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مقدمة
ُع ِقةةدت الةةدورة الرابعةةة والثكثةةوء لفريةةق اخل ةرباء احلكةةوممل الةةدو العامةةل املع ة الملعةةاي
الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا يف قصةةر األمةةم يف جنيةةف ،سويسةرا ،يف الفةةرتة م ةن  1إىل  3تش ةرين
الثاين/نوفمرب .2017

أوالا -االستنتاجات املتفق عليها
ألف -تعزيررز بابليررة التقررارير املتعلقررة ابالسررتدامة للمقار ررةش اتتيررار املؤ ررات األساسررية
إلبالغ الشركات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
(البند  3من جدول األعمال)

إء فريق اخلرباء العامل احلكوممل الدو املع الملعاي الدولية للمحاسبة والبكا،
إذ يسةةلم اللةةدور األساسةةمل الةةيه تتدية احملاسةةبة وإبةةكا الشةةر ات يف حتقيةةق طموحةةات
اطة التنمية املستدامة لعام ،2030
وإذ يشة إىل وليةةة األونكتةةاد املتمثلةةة يف تعزيةةز عملة يف عةةال البةةكا عةةن السةةتدامة،
حسبما هو منصوص علي يف مافيكيانو ن ويب*،
وق ةةد اس ةةتعر املس ةةامهات القيم ةةة الة ةيت ق ةةدمتها اجله ةةات ص ةةاحبة املص ةةلحة الرائ ةةدة يف
عالت البكا عن الستدامة والبكا املتكامل والبكا غ املا ،
 -1حيةةيع علم ةاا اللتقةةدم الكب ة الةةيه أحرات ة أمانةةة األونكتةةاد يف إبةةكا الشةةر ات
عةن أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ومؤموعةةة مت ةراألا األساسةةية ألهةةداف التنميةة املسةةتدامة املقرتحةةة
للشةةر ات ،شا ةةيا مةةع إطةةار رصةةد أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة لفريةةق اخلةرباء املشةةرتب بةني الو ةةالت
املع مت رات أهداف التنمية املستدامة ،ةدداة ملسةاعدة البلةداء يف جهودهةا املتعلقةة بتعزيةز دور
إبكا الشر ات عن تنفيي أهداف التنمية املستدامة؛
 -2يطل ةةب إىل أمان ةةة األونكت ةةاد أء ت ةةدفع إىل األم ةةام قعمامل ةةا املتعلق ةةة الملت ة ةرات
األساس ةةية أله ةةداف التنمي ةةة املس ةةتدامة ،ؤ ةةزء م ةةن وثيق ةةة توجيهي ةةة ُ م ةةع ا ةةكل ف ةةرتة مة ةا ب ةةني
الةةدورات ،اللتعةةاوء مةةع الفريةةق الستشةةاره التةةابع لفريةةق اخل ةرباء احلكةةوممل الةةدو العامةةل املع ة
الملعاي الدولية للمحاسبة والبكا؛
 -3ية ةةدعو أمانة ةةة األونكتة ةةاد إىل إعة ةةداد دراسة ةةات حة ةةالت إفرادية ةةة بشة ةةدء أفضة ةةل
املمارسات يف إبكا الكياانت املتما ية مع أهداف التنمية املستدامة؛
 -4يتطل ةةع إىل اجله ةةود الي ةةافية ال ةةيت تب ةةيملا أمان ةةة األونكت ةةاد يف إع ةةداد إر ةةادات
للبي ةةاانت الوص ةةفية للمت ةةر  1-6-12م ةةن امل ةةدف  12م ةةن أه ةةداف التنمي ةةة املس ةةتدامة ،ع ةةدد
الشةةر ات الةةيت تنشةةر تقةةارير تتعلةةق اللسةةتدامة ،اللتنسةةيق مةةع بةرانمج األمةةم املتحةةدة للبيئةةة وفريةةق
اخلرباء املشرتب بني الو الت املع مت رات أهداف التنمية املستدامة.
__________

