلةةير إااء مطالبةةة البلةةداء املتعاملةةة معةة  بتنفيةةي معةةاي  البةةكا غةة  املةةا  أل ةةا سةةبق أء ي
واجهةةةت صةةةعوالت للتكيةةةف مةةةع معةةةاي  البةةةكا املةةةا . ويف  ثةةة  مةةةن احلةةةالت، تفتقةةةر البلةةةداء 

ألساسةةةةية الناميةةةة والبلةةةةداء الةةةةيت شةةةةر اقتصةةةةاداألا مرحلةةةة انتقاليةةةةة إىل القةةةةدرة علةةةةى إدراب املفةةةةاهيم ا
ملتطلبةةات البةةكا املةةا  واحملاسةةبة الةةيت تفريةةها املعةةاي  الدوليةةة ليلبةةكا املةةا . وقةةد يرهةةق هةةي  
البلداء يف هيا الوقت ويع متطلبات إيافية ومطالبتها إبدماا إبكا غ  ما  يشمل مت ةرات 

 بيئية واجتماعية.
يكةةةةوء مةةةةن السةةةةهل قراءألةةةةا  واتفةةةةق بعةةةةا احملةةةةاورين علةةةةى أء البيةةةةاانت املاليةةةةة ينبؤةةةةمل أء -5

وتفسةة ها. وينبؤةةمل تقةةد  مزيةةد مةةن املعلومةةات  بنةةود متسلسةةلة يف البيةةاانت املاليةةة ولةةيس يةةمن 
احلوا ةةةمل. وأبةةةرا أحةةةد احملةةةاورين النظةةةر حاليةةةاا يف مراجعةةةة بيةةةاء املمارسةةةة اخلةةةاص اللتعليةةةق الداره 

املتعلقةةة اللسةتدامة يف إبةةكا للمؤلةس الةدو  للمعةةاي  احملاسةبية  ةدف تيسةة  إدمةاا املعلومةات 
بشةةةدء القيمةةةة املضةةةافة مةةةن إدمةةةاا البةةةكا غةةة  املةةةا  يف  الشةةةر ات. وأاثر أحةةةد املنةةةدوبني سةةةتالا 

معاي  البكا القائمة، يف حني أراد مندوب اار أء تتزعم األمم املتحدة إدماا إبةكا البيةاانت 
 غ  املالية يف مجيع أحناء العاف.



TD/B/C.II/ISAR/83 

7 GE.17-20666 

اار الضوء علةى الةدور املةام الةيه يضةطلع بة  نجيةل األلفيةةن أو الشةباب وسلع واور  -6
عامةةةةاا( يف النهةةةةو  مهنةةةةة احملاسةةةةبة. وقةةةةال إء اجليةةةةل اجلديةةةةد مةةةةن احملاسةةةةبني يشةةةةعروء  20-30)

اللراحة إااء تكنولوجيا املعلومات، وخباصة التصالت، وسيكوء للي اء الصطناعمل دور متزايةد 
تزايةةد تطةةور تكنولوجيةةا املعلومةةات وتوافرهةةا أيضةةاا إىل تيسةة  البةةكا  يف مهنةةة احملاسةةبة. وسةةيتده

الرقمةةةةمل، واللتةةةةا  فةةةة ء املهنةةةةة ااجةةةةة إىل تكييةةةةف معةةةةاي  ومتطلبةةةةات البةةةةكا اخلاصةةةةة  ةةةةا مةةةةع 
التكنولوجيةةا اجلديةةدة، مةةثكا بتقةةد  الر ةةادات وتةةوف  التعلةةيم ملعةةده الضةةرائب. وقةةد تقاسةةم أحةةد 

يف حني  دد واور اار على أمهية التعليم وسةلع الضةوء علةى الاتكفةات احملاورين هيا الرأه، 
 يف طر  تقييم احملاسبني من خمتلف البلداء للمعامكت احملاسبية وقيمتها العادلة.

وفيمةةا يتعلةةق قهةةداف التنميةةة املسةةتدامة والبةةكا غةة  املةةا ، أ ةةار وةةاور ااةةر إىل أء  -7
املصةارف الكبة ة و ةر ات التةدمني والشةر ات الةيت تضةم أ ثةر  قانوء الحتاد األورويب يقتضمل مةن

موظةةةف أء تفصةةة  عةةن املعلومةةةات غةةة  املاليةةةة. وتتضةةمن املتطلبةةةات املتعلقةةةة ببلؤيكةةةا  500مةةن 
البةةةكا عةةةن التنةةةو  اجلنسةةةاين ومت ةةةرات األداء الرئيسةةةية وتةةةوف  البيةةةاانت املتعلقةةةة بكيفيةةةة احةةةرتام 

ذل  اسةتخدام عمةل األطفةال. وعلةى اجلهةات صةاحبة املصةلحة املوردين حلقو  النساء، ما يف 
يف الشةةر ات )العةةاملني واملسةةتهلكني والةةدائنني( واملنظمةةني ومراجعةةمل احلسةةاالت القةةانونيني وإدارة 
الشةةر ات )املةةديرين واحملاسةةبني( الرجةةو  إىل معةةاي  مثةةل التفةةا  العةةاململ للمةةم املتحةةدة، واجليةةةل 

ة ليلبةكا عةن مةدى السةتدامة، وتوجيهةات الحتةاد األورويب ملكافحةة الرابع من املبادئ التوجيهية
الفساد، والحتاد الدو  للمحاسبني عند ا اذ قةرارات بشةدء تنظةيم تقةارير  ةر األم. و ةدد علةى 

 أء البكا غ  املا  يساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

مة للمقار ررةش اتتيررار املؤ رررات األساسررية تعزيررز بابليررة التقررارير املتعلقررة ابالسررتدا -ابء 
  إلبالغ الشركات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 من جدول األعمال( 3)البند 

أبةةرات أمانةةة األونكتةةاد عموعةةة مةةن املت ةةرات األساسةةية لبةةكا الشةةر ات عةةن املسةةامهة  -8
الفريةةق العامةةل احلكةةوممل الةةدو  املعةة  يف أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة وعريةةت مسةةائل ملةةداولت 

( الةةيت TD/B/C.II/ISAR/81الملعةةاي  الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا ومةةي رة املعلومةةات األساسةةية )
أُعدت اكل فرتة ما بني دورات فريق اخلرباء احلكوممل الدو  لتيس  املناقشةة. واسةتندت املةي رة 

صةد تنفيةي أهةداف التنميةة املسةتدامة، واستعريةت إىل املداولت السابقة بشدء دور البكا يف ر 
مبادئ ومعاي  ااتيار املت رات وعريت بعا املت رات األساسية. وأُتيحت أيضاا ورقة تتضمن 

 تفس ات مفصلة للمت رات املختارة. 
ويف أول حلقة من حلقيت نقاش منةدرجتني حتةت بنةد جةدول األعمةال، مثمةل املتحةاوروء  -9

امليةةة، وا لةةس الةةدو  ليلبةةكا املتكامةةل، ومنظمةةة التعةةاوء والتنميةةة يف امليةةداء مبةةادرة البةةكا الع
 القتصاده، ومنظمة العمل الدولية، و ر ة أدي  لكبتكارات. 

وقةدم بعةةا احملةاورين معةةاي  مبةادرة البةةكا العامليةةة و ةج البةةكا املتكامةل الةةيه يتبعةة   -10
ا صةةةكألما قهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة. وشثةةةل مبةةةادرة ا لةةةس الةةةدو  ليلبةةةكا املتكامةةةل وانقشةةةو 

البةةةكا العامليةةةة عموعةةةة مةةةن معةةةاي  البةةةكا املتداالةةةة، الةةةيت شكةةةن املنظمةةةات مةةةن البةةةكا عةةةن 
ااثرها القتصةادية والبيئيةة والجتماعيةة ومسةامهتها يف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة. واللرت يةز 
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تيؤية واةةةوذا أعمةةةال  اريةةةة وتوليةةةد القيمةةةة، أكةةةن أء يسةةةاعد علةةةى ر و  أمةةةوال متعةةةددة واسةةةرتا
البكا املتكامل املتسسات على تعزيز مسامهتها يف حتقيق أهةداف التنميةة املسةتدامة مةن اةكل 

 تفك  متكامل واستخدام تقارير متكاملة ليلبكا عن . 
قتصاده املتعلق بقيةا  وعر  أحد احملاورين عمل منظمة التعاوء والتنمية يف امليداء ال -11

املسةةافة املتبقيةةةة لتحقيةةةق غةةةاايت أهةةةداف التنميةةة املسةةةتدامة واملسةةةدلة ذات الصةةةلة املتعلقةةةة إببةةةكا 
املتسسات التؤارية عن مسامهتها يف الرفا . و دد واور اار على أمهية العمل الكئةق ألهةداف 

داف التنميةةة املسةةتدامة. وحةةدد التنميةةة املسةةتدامة و ةةيل  ملسةةامهة األعمةةال التؤاريةةة يف حتقيةةق أهةة
إعكء منظمةة العمةل الدوليةة الثكثةمل للمبةادئ املتعلقةة الملتسسةات املتعةددة اجلنسةيات والسياسةة 
الجتماعيةةةةة توجيهةةةةات بشةةةةدء  يةةةةف أكةةةةن للشةةةةر ات و يةةةةف ينبؤةةةةمل ملةةةةا أء تسةةةةهم يف التنميةةةةة 

الةةةةيه يؤطةةةةمل خمتلةةةةف املسةةةتدامة. وينبؤةةةةمل ليلبةةةةكا املسةةةةتدام أء ينظةةةةر إىل هةةةيا الصةةةة  العةةةةاململ، 
جوانةةةب العمةةةل الكئةةةق، ويعتمةةةد املت ةةةرات ذات الصةةةلة وفقةةةاا لةةةيل . وينبؤةةةمل النظةةةر يف مت ةةةرات 
إيةةافية بشةةدء القضةةااي الجتماعيةةة مثةةل املت ةةرات املتعلقةةة الألجةةور واملت ةةرات املتعلقةةة بظةةروف 

 العمل.
احلةةةالت، وأء وأقةةةر عةةةدة وةةةاورين أء الفصةةةاح اللزامةةةمل قةةةد ل يكةةةوء  كنةةةاا يف بعةةةا  -12

حتسني سلوب الشر ات هدف هةام، وأء الةنهج القةائم علةى املبةادئ مفيةد. وانقشةوا أيضةاا األمهيةة 
 املتزايدة للبياانت والفرص والتحدايت املتعلقة اللرقمنة.

ويف املناقشات اليت تلت، ذ ر عدة مندوبني مسائل من قبيل احلاجةة إىل تويةي  الفةر   -13
السةةتدامة والبةةكا عةةن أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة، وإىل املواءمةةة بةةني بةةني مفهةةوممل البةةكا عةةن 

األطةةر القائمةةة، وإىل دعةةم البلةةداء الناميةةة، فضةةكا عةةن املوثوقيةةة الضةةرورية ليلبةةكا عةةن السةةتدامة 
 ودور الرصد وااثر ذل  على احلكومة والتنظيم. 

بةةكا عةةن السةةتدامة للمقارنةةة وعمومةةاا،  ةةدد احملةةاوروء واملنةةدوبوء علةةى أمهيةةة قابليةةة ال -14
ورحبوا الجلهود اليت تبيملا أمانة األونكتاد لويع عموعة املت رات األساسية املختارة. وطلبةوا إىل 
األونكتاد املضمل قدماا يف عملة  املتعلةق بتيسة  تنسةيق البةكا عةن السةتدامة وويةع توجيهةات، 

إىل تعزيز دور إبكا الشر ات يف اليةة رصةد واللتا  مساعدة الدول األعضاء يف جهودها الرامية 
أهةداف التنميةةة املسةتدامة، وتيسةة   ميةةع البيةاانت، مةةن الصةةعيد املتسسةمل إىل الصةةعيدين الةةوط  

 والعاململ.
ويف حلقةةةة النقةةةاش الثانيةةةة املندرجةةةة حتةةةت هةةةيا البنةةةد مةةةن جةةةدول األعمةةةال، ُدِعةةةمل سةةةتة  -15

احملاسةةبة واملسةةتثمرين، الةةيت تشةةمل عموعةةة مةةن وةةاورين إىل تقةةد  وجهةةات نظةةر الشةةر ات ومهنةةة 
 معده ومستعململ التقارير املتعلقة الملعلومات اخلاصة اللستدامة. 

وقةةدم أحةةد احملةةاورين أفكةةاراا بشةةدء  يفيةةة إجةةراء تقييمةةات األمهيةةة النسةةبية اخلاصةةة بشةةر ة  -16
السةتدامة. وقةال إء مةن  بعينها عند تقييم أهداف التنمية املستدامة واألطةر القائمةة ليلبةكا عةن

املمكن حتقيق األهةداف املتمثلةة يف حتسةني الرايةة مةن اةكل شةايز املنتؤةات وتقليةل األثةر البيئةمل 
إىل أدىن حةةد وتعزيةةز التنميةةة املسةةتدامة يف ا تمعةةات احملليةةة الةةيت تعمةةل فيهةةا الشةةر ات. ويتطلةةب 

النبعةةةااثت مةةةن مكةةةاف  اثين ذلةةة  البةةةكا عةةةن عموعةةةة مةةةن مت ةةةرات السةةةتدامة، مةةةا يف ذلةةة  
 أ سيد الكربوء ومدافن النفاايت و ثافة استخدام موارد امليا  العيبة.
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و دد واور اار على أمهية املعاي  الدولية واملبادئ التوجيهيةة للمحاسةبة والبةكا، مةا  -17
ملعنيةةةة يف ذلةةة  البةةةكا املتكامةةةل، وبوصةةةلة أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة، وتوصةةةيات فرقةةةة العمةةةل ا

اللفصةةاح املةةا  املتصةةل الملنةةات الةةيت أطلقهةةا علةةس حتقيةةق السةةتقرار املةةا . وذ ةةر أء املت ةةرات 
األساسةةةية الةةةةيت اقرتحهةةةا األونكتةةةةاد أكةةةن أء تةةةةتده دوراا هامةةةاا يف يةةةةماء وصةةةول الشةةةةر ات إىل 
 مقةةةةاييس مناسةةةةبة ومتسةةةةقة وقابلةةةةة للمقارنةةةةة ليلبةةةةكا عةةةةن السةةةةتدامة. وأيةةةةاف أء الوصةةةةول إىل
املعلومةةات ذات اجلةةودة العاليةةة املتعلقةةة اللسةةتدامة الةةيت تنتؤهةةا الشةةر ات أمةةر يةةروره يف سةةيا  
التؤة  الةةدأؤرايف وحتةةول أاةةا  العمةةل والتعطةةل التكنولةةوجمل واملنظةةورات اجلديةةدة بشةةدء معةة  إجيةةاد 

 القيمة.
ى ومةةن منظةةور احملاسةةبة و ةةر ات اةةدمات مهنيةةة أاةةرى، سةةلع وةةاور ااةةر الضةةوء علةة -18

ظهةور مطالةةب جديةدة مةةن أصةحاب املصةةلحة يف قطةةا  اخلةدمات املاليةةة،  ةا يةةدعو إىل البتكةةار 
يف إدماا الستدامة يف اسةرتاتيؤية الشةر ة وإبكغهةا. فعلةى سةبيل املثةال، أكةن للخةدمات املاليةة 

ثةةل أء تةةتده دوراا حاًةةاا يف سةةد الفؤةةوة يف شويةةل أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة يف حةةني أكةةن أء ش
هي  األا ة فرصاا  ارية يف منتؤات من قبيل السندات اخلضراء أو التدمني املتصل بتؤة  املنةات. 
ولةةةئن  انةةةت أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة عامليةةةة ول تقتصةةةر علةةةى أه صةةةناعة واحةةةدة، فةةة ء بعةةةا 
الشةةةر ات أكةةةن أء تكةةةوء ملةةةا ااثر أ ثةةةر أمهيةةةة علةةةى عةةةالت وةةةددة تشةةةملها األهةةةداف )مةةةثكا 

خدام الطاقةة اللنسةةبة إىل الشةر ات الصةناعية(. ويتطلةةب هةيا األمةر مزيةةداا مةن املناقشةة بشةةدء اسةت
 الطريقة اليت  ره  ا الشر ات تقييمات األمهية النسبية.