*
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ابء -دور اإلفصررايف يف تقيرريم املخررا ر وحتسررني جرردوغ اإلبررالغ مررن ببررل الشررركات يف
صنع القرارات
(البند  4من جدول األعمال)

إء فريق اخلرباء العامل احلكوممل الدو املع الملعاي الدولية للمحاسبة والبكا،
إذ يض ةةع يف اعتب ةةار أء ح ةةالت إفص ةةاح الش ةةر ات ع ةةن املخ ةةاطر بط ةةر قابل ةةة للمقارن ةةة
وعديةةة وموثوقةةة تةةوفر مسةةامهة أساسةةية يف تشةةؤيع منةةات اسةةتثماره م ةو ر
ات ،وتعزيةةز ا ةةاذ ق ةرارات
مستن ة ،وتيس إدارة املخاطر بطر سليمة،
وإذ يس ةِلمم قء ال اهةةات الدوليةةة يف حتسةةني حالةةة إفصةةاح الشةةر ات ،يف سةةياقات مةةن
مجلتها سيا علس الستقرار املا وفرقة عمل املعنية اللفصاحات املالية املتصلة الملنات،

 -1يعةةرب عةةن ارتياح ة لتسةةا وعمةةق املناقشةةات يف إطةةار بنةةد جةةدول األعمةةال،
على النحو املبني يف الوثيقة  ،TD/B/C.II/ISAR/82اليت أعدألا أمانة األونكتاد؛
 -2يطل ة ةةب إىل أمان ة ةةة األونكت ة ةةاد أء تواص ة ةةل تيسة ة ة تقاس ة ةةم املمارس ة ةةات اجلي ة ةةدة
والتح ةةدايت القائم ةةة يف ع ةةال الفص ةةاح ع ةةن املخ ةةاطر ،م ةةا يف ذلة ة مواءمتة ة  ،ل س ةةيما ةةدف
مسةاعدة البلةةداء الناميةة والبلةةداء الةيت شةةر اقتصةاداألا مرحلةةة انتقاليةة فيمةةا تبيلة مةةن جهةود لتعزيةةز
دور الفصاح يف تقييم املخاطر وتعزيز جدوى إبكا الشر ات يف عملية صنع القرارات.

اجللسة العامة اخلتامية
 3تشرين الثاين/نوفمرب 2017

جيم -مسائل أترغ

(البند  5من جدول األعمال)

ألف
جتارب تنفيذ أداة تطوير احملاسبة

إء فريق اخلرباء احلكوممل الدو العامل املع الملعاي الدولية للمحاسبة والبكا،
إذ يسلم اللتقدم اليه أحرات الدول األعضاء يف تطبيق أداة األونكتاد لتطوير احملاسبة،
وإذ يق ةةر بفعالي ةةة أداة تط ةةوير احملاس ةةبة يف تقي ةةيم األس ةةس الوطني ةةة م ةةن حي ة ة الق ةةدرات
التنظيميةةة واملتسسةةية والبشةرية لتقةةد تقةةارير عاليةةة اجلةةودة ،وويةةع اطةةع عمةةل ،وا ةةاذ مبةةادرات
لبناء القدرات من أجل تعزيز بيئتها املتصلة إببكا الشر ات،
 -1يطلب إىل أمانةة األونكتةاد أء تواصةل حتةدي أداة تطةوير احملاسةبة مسةتندة إىل
التعليقات املتعلقةة السةتخدامها الةواردة مةن الةدول األعضةاء والتعبة عةن تطةور املمارسةات اجليةدة
يف عةةال البةةكا البيئةةمل والجتمةةاعمل والداره واحملاسةةبة للمتسسةةات البالؤةةة الصةةؤر واملتسسةةات
الصؤ ة واملتوسطة احلؤم؛