ويف املناقشةةات الةةةيت تلةةت، أاثر عةةةدة منةةةدوبني ومشةةار ني مسةةةائل مةةن قبيةةةل احلاجةةةة إىل  -19
تدامة والبةكا عةن أهةداف التنميةة املسةتدامة، وإىل تويي  الفر  بني مفهوممل البكا عن الس

املواءمةةةة بةةةني األطةةةر القائمةةةة، وإىل املوثوقيةةةة الضةةةرورية ليلبةةةكا عةةةن السةةةتدامة ودور الرصةةةد فيمةةةا 
خيص المتثال والنفاذ. و ةدد عةدة منةدوبني علةى احلاجةة إىل بنةاء القةدرات الداعمةة يف البلةداء 

دامة، ايةةة  تةةةتمكن حكومةةةات هةةةي  البلةةةداء مةةةن تسةةةخ  الناميةةةة يف عةةةال البةةةكا عةةةن السةةةت
مسامهة القطا  اخلةاص يف التنميةة املسةتدامة. وذ ةر منةدوب ااةر أء مةن الضةروره يةماء ترمجةة 
اللتزامةةات السياسةةية الرفيعةةة املسةةتوى، مةةن قبيةةل أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة، علةةى حنةةو سةةليم، يف 

 يم احملاسبة.ا الت السياساتية والتقنية، مثكا يف تنظ
ويف إطةةةةةار اجلهةةةةةود الراميةةةةةة إىل يةةةةةماء تقةةةةةد  الشةةةةةر ات معلومةةةةةات عاليةةةةةة اجلةةةةةودة عةةةةةن  -20

الستدامة، أ ار واور اار إىل أء  ارسات الستهكب والشراء أكةن أء تولةد حةوافز مةن أجةل 
والتثقيةف حتسني البكا عن املسةائل البيئيةة والجتماعيةة والداريةة. ومةن  ةدء وةو األميةة املاليةة 

أء يشةةؤعا السةةتثمار والسةةتهكب والنتةةاا بطريقةةة مسةةتولة. وتةةتده املعلومةةات السةةردية املقدمةةة 
مةةن الشةةر ات، سةةواء يف التقةةارير أو يف مصةةادر أاةةرى للمعلومةةات )مثةةل وسةةائع العةةكم(، دوراا 

حنةةةةو  اللةةةة  األمهيةةةةة يف هةةةةيا الصةةةةدد. وقةةةةدم احملةةةةاور اثةةةةاا يةةةةوحمل قء مت ةةةةرات السةةةةتثمار املوجةةةة 
الستدامة قد تتفو  يف أدائها على املت رات املرجعية للسو ، يف حني أء املسائل املتصلة إبدارة 

 الشر ات وأاكقياألا أصبحت تشكل بصورة متزايدة أسباالا لقالة ر ساء الشر ات.
و دد احملاور التةا  علةى أء مةن  ةدء البةكا املتكامةل أء يسةاعد علةى  سةر احلةواجز  -21

ملعلومةةةةةات املاليةةةةةة وغةةةةة  املاليةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتوى الشةةةةةر ات، وإدمةةةةةاا السةةةةةتدامة يف التفكةةةةة  بةةةةةني ا
السرتاتيؤمل للشر ات على املدى الطويل. ووصف دراسةة احلالةة الفراديةة ليتةاو أونيبةانكو علةى 
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، وعلى وج  اخلصوص جهةود املصةرف يف  أ ا مثال مستمد من قطا  اخلدمات املالية يف بلد انمر
املةةةةا  والشةةةةفافية وتقيةةةةيم املخةةةةاطر، فضةةةةكا عةةةةن املسةةةةائل الجتماعيةةةةة والبيئيةةةةة. وقةةةةال إء التثقيةةةةف 

املصةةرف ويةةع مصةةفوفة تسةةتند إىل أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة  ؤةةزء مةةن تقريةةر  املتكامةةل لتقةةد  
معلومةةةات عةةةن إجيةةةاد القيمةةةة جلميةةةع اجلهةةةات صةةةاحبة املصةةةلحة. وتسةةةاعد املصةةةفوفة علةةةى إدمةةةاا 

ملتعلقةةةةةة اللسةةةةتدامة يف عمليةةةةةات املصةةةةةرف يف عةةةةا  مجةةةةةع البيةةةةةاانت وصةةةةةنع الشةةةةواغل والفةةةةةرص ا
 القرارات.

وذ ةةر ااةةر وةةاور أء مةةن املهةةم أيضةةاا النظةةر، اةةارا املناقشةةات املتعلقةةة منهؤيةةة البةةكا  -22
عةن السةتدامة، يف أداء الشةةر ات ونتائؤهةا امللموسةةة. وقةال إء املت ةرات األساسةةية املقرتحةة مةةن 

ثةةةل اةةةع أسةةةا  ليلبةةةكا ير ةةةز علةةةى عةةةالت البةةةكا األساسةةةية واملشةةةرت ة يف مجيةةةع األونكتةةةاد ش
الشةةةةر ات واملنةةةةاطق اجلؤرافيةةةةة والسةةةةياقات التشةةةةؤيلية. واةةةةوح األونكتةةةةاد، الةةةةيت تشةةةةمل التحليةةةةل 
التؤةةةريم ملمارسةةةات البةةةكا القائمةةةة لةةةدى الشةةةر ات، دليةةةل علةةةى أء الشةةةر ات غالبةةةاا مةةةا تكةةةوء 

قةةدم تقةةارير عةةن هةةي  املت ةةرات األساسةةية. وردد صةةدى املناقشةةة املتعلقةةة لةةديها اللفعةةل مةةوارد وت
الألمهيةةة النسةةبية فد ةةار إىل أء تقييمةةات األمهيةةة النسةةبية تتؤةةاوا العتبةةة األساسةةية القائمةةة. وأ ةةار 
إىل دراسةةة حالةةة إفراديةةة أعةةدها األونكتةةاد، ور ةةز علةةى  ربةةة  ةةر ة متوسةةطة احلؤةةم  ةةكل التةةزام 

وى وايةةحة فيهةةا عنصةةرين رئيسةةيني لتحقيةةق إبةةكا عةةا  اجلةةودة عةةن مسةةائل ا لةةس ودراسةةة جةةد
 الستدامة.

و دد أحةد املنةدوبني علةى أء توصةيات األونكتةاد بشةدء البةكا عةن السةتدامة ينبؤةمل  -23
أء تكوء غ  ملزمة وقادرة على اسةتيعاب خمتلةف امليا ةل األساسةية للمحاسةبة الوطنيةة للبلةداء. 

املت ةةرات األساسةةية قةةد حتتةةاا إىل مزيةةد مةةن املناقشةةة وأء اعتمةةاد  ةةج قةةائم وأ ةةار إىل أء بعةةا 
علةةةى املبةةةادئ سةةةيكوء مويةةةع ترحيةةةب لضةةةماء جةةةدوى البةةةكا عةةةن السةةةتدامة جلميةةةع اجلهةةةات 

 صاحبة املصلحة.
وأاثر احملةةةاوروء وبعةةةا املنةةةدوبني مسةةةائل أاةةةرى تشةةةمل دور الرقابةةةة الدااليةةةة والضةةةماء  -24

ة واملتوسطة احلؤم يف البكا عن الستدامة، والطابع العاململ للمت رات ودور املتسسات الصؤ  
 األساسية للونكتاد وائاثر املرتتبة على التنظيم وويع السياسات.

مررن ببررل الشررركات يف  دور اإلفصررايف يف تقيرريم املخررا ر وحتسررني جرردوغ اإلبررالغ -جيم 
  صنع القرارات

 من جدول األعمال( 4)البند 

جةدول األعمةةال، مةةن ويةع ابة  األونكتةةاد، يف مكحظاتة  الفتتاحيةةة بشةدء هةةيا البنةد  -25
الفصةةاح يف سةةيا  تقيةةيم املخةةاطر وصةةنع القةةرارات يف عةةال السةةتثمار. وخلةةص وثيقةةة املعلومةةات 

( فشةةةةدد علةةةةى الةةةةدور الةةةةيه يتديةةةة  الفصةةةةاح يف تعزيةةةةز  فةةةةاءة TD/B/C.II/ISAR/82األساسةةةةية )
املةةال اللنسةةبة جلميةةع اجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة. وقةةال إء حتةةدايت وةةددة واسةةتقرار أسةةوا  رأ  

قائمةةة لكةةل مةةن املسةةتخدمني ومعةةده التقةةارير املتعلقةةة اللفصةةاح، وُدِعةةمل سسةةة وةةاورين لتقةةد  
 مداكت بشدء عدة حتدايت.
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ولحةةةح أحةةةد املشةةةار ني أء البيةةةاانت املاليةةةة تتضةةةمن  ميةةةة متزايةةةدة مةةةن املعلومةةةات وأء  -26
ل أفضةةةل املمارسةةةات مهةةةم لضةةةماء أء املعلومةةةات موثوقةةةة وعديةةةة للمسةةةتثمرين وغةةة هم مةةةن تبةةةاد

اجلهةةةات صةةةاحبة املصةةةلحة. و ةةةدد علةةةى أء هنةةةاب انعةةةداماا لكتسةةةا  الةةةدو  ولقابليةةةة املقارنةةةة يف 
البةةةكا عةةةن املخةةةاطر. ويف سةةةيا  البةةةكا املعةةةزما، ينبؤةةةمل أء تنظةةةر تقييمةةةات األمهيةةةة النسةةةبية، 

ات فرقة العمل املعنية اللفصاح املا  املتصل الملنات، يف طائفة أوسع من اجلهات مدعومة بتوصي
صةةاحبة املصةةلحة، بينمةةا تبقةةى األطةةر املشةةرت ة بعيةةدة املنةةال. وغالبةةاا مةةا ُتسةةتخد م لؤةةة موحةةدة يف 
احلالت اليت يواج  فيها املبلؤوء حتدايت يف حتديةد  ميةة املخةاطر أو نوعيتهةا، ول بةد مةن النظةر 

 يف املسدلة.
و دد واور اار على أء هناب، اللنسبة للشر ات يف القطا  املا ، تباينات  ب ة بةني  -27

املبةةةادئ التوجيهيةةةة ليلفصةةةاح عةةةن املخةةةاطر اخلاصةةةة بصةةةناعة معينةةةة )مثةةةل مبةةةادئ الال( واملعةةةاي  
 9ملعيةةار الدوليةة ليلبةةكا املةا . ولحةةح، مةن بةةني مسةةائل أاةرى، ااتكفةةات بةني مبةةادئ الال وا

مةةن املعةةاي  الدوليةةة ليلبةةكا املةةا  بشةةدء موايةةيع تتعلةةق الملتطلبةةات الرأًاليةةة وتقةةديرات اخلسةةائر 
املاليةة،  ةةا جيعةل الفصةةاح أمةةراا صةعباا اللنسةةبة للمصةارف. وقةةال إء املثةةال يوية  التحةةدايت الةةيت 

ييمات األمهية النسبية . وذ ر أء تقححتديد املستوى األمثل من الفصا  تواجهها صناعة معينة يف
تةةوفر طريقةةة خلفةةا  ميةةة اللؤةةة املوحةةدة وتةةوحمل قء عناصةةر إبةةكا ومقةةاييس خمةةاطر دنيةةا رئيسةةية 
أكن أء تكوء مفيدة. وأياف أء إبمكاء الفريق العامل احلكوممل الدو  املع  الملعاي  الدوليةة 

ئمة بؤيةة بنةاء توافةق يف ائراء للمحاسبة والبكا أء يشؤع تنسيق أو مواءمة معاي  البكا القا
 بشدء العناصر الدنيا الرئيسية. 

وذ ر بعا احملاورين أء األونكتاد ل  دور حيةوه يف بنةاء توافةق ائراء وتعزيةز املناقشةات  -28
املتعلقة اللفصاح عن املخاطر. واقرتح أحد املندوبني أء إنشاء هيئة تنظيميةة عامليةة أكنهةا إنفةاذ 

يف عةةةةال إدارة خمةةةةاطر السةةةةتثمار سةةةةيكوء مويةةةةع ترحيةةةةب يف حةةةةني أ ةةةةار بعةةةةا املعةةةةاي  الةةةةدنيا 
املنةةدوبني واحملةةاورين ائاةةرين إىل أء تنسةةيق املشةةار ني يف السةةو  أكةةن أء يكةةوء أ ثةةر فعاليةةة يف 
حتديةةةد املسةةةتوى األمثةةةل ليلفصةةةاح اللنسةةةبة ملختلةةةف الكيةةةاانت املبلِمؤةةةة. ولحةةةح بعةةةا املنةةةدوبني 

قلةةةةب احلةةةةا  يف متطلبةةةةات الفصةةةةاح عةةةةن املخةةةةاطر واحلاجةةةةة إىل تشةةةةؤيع واملشةةةةار ني مسةةةةتوى الت
التفكةةةة  املتكامةةةةل يف تقيةةةةيم املخةةةةاطر والتطةةةةورات األاةةةة ة يف البةةةةكا عةةةةن  ةةةةل بلةةةةد علةةةةى حةةةةدة 

 ألغرا  الضرائب. 
وقةةةةدم وةةةةاور ااةةةةر منظةةةةور و ةةةةالت التصةةةةنيف فوصةةةةف اسةةةةتمرار تفةةةةاوت املعلومةةةةات يف  -29

ا يف تقلةةةيص هةةةيا التفةةةاوت بةةةني الشةةةر ات واملسةةةتثمرين. وسةةةلع أسةةةوا  رأ  املةةةال ودور البةةةك
الضةةوء علةةى تنةةو  ًةةات املسةةتثمر، الةةيت تشةةمل خمتلةةف فئةةات األمةةن ومسةةتوايت تقبةةل املخةةاطر 
وائفةةةةةا  الزمنيةةةةةة، مةةةةةع تبةةةةةاين يف وجهةةةةةات النظةةةةةر بشةةةةةدء عمليةةةةةات إفصةةةةةاح الشةةةةةر ات. ورأى أء 

ملة والشةفافة والقابلةة للمقارنةة واملتسةقة، الةيت املستثمرين غالباا ما يقدمروء عمليات الفصةاح الشةا
تتؤنةةةب اللؤةةةة املوحةةةدة. وبةةةدلا مةةةن عمليةةةات الفصةةةاح العاديةةةة والقابلةةةة للتنبةةةت، دعةةةا إىل تقةةةد  