4

GE.17-20666

TD/B/C.II/ISAR/83

 -2يشةةؤع أمانةةة األونكتةةاد علةةى مواصةةلة جهةةود مجةةع األم ةوال الةةيت تبةةيملا ل ةزايدة
إذ اء الوعمل قداة تطوير احملاسبة وتوسيع نطا تطبيقها ليشمل بلداانا إيافية.
ابء
احملاس رربة واإلب ررالغ م ررن بب ررل املؤسس ررات الص ررةرغ واملؤسس ررات الص ررةرية واملتوسررطة احلج ررم
كوسيلة لتحقيق اإلدماج املايل

إء فريق اخلرباء احلكوممل الدو العامل املع الملعاي الدولية للمحاسبة والبكا،
وقةةد اسةةتعر التقةةدم الةةيه أحرات ة أمانةةة األونكتةةاد بشةةدء تنفيةةي عنصةةر عةةن احملاسةةبة
اخلاصة الملتسسات الصؤرى واملتسسات الصؤ ة واملتوسةطة احلؤةم ملشةرو املسةاعدة التقنيةة ،يف
إط ةار حسةةاب األمةةم املتحةةدة الاةةائمل ،املعنةةوء نمسةةاعدة صةةانعمل السياسةةات يف البلةةداء الناميةةة
على صياغة سياسات وطنية لتنظيم املشاريع من اكل تنفيي أطر سياساتية لتنظيم املشاريعن،
 -1حييع علماا اللدور احلاسم اليه تتدية احملاسةبة يف حتسةني الدمةاا املةا وإملةام
اجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة الألمةةور املاليةةة للمتسسةةات الصةةؤرى واملتسسةةات الصةةؤ ة واملتوسةةطة
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
أمريكا الكتينية وأفريقيا اكل فرتة ما بني الدورات؛
 -2يدعو أمانة األونكتاد ،رهنا بتوافر التمويل ،إىل اليطك مزيد مةن العمةل يف
مسةةاعدة الةةدول األعضةةاء يف تنفيةةي التوصةةيات احملةةددة يف حلقةةات العمةةل القليميةةة ،مةةثكا بنةةاء
القةةدرات التنظيميةةة واملتسسةةية والبش ةرية ،وبنةةاء القةةدرات يف عةةال احملاسةةبة للمتسسةةات الصةةؤرى
واملتسس ةةات الص ةةؤ ة واملتوس ةةطة احلؤ ةةم ،وتيس ة التنس ةةيق ب ةةني اجله ةةات ص ةةاحبة املص ةةلحة عل ةةى
الصةةعيدين الةةوط والقليمةةمل ،مةةا يف ذل ة امليئةةات التنظيميةةة ،ووايةةعمل املعةةاي  ،ومقةةدممل ر و
األموال واخلدمات املاليةة ،وو ةالت الةرتويج ،ورابطةات املتسسةات الصةؤرى واملتسسةات الصةؤ ة
واملتوسطة احلؤم.