 معلومات عدية بشدء املخاطر، واقرتح استخدام سيناريوهات الجهاد.
ألساسةية، عمعةة حةول وقدمت واورة أارى مبادرة مبادئ الستثمار املستول ومبادئ  ا -30

املةةةةدف الشةةةةامل املتمثةةةةل يف السةةةةتثمارات املسةةةةتولة واألسةةةةوا  املسةةةةتدامة وا تمعةةةةات املزدهةةةةرة. 
وأ دت من جديد احلاجة إىل إعادة تفس  الواجب الئتمةاين يف إبةكا الشةر ات املعةز ا، حية  
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ن اجلهةةةات صةةةاحبة مةةةن املتوقةةةع أء ياةةةي تقييمةةةات األمهيةةةة النسةةةبية يف العتبةةةار طائفةةةة أوسةةةع مةةة
املصةةةلحة يف عةةةال السةةةتثمار. وعةةةكوة علةةةى ذلةةة  فةةة ء يةةةماء املعلومةةةات البيئيةةةة والجتماعيةةةة 
والدارية ل تزال ودودة وتستند إىل التحقق الداالمل،  ا يعو  وصول املستثمرين إىل املعلومات 

 ذات اجلودة العالية يف عمليات صنع القرارات اخلاصة  ا.
د وةةةةاور ااةةةر علةةةةى أء البحةةةوح التؤريبيةةةةة يف اسةةةتخدام لؤةةةةة موحةةةةدة ومةةةع ذلةةةة ،  ةةةد -31

تةةوحمل، يف بعةةا احلةةةالت، قء مةةن  ةةدء البةةةكا املوسةةع عةةن املخةةةاطر أء يةةتده إىل ا فةةةا  
عائدات السةتثمار. وقةال إء أحةد التفسة ات املمكنةة يتمثةل يف أء املشةار ني يف السةو  يقةرأوء 

ا واولة حلماية علس وإدارة الشةر ة مةن مسةتوليات وةددة. الحنرافات عن اللؤة املوحدة على أ 
ورأى أء مةةةن الضةةةروره إجةةةراء اةةةوح إيةةةافية لفهةةةم ائاثر املرتتبةةةة علةةةى عمليةةةات الفصةةةاح عةةةن 
املخةةةاطر وإدارألةةةا، ملعةةةده التقةةةارير ومسةةةتخدميها علةةةى حةةةد سةةةواء. وسةةةلع الضةةةوء علةةةى نقةةةص 

سرتاتيؤية، وهةو مةا أكةن أء يةتده إىل وجةود املعلومات الطويلة األجل اليت تتضمن املخاطر وال
 بتر وؤوبة عن اجلهات صاحبة املصلحة يف عال الستثمار. 

واةةةةا  بعةةةةا املشةةةةار ني يف مناقشةةةةات بشةةةةدء تقسةةةةيم املخةةةةاطر القائمةةةةة. وأ ةةةةار أحةةةةد  -32
 املشةةار ني إىل أء  ةةر ات التةةدمني تةةتده دوراا هامةةاا يف تسةةع  املخةةاطر القصةة ة والطويلةةة األجةةل.
وأقر اب  األونكتاد بدور  ر ات التدمني، ولكن  أ ار إىل أء من املهم أيضاا أء تكةوء اجلهةات 
صةةاحبة املصةةلحة غةة  املتخصصةةة قةةادرة علةةى فهةةم خمةةاطر الشةةر ات فهمةةاا عةةدايا يف ا ةةاذ قراراألةةا 
 السةةةتثمارية. و ةةةدد بعةةةا املنةةةدوبني وابةةة  األونكتةةةاد علةةةى أء تطةةةور التكنولوجيةةةا ينطةةةوه علةةةى

 احتمالت  ب ة لتبسيع تقييم املخاطر وتفس ها. 

  مسائل أترغ -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 

 جتارب تنفيذ أداة تطوير احملاسبة  
عريةةت أمانةةة األونكتةةاد هةةيا البنةةد مةةن جةةدول األعمةةال و ةةددت علةةى اجلوانةةب البةةاراة  -33

مةةن أداة تطةةوير احملاسةةبة وعلةةى أ ةةا أداة أصةةحاب مصةةلحة متعةةددين و ةةاملة وذاتيةةة التقيةةيم لبنةةاء 
القةةةدرات وحتسةةةني امليا ةةةل األساسةةةية ليلبةةةكا الةةةوط  يف وليةةةة قضةةةائية وةةةددة. وأويةةةحت أء 

املتلفةةةة مةةةن اسةةةتبياء واةةةوذا  مةةةمل ونقةةةا  مرجعيةةةة، و لهةةةا مرفقةةةة  -حملاسةةةبة أسةةةا  أداة تطةةةوير ا
هةةو امليا ةةل األساسةةية لبنةةاء توافةةق ائراء علةةى نطةةا  واسةةع، الةةيت تةةتده  -إبر ةةادات ذات صةةلة 

بةةدورها إىل ويةةع اطةةة عمةةل لبنةةاء القةةدرات. وينةةتج عةةن بنةةاء توافةةق ائراء  ةةج  ةةامل ملسةةاعدة 
 الدوليةة للمحاسةبة والبةكا ولرصةد تنفيةيها مةع مةرور الوقةت. وقالةت البلداء على تنفيةي املعةاي 

أمانةةةة األونكتةةةاد إ ةةةةا بصةةةدد حتةةةدي  أداة تطةةةةوير احملاسةةةبة لةةةزايدة مواءمتهةةةةا مةةةع أهةةةداف التنميةةةةة 
والجتمةاعمل والداره، و ةيل  لتتنةاول  ملاملستدامة ولتعكس أحدح ال اهات يف البكا البيئة

سةةةبة اخلاصةةةة الملتسسةةةات الصةةةؤرى واملتسسةةةات الصةةةؤ ة واملتوسةةةطة اصةةةائص إيةةةافية لةةةنظم احملا
 احلؤم.

وعةةر  أحةةد احملةةاورين نتةةائج تطبيةةق أداة تطةةوير احملاسةةبة يف  ولومبيةةا اةةكل فةةرتة مةةا بةةني  -34
متسسةةة  23الةةدورات. وقةةال إء تنفيةةي أداة تطةةوير احملاسةةبة ًحةةت ألول مةةرة بتعةةاوء  ةةامل بةةني 
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ىل الفعالية الستثنائية اليت تتسم  ةا أداة تطةوير احملاسةبة يف تشةخيص خمتلفة يف  ولومبيا. وأ ار إ
ثؤةةةرات امليا ةةةل األساسةةةية الوطنيةةةة التنظيميةةةة واملتسسةةةية وطلةةةب إىل األونكتةةةاد أء يواصةةةل دعةةةم  
 ولومبيا من أجل استمرار تنفيي اطة عمل ما بعد أداة تطوير احملاسبة، أساسةاا لتحسةني الر ةائز 

لبشرية وإ راب مهنة احملاسبة يف البكا عن الستدامة. وطلب أيضةاا أء تةو  املتصلة اللقدرات ا
عمليةةات حتةةدي  أداة تطةةوير احملاسةةبة املقبلةةة قيمةةة متسةةاوية لتقيةةيم امليا ةةل األساسةةية للمحاسةةبة 

 للشر ات املسؤلة وغ  املسؤلة على السواء. 
ريم ألداة تطةةةوير احملاسةةةبة يف وعةةةر  وةةةاور ااةةةر النتةةةائج املسةةةتمدة ابتةةةداءا مةةةن تنفيةةةي  ةةة -35
يف الحتاد الروسمل. وقال إء التطبيق املتكرر  2017وانتهاءا من تنفيي  امل يف عام  2012 عام

ألداة تطةةوير احملاسةةبة يظهةةر أمهيةةة يمةةني الةةدعم السياسةةمل لتحقيةةق التقةةدم احملةةرا مةةع مةةرور الوقةةت، 
ة. ويُعزى التقدم يف ا ةالت الرئيسةية سيما فيما خيص الجراءات اليت تتطلب تؤي ات تشريعي ل

يف التطبيق األا  أساساا إىل تنفيي املعاي  الدولية ملراجعة احلساالت وإىل مسةتوى وعةمل اجلهةات 
. وحةدد بعةا ا ةالت 2012صاحبة املصلحة من التطبيق األو  ألداة تطوير احملاسةبة يف عةام 

ا املةا  القةائم بياتة ، والبةكا غة  املةا ، والةنظم اليت تستدعمل مزيداا من العمل، ل سيما البك
الوطنية لرصد المتثال والنفاذ، واملسائل األاكقية اكم القانوء مقابل املسائل األاكقية اكم 
الواقع، وترمجة املعاي ، والتنسيق فيما بني املتسسات. وقةدم عةدة اقرتاحةات لدراجهةا يف حتةدي  

ل تبسةةيع إجةةراء تقيةةيم تطبيةةق األداة بعةةد حالةةة  ريبيةةة، وتفصةةيل وحتريةةر أداة تطةةوير احملاسةةبة، مثةة
عدد من األسئلة، وتقةد  أسةئلة وةددة لتقيةيم مسةائل مةن قبيةل الر ةوة والفسةاد ومكافحةة غسةل 

 األموال فيما يتعلق الحملاسبة.
يف  وقةةةدم احملةةةاور التةةةا  وصةةةفاا مةةةوجزاا للرحلةةةة الةةةيت قامةةةت  ةةةا اجلهةةةات صةةةاحبة املصةةةلحة -36

، عنةةةةدما ف تنفيةةةةي أداة تطةةةةوير 2012احملاسةةةةبة ومراجعةةةةة احلسةةةةاالت يف  ةةةةوت ديفةةةةوار بةةةةني عةةةةام 
احملاسةةبة، واحلايةةةر. وقةةد  ةةةاء مةةن الةةةدوافع الرئيسةةية لكيةةةطك  اللعمةةل يةةةماء ثقةةة املسةةةتثمرين 

أمهيةة اخلارجيني قء البكا املا  يف البلد يتم وفقاا ألفضل املمارسةات الدوليةة. وأ ةار أيضةاا إىل 
الدعم السياسةمل الرفيةع املسةتوى للتنفيةي الفعةال ألداة تطةوير احملاسةبة. وسةلع الضةوء علةى النتةائج 
التكميلية ألداة تطةوير احملاسةبة وتقييمةات أاةرى مةن قبيةل تقةارير البنة  الةدو  املتعلقةة اللمتثةال 

ات التشريعية. وقةال للمعاي  ومدوانت قواعد السلوب، اليت أدت إىل اايدة الرت يز على الصكح
إء تنفيةةي أداة تطةةوير احملاسةةبة سةةاعد علةةى تعزيةةز التعةةاوء القليمةةمل وحتسةةني مسةةتوى التقةةارب بةةني 

ةةر إمكانيةةة اعتمةةاد احملاسةةبني يف  بلةةداا يف املنطقةةة. ومةةن  17خمتلةةف الةةنظم التنظيميةةة للبلةةداء، ويسم
 املهم الرتويج لفوائد أداة تطوير احملاسبة واايدة الوعمل  ا.

ويف اتةةام حلقةةة النقةةاش، قةةدمت وةةاورة أاةةرى حملةةة عامةةة عةةن الجةةراءات املتخةةية منةةي  -37
، ل سةةةةيما يف إطةةةةار التشةةةةريعات املتصةةةةلة 2016تنفيةةةةي أداة تطةةةةوير احملاسةةةةبة يف أو رانيةةةةا يف عةةةةام 

 وسةيلة حلفةز المتثةال للقواعةد   الحملاسبة والبكا املا . و ددت على أمهية أداة تطةوير احملاسةبة
صةةكحات الدوليةةة. وقةةدمت عموعةةة مةةن القرتاحةةات لتحسةةني نوعيةةة وأمهيةةة أسةةئلة وةةددة يف وال

 استبياانت أداة تطوير احملاسبة.



TD/B/C.II/ISAR/83 

GE.17-20666 14 

احملاسررربة واإلبرررالغ مرررن ببرررل املؤسسرررات الصرررةرغ واملؤسسرررات الصرررةرية واملتوسرررطة احلجرررم    
 كوسيلة لتحقيق اإلدماج املايل

تنفيةي عنصةر احملاسةبة ملشةرو  املسةاعدة التقنيةة يف قدمت أمانة األونكتةاد حملةة عامةة عةن  -38
املتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة املمو ل من حساب األمم املتحدة للتنمية )ندعةم صةانعمل 
السياسةةات يف البلةةداء الناميةةة يف صةةياغة سياسةةات وطنيةةة لتنظةةيم املشةةاريع مةةن اةةكل تنفيةةي أطةةر 

و  مكمن األمانة من إذ اء وعةمل صةانعمل السياسةات سياسات تنظيم املشاريعن(. وقالت إء املشر 
قمهية احملاسبة والتدمني  وسيلة لتحقيق الدماا املا  للمتسسةات الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة. 
وسةةلطت األمانةةة الضةةوء علةةى النتةةائج الجيابيةةة ألنشةةطة وةةددة لبنةةاء القةةدرات يف املشةةرو ، مثةةل 

كا الكتينية( بشدء أفضةل املمارسةات السياسةاتية واملبةادئ حلقيت عمل إقليميتني )يف أفريقيا وأمري
التوجيهية املتعلقة بتنظيم احملاسبة والتدمني للمتسسةات الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة، والتوصةيات 
ذات الصةةةلة، واملنشةةةورات واألدوات التقنيةةةة املتعلقةةةة بتيسةةة  تنفيةةةي احملاسةةةبة للمتسسةةةات الصةةةؤرى 

 والصؤ ة واملتوسطة.
دم أحةةد احملةةاورين تفاصةةيل إيةةافية عةةن حلقةةة العمةةل القليميةةة للونكتةةاد يف أفريقيةةا. وقةة -39

وقةةدم حملةةة عامةةة عةةن املتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةةطة يف النشةةا  القتصةةاده للمنطقةةة، 
و ةةةوء أ ثةةةر مةةةن ثلةةة  حةةةالت الفشةةةل ان ةةةة عةةةن الدارة املاليةةةة غةةة  املكئمةةةة، والتةةةدمني، والقيةةةود 

ى الوصةةةول إىل التمويةةةل. وقةةةال إء حلقةةةة العمةةةل القليميةةةة األفريقيةةةة سةةةاعدت علةةةى املفرويةةةة علةةة
حتديةد الفؤةوة بةني العةةر  والطلةب يف اةدمات احملاسةبة. وعلةةى الةرغم مةن أء مقةدممل اخلةةدمات 
املاليةةة رأوا أ ةةم ل أكةةنهم أء يقةةدموا ادمةةة مكئمةةة إىل املتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةةطة 

إملةةةامهم اللشةةةتوء املاليةةةة ونقةةةص السةةةؤكت املاليةةةة، اخلاصةةةة الملتسسةةةات بسةةةبب تةةةدين مسةةةتوى 
الصةةةؤرى والصةةةؤ ة واملتوسةةةطة، فةةة ء اةةةدمات احملاسةةةبة تبةةةدو مفرطةةةة التعقيةةةد ولةةةيس املةةةدف منهةةةا 
سةةوى حتصةةيل الضةةرائب. وأفةةاد قء املشةةار ني يف حلقةةة العمةةل دعةةوا إىل تبسةةيع األطةةر احملاسةةبية 