اجللسة العامة اخلتامية
 3تشرين الثاين/نوفمرب 2017

اث ي ا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة االفتتاحية
 -1وج مدير عبة الستثمار واملشاريع الألونكتاد اخلطاب الفتتةاحمل فسةلمع الضةوء علةى
أمهيةةة أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة للنمةةو القتصةةاده للةةدول األعضةةاء ومسةةامهات الفريةةق احلكةةوممل
الةةدو العامةةل املع ة الملعةةاي الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا يف تعزيةةز إبةةكا عةةا اجلةةودة مةةن قبةةل
الشر ات مني إنشةائ يف عةام  .1982وبعدئةي ،قةدم رئةيس فةر املتسسةات يف الشةعبة حملةة عامةة
عن بنود جدول األعمال اليت سيتم تداوملا اكل الدورة.
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 -2ومشلت حلقة النقاش الفتتاحية عرويا قةدمها سسةة وةاورين هةمخ املشةرف علةى مراقبةة
املص ةةرف ال ةةوط الرباايل ةةمل للتنمي ةةة القتص ةةادية والجتماعي ةةة؛ وعض ةةو يف عل ةةس مع ةةاي احملاس ةةبة
الدولي ةةة؛ ورئ ةةيس مر ةةز إص ةةكح الب ةةكا امل ةةا يف البنة ة ال ةةدو ؛ وانئ ةةب رئ ةةيس الحت ةةاد ال ةةدو
للمحاسبني؛ وعضو يف جلنة إدارة هيئة اخلدمات واألسوا املالية يف بلؤيكا.
 -3و ة ةةدد أحة ةةد احملة ةةاورين علة ةةى أء البة ةةكا املتكامة ةةل العة ةةا اجلة ةةودة يعطة ةةمل املتسسة ةةات
التؤاريةةة ،عنةةد البةةكا عةةن ائاثر البيئيةةة والجتماعيةةة لج ةراءات ةةر ة معينةةة ،الوسةةائل الكامةةة
لتقد نظرة أمشل ملستثمريها وغ هم من اجلهات صاحبة املصلحة .وقد سةاعد البةكا املتكامةل
عل ةةى اف ةةا تف ةةاوت املعلوم ةةات املقدم ةةة ألص ةةحاب املص ةةلحة وحتس ةةني نوعي ةةة ص ةةنع الق ة ةرارات
السةةتثمارية .ومةةن املةةرج أء يبح ة املسةةتثمروء ،يف إطةةار تقيةةيمهم للمخةةاطر ،عةةن معلومةةات
الشةةر ات يف تقةةارير املسةةتولية الجتماعيةةة للشةةر ات وااثرهةةا البيئيةةة .ومةةن مث ةةاء مةةن مصةةلحة
ِ
املستخدمني
الشر ة إاتحة املعلومات ويماء وصول الرسالة املقصودة إىل املستثمرين وغ هم من
مبا ةةرة ،ول ةةيس م ةةن ا ةةكل أطة ةراف اثلث ةةة ،للتقلي ةةل م ةةن احتم ةةال س ةةوء التفس ة  .وينبؤ ةةمل إدم ةةاا
البكا املتكامل يف عمليات املتسسات التؤارية من واسبة وإبةكا ومةا يتصةل بةيل مةن نظةم
رقابةةة دااليةةة أكةةن أء تُع ة مد التقةةارير انطكق ةا منهةةا بصةةورة اليةةة .وملةةا ةةاء البةةكا املنفصةةل عةةن
املت ةرات الجتماعيةةة والبيئيةةة أكةةن أء يكةةوء عةةد الفعاليةةة وغ ة ذه صةةلة ف ة ء مةةن األفضةةل
إدماجة مةةع البةةكا املةةا  .ومةةن الضةةروره أيضة ا تطبيةةق البةةكا املتكامةةل مةةن أجةةل رصةةد تنفيةةي
أهداف التنمية املستدامة .وعلى الرغم من أء إبكا الشر ات عن ائاثر الجتماعية والبيئية غة
إلزاممل حاليا يف معظم الولايت القضةائية حةول العةاف ،فة ء مةن املتوقةع أء يصةب هةو القاعةدة يف
املستقبل القريب.
 -4وأب ةرا وةةاور ااةةر أء املعةةاي الدوليةةة ليلبةةكا املةةا الصةةادرة عةةن ا لةةس الةةدو ملعةةاي