توسةطة وتعزيةز جهةةود بنةاء القةدرات يف عةةال وةو األميةة املاليةةة للمتسسةات الصةؤرى والصةةؤ ة وامل
ملسةةةاعدألا علةةةى إدراب أء مةةةن  ةةةدء حتسةةةني معةةةاي  احملاسةةةبة أء ييسةةةر اةةةو القطةةةا  علةةةى املةةةدى 

 الطويل.
وقةةةد وةةةاور ااةةةر تقريةةةراا عةةةن حلقةةةة العمةةةل القليميةةةة الةةةيت نظمهةةةا األونكتةةةاد يف أمريكةةةا  -40

مةةةةع موايةةةةيع  ثةةةة ة مةةةةن حلقةةةةة العمةةةةل القليميةةةةة األفريقيةةةةة، أه أء الكتينيةةةةة. وتزامنةةةةت النتةةةةائج 
املتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة رأت أء املعةاي  الدوليةة مفرطةة التعقيةد وف تةر  صةلة ذلة  
بنمو  ر األا. وذ ر أء تنفيي املعاي  للمتسسات الصؤ ة واملتوسطة احلؤم أثل حتدايت عديةدة 

الفتقار إىل القدرات التقنية واملوارد املالية والقدرة على فهم أء املعلومات  يف املنطقة، ما يف ذل 
احملاسةةبية ينبؤةةمل أء ُتول ةةد بتكلفةةة ل تتؤةةاوا الفوائةةد. وأويةة  أء التوصةةيات الرئيسةةية املقدمةةة مةةن 
حلقة العمل تشمل إاتحة أدوات احملاسبة للمتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة، وإجراء مزيد 

لبحوح بشدء أفضل املمارسات واربات املتسسات الصؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة يف مرحلةة من ا
ما بعد تنفيي معاي  احملاسةبة الدوليةة، ومواصةلة نشةر نظةم احملاسةبة البسةيطة للمتسسةات الصةؤرى 
والصةةةؤ ة واملتوسةةةطة، مثةةةل مبةةةادئ األونكتةةةاد التوجيهيةةةة للمحاسةةةبة والبةةةكا املةةةا  للمتسسةةةات 

 (. 3واملتوسطة احلؤم )املستوى الصؤ ة 
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وعر  واور اار الدوافع الرئيسية لتنفيي الشر ات ملعاي  احملاسبة الدولية، أه الوصول  -41
إىل اخلةةدمات املصةةرفية ودرم اليةةرادات. وأ ةةار إىل أمهيةةة احملاسةةبة للمتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة 

خصةية. وأهةاب منظمةات احملاسةبة املهنيةة واملتوسطة لفصل شويل األعمال التؤارية عن املالية الش
إىل ويةةةع أطةةةر مناسةةةبة، ومواصةةةلة العمةةةل مةةةن أجةةةل رفةةةع مسةةةتوايت وةةةو األميةةةة املاليةةةة، وتطةةةوير 
األدوات التكنولوجية اليت تسم  للشر ات إبنشاء دفرت للحساالت وإنتاا التقارير بسهولة )مثكا 

 من اكل الفوات  الرقمية(.
لية اوذجاا للمحاسبة الصؤرى لبلداء رابطةة أمةم جنةوب  ةر  اسةيا وعريت احملاورة التا -42

ويةةةع  معهةةةد سةةةنؤافورة للمحاسةةةبني القةةةانونيني، بؤيةةةة تةةةوف  إطةةةار مبسةةةع للمتسسةةةات الصةةةؤرى 
والصؤ ة واملتوسطة يف املنطقة. وأظهر العر  عدداا مةن الاتكفةات التقنيةة الرئيسةية بةني املعةاي  

نسةةةبة للمتسسةةةات الصةةةؤ ة واملتوسةةةطة احلؤةةةم وإطةةةار اةةةوذا احملاسةةةبة الدوليةةةة ليلبةةةكا املةةةا  الل
الصؤرى، مثل قيةا  األدوات املاليةة، والتبسةيع املةام، وتعريةف األصةول املاليةة واخلصةوم واألسةهم 
العادية. ودعت املشةار ني إىل النظةر يف النمةوذا يف إطةار جهةود إيةافية مةن أجةل تبسةيع األطةر 

 ة الصؤر.احملاسبية للمتسسات البالؤ
وقةةدم وةةاور ااةةر حملةةة عامةةة عةةن نظةةام احملاسةةبة اخلةةاص الملتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة  -43

واملتوسةةطة يف أوروال. وقةةال إء النظةةام اخلةةاص الملتسسةةات الصةةؤرى أقةةل  ةةيوعاا، لكنةة  أكةةن أء 
يسةةةاعد علةةةى  طةةةمل بعةةةا العقبةةةات الةةةيت تواجههةةةا املتسسةةةات الصةةةؤرى والصةةةؤ ة واملتوسةةةطة يف 

. و ةةدد علةةى أمهيةةة حتقيةةق تةةوااء مناسةةب بةةني إدارة مةةوارد األعمةةال التؤاريةةة واحتياجةةات إبكغهةةا
 املستعملني عند إعادة النظر يف األطر احملاسبية للمتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة.

ولحظةةةةت أمانةةةةة األونكتةةةةاد أء احملاسةةةةبة السةةةةليمة عنصةةةةر أساسةةةةمل حلفةةةةز نشةةةةا  تنظةةةةيم  -44
ةةةمل يف البلةةةداء الناميةةةة وعةةةر ، يف إطةةةار بةةةرانمج األونكتةةةاد لتيسةةة   املشةةةاريع وإيةةةفاء الطةةةابع الًر

األعمةةةال التؤاريةةةة، النمةةةوذا األو  ملنصةةةة تكنولوجيةةةة تتةةةي  ألصةةةحاب املشةةةاريع إيةةةفاء الطةةةابع 
ية وحفح سةؤكألا احملاسةبية ووا ةاة تبعاألةا الضةريبية. وقالةت  مل على األعمال التؤارية الًر الًر

مل املشةاريع الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة مسةتعدوء لةدفع الضةرائب وراغبةوء إء العديد مةن منظمة
يف ذل ،  ريطة حتسني مستوى إملامهم اللشتوء املالية واحملاسبية ومواءمة متطلبةات البةكا مةع 

 احتياجاألم وقيودهم اخلاصة.
أحةةةد وأ ةةةار أحةةةد املنةةةدوبني إىل أء الفلبةةةني تفكةةةر يف إطةةةار وةةةدد للتعاونيةةةات. ولحةةةح  -45

احملةةةاورين أء التعاونيةةةات تشةةةكل حتةةةدايا ااصةةةاا بسةةةبب تنةةةو  أحؤامهةةةا وأغرايةةةها، و ةةةوء بعضةةةها 
جيةةب أء خيضةةع للمسةةاءلة أمةةام عةةدد  بةة  مةةن النةةا ؛ وقةةال إء التنةةو  يتطلةةب أنواعةةاا خمتلفةةة مةةن 

ق األطةةر احملاسةةبية. وأبةةرا وةةاور ااةةر أيضةةاا احتياجةةات املسةةتعملني إىل املصةةلحة العامةةة فيمةةا يتعلةة
 ببعا التعاونيات.

وتسةةاءل منةةدوب ااةةر عمةةا إذا  ةةاء ينبؤةةمل أء يةةتم البةةكا علةةى أسةةا  نقةةده ولةةيس  -46
علةى أسةا  السةتحقا ، إذ سةيتي  ذلة  نظامةاا أ ثةر تبسةيطاا وخيةدم الؤةر  النهةائمل املتمثةةل يف 
تويي  ويع التدفق النقةده للشةر ة، وهةو عامةل رئيسةمل يف النمةو احملتمةل للمتسسةات الصةؤرى 
والصؤ ة واملتوسطة. وأ ار عدد من املشار ني واحملاورين إىل أء البكا على أسا  الستحقا  
أمةر اللةة  األمهيةةة يف إعةداد البيةةاانت املاليةةة، ومةن مث  فالةةة اايدة فهةةم املصةارف للعمةةال التؤاريةةة 

 املعنية.
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واصةةةلة بنةةةاء قةةةدرات ودعةةةا بعةةةا املنةةةدوبني أمانةةةة األونكتةةةاد، رهنةةةاا بتةةةوافر التمويةةةل، إىل م -47
الدول األعضاء على تنفيي أداة تطوير احملاسبة وإحراا تقدم بشدء اطةع عمةل  ةل منهةا، مةا يف 
ذلةةة  بشةةةدء احملاسةةةبة اخلاصةةةة الملتسسةةةات الصةةةؤرى والصةةةؤ ة واملتوسةةةطة. ودعةةةا بعةةةا املنةةةدوبني 

دين الةوط  األونكتاد إىل مواصلة العمل على تعزيز قدرات اجلهات صاحبة املصلحة علةى الصةعي
والقليممل من أجل تكييف أطر البكا مع احتياجات املتسسات الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة 

 وتيس  الدماا املا  ملي  املتسسات.

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 افتتايف الدورة -ألف 

ملعةاي  الدوليةة افتت  الدورة الرابعة والثكثني لفريق اخلرباء احلكوممل الدو  العامل املع  ال -48
تشةةرين  1للمحاسةةبة والبةةكا رئةةيس الةةدورة الثالثةةة والثكثةةني، السةةيد جةة ار إه )سةةنؤافورة(، يف 

 .2017الثاين/نوفمرب 

  ا تخاب أعضاء املكتب -ابء 
 من جدول األعمال( 1)البند 

عةةة  أثنةةةاء اجللسةةةة الفتتاحيةةةة العامةةةة، انتخةةةب فريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةوممل الةةةدو  العامةةةل امل -49
 الملعاي  الدولية للمحاسبة والبكا أعضاء املكتب التالية أًا همخ

 السيد ديفيد أوبوااي غيشاان ) ينيا(   خالرئيس 
السةةةةيد أنةةةةدرو سةةةةتينز )اململكةةةةة املتحةةةةدة لربيطانيةةةةا العظمةةةةى  خاملقرر -انئب الرئيس  

  يرلندا الشمالية(او 

  إبرار جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم 
 من جدول األعمال( 2)البند 

اعتمد فريق اخلرباء احلكةوممل الةدو  العامةل املعة  الملعةاي  الدوليةة للمحاسةبة والبةكا،  -50
(. TD/B/C.II/ISAR/80أثنةةاء جلسةةت  العامةةة الفتتاحيةةة أيضةةاا، جةةدول األعمةةال املتقةةت للةةدورة )

 واللتا   اء جدول األعمال  ما يلملخ
 بانتخاب أعضاء املكت -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
تعزيةةز قابليةةة التقةةارير املتعلقةةة اللسةةتدامة للمقارنةةةخ ااتيةةار املت ةةرات األساسةةية  -3

  لبكا الشر ات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
دور الفصاح يف تقييم املخاطر وحتسني جدوى البةكا مةن قبةل الشةر ات يف  -4

  اراتصنع القر 
 مسائل أارى -5
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 جدول األعمال املتقت للدورة اخلامسة والثكثني -6
 اعتمةةاد التقرير  -7

  تائج الدورة -دال 
اعتمد فريق اخلرباء احلكةوممل الةدو  العامةل املعة  الملعةاي  الدوليةة للمحاسةبة والبةكا،  -51

، اسةتنتاجات  املتفةق 2017نوفمرب /تشرين الثةاين 3يف جلست  العامة اخلتامية املعقودة يوم اجلمعة 
يةةة. ووافةةق أيضةةاا علةةى جةةدول األعمةةال  عليهةا واتفةةق علةةى أء يلخمةةص الةةرئيس املناقشةةات غةة  الًر

 املتقت لدورت  اخلامسة والثكثني )املرفق األول(.

  اعتمررراد التقريررررر -هاء 
 من جدول األعمال( 7)البند 

لعامةةةل املعةةة  الملعةةةاي  الدوليةةةة للمحاسةةةبة والبةةةكا أذء فريةةةق اخلةةةرباء احلكةةةوممل الةةةدو  ا -52
املقةةرر قء يتةةوىل، حتةةت إ ةةراف الةةرئيس، ويةةع التقريةةر يف صةةيؤت  النهائيةةة بعةةد  -لنائةةب الةةرئيس 

 ااتتام الجتما .
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 املرفق األول

 جدول األعمال املؤبت للدورة اخلامسة والثالثني  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 وتنظيم األعمال إقرار جدول األعمال -2
تعزيةةز قابليةةة التقةةارير املتعلقةةة اللسةةتدامة للمقارنةةةخ ااتيةةار املت ةةرات األساسةةية لبةةكا  -3

 الشر ات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 مسائل التنفيي العململ للمعاي  الدولية للمحاسبة والبكا يف القطاعني العام واخلاص -4
 مسائل أارى -5
 جدول األعمال املتقت للدورة السادسة والثكثني -6
 اعتمةةاد التقرير -7
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 املرفق الثاين

 *احلضور  
 حضر الجتما   ثلو الدول األعضاء التالية يف األونكتادخ  -1

 غامبيا الحتاد الروسمل
 الفلبني األرجنتني

 قطر ألبانيا
  ااااستاء أملانيا

  مبوداي أنتيؤوا وبربودا
  وت ديفوار أوغندا
  ولومبيا أو رانيا
 الكويت الرباايل

  ينيا بنن
 ليتوانيا بواتء

 ليسوتو بيكرو 
 مالطة تشيكيا

 مدغشقر توغو
 مصر تونس
 املؤرب اجلزائر

 ملديف مجهورية  وراي
 اململكة العربية السعودية جيبويت
 شماليةا الاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلند اامبيا

 موريتانيا امبابوه
 انميبيا سره لنكا

 نيبال سواايلند
 نيؤ اي السويد
 هنؤاراي  يلمل
 هولندا الصني
 الولايت املتحدة األمريكية عماء
 الياالء غابوء

__________ 

حتتةةةةةةوه هةةةةةةي  القائمةةةةةةة علةةةةةةى املشةةةةةةار ني املسةةةةةةؤلني فقةةةةةةع. ولكطةةةةةةك  علةةةةةةى القائمةةةةةةة النهائيةةةةةةة، انظةةةةةةر الوثيقةةةةةةة  *
TD/B/C.II/ISAR/INF.10. 



TD/B/C.II/ISAR/83 

GE.17-20666 20 

 و انت الدولة املراقبة غ  العضو التالية  ثلة يف الدورةخ -2
 دولة فلسطني 

 التالية ُ ثلة يف الدورةخو انت املنظمات احلكومية الدولية  -3
 الصندو  املشرتب للسلع األساسية 
 اجلماعة القتصادية لدول غرب أفريقيا 
 منظمة التعاوء والتنمية يف امليداء القتصاده 

 و انت هيئة األمم املتحدة التالية  ثلة يف الدورةخ -4
 علس مراجعمل حساالت األمم املتحدة  

 املنظمات ذات الصلة التالية ُ ثلة يف الدورةخو انت الو الت املتخصصة و  -5
 منظمة العمل الدولية 
 البن  الدو  

 و انت املنظمات غ  احلكومية التالية  ثلة يف الدورةخ -6
 من الفئة العامة 
 مهندسو العاف 
 منظمة القرية السويسرية 

    