احملاسبة ل تقتضمل من الشر ات البكا عن أثرها الجتماعمل أو البيئمل ألء الرت يز ينصب على
معةةاي البةةكا املةةا  .وأبةةرا وجهةةة النظةةر هةةي وةةاور ااةةر فةةدبل املشةةار ني قء البن ة الةةدو
يتةةواى احلةةير إااء مطالبةةة البلةةداء املتعاملةةة مع ة بتنفيةةي معةةاي البةةكا غ ة املةةا أل ةةا سةةبق أء
واجهةةت صةةعوالت للتكيةةف مةةع معةةاي البةةكا املةةا  .ويف ث ة مةةن احلةةالت ،تفتقةةر البل ةةداء
النامي ةةة والبل ةةداء ال ةةيت ش ةةر اقتص ةةاداألا مرحل ةةة انتقالي ةةة إىل الق ةةدرة عل ةةى إدراب املف ةةاهيم األساس ةةية
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.
 -5واتف ةةق بع ةةا احمل ةةاورين عل ةةى أء البي ةةاانت املالي ةةة ينبؤ ةةمل أء يك ةةوء م ةةن الس ةةهل قراءأل ةةا
وتفس ة ها .وينبؤةةمل تقةةد مزيةةد مةةن املعلومةةات بنةةود متسلسةةلة يف البيةةاانت املاليةةة ولةةيس يةةمن
احلوا ةةمل .وأبةةرا أحةةد احملةةاورين النظةةر حالي ةا يف مراجعةةة بيةةاء املمارسةةة اخلةةاص اللتعليةةق الداره
للمؤلةس الةدو للمعةةاي احملاسةبية ةدف تيسة إدمةاا املعلومةات املتعلقةةة اللسةتدامة يف إبةةكا
الشةةر ات .وأاثر أحةةد املنةةدوبني س ةتالا بشةةدء القيمةةة املضةةافة مةةن إدمةةاا البةةكا غ ة املةةا يف
معاي البكا القائمة ،يف حني أراد مندوب اار أء تتزعم األمم املتحدة إدماا إبةكا البيةاانت
غ املالية يف مجيع أحناء العاف.
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 -6وسلع واور اار الضوء علةى الةدور املةام الةيه يضةطلع بة نجيةل األلفيةةن أو الشةباب
( 30-20عامة ة ا) يف النه ةةو مهن ةةة احملاس ةةبة .وق ةةال إء اجلي ةةل اجلدي ةةد م ةةن احملاس ةةبني يش ةةعروء
اللراحة إااء تكنولوجيا املعلومات ،وخباصة التصالت ،وسيكوء للي اء الصطناعمل دور متزايةد
يف مهنةةة احملاسةةبة .وسةةيتده تزايةةد تطةةور تكنولوجيةةا املعلومةةات وتوافرهةةا أيض ةا إىل تيس ة البةةكا
الرقم ةةمل ،واللت ةةا ف ة ة ء املهن ةةة ااج ةةة إىل تكيي ةةف مع ةةاي ومتطلب ةةات الب ةةكا اخلاص ةةة ةةا م ةةع
التكنولوجيةةا اجلديةةدة ،مةةثكا بتقةةد الر ةةادات وتةةوف التعلةةيم ملعةةده الضةرائب .وقةةد تقاسةةم أحةةد
احملاورين هيا الرأه ،يف حني دد واور اار على أمهية التعليم وسةلع الضةوء علةى الاتكفةات
يف طر تقييم احملاسبني من خمتلف البلداء للمعامكت احملاسبية وقيمتها العادلة.
 -7وفيمةةا يتعلةةق قهةةداف التنميةةة املسةةتدامة والبةةكا غ ة املةةا  ،أ ةةار وةةاور ااةةر إىل أء
قانوء الحتاد األورويب يقتضمل مةن املصةارف الكبة ة و ةر ات التةدمني والشةر ات الةيت تضةم أ ثةر
مةةن  500موظةةف أء تفص ة عةةن املعلومةةات غ ة املاليةةة .وتتضةةمن املتطلبةةات املتعلقةةة ببلؤيكةةا
البةةكا عةةن التنةةو اجلنسةةاين ومت ةرات األداء الرئيسةةية وتةةوف البيةةاانت املتعلقةةة بكيفيةةة اح ةرتام
املوردين حلقو النساء ،ما يف ذل اسةتخدام عمةل األطفةال .وعلةى اجلهةات صةاحبة املصةلحة
يف الشةةر ات (العةةاملني واملسةةتهلكني والةةدائنني) واملنظمةةني ومراجعةةمل احلسةةاالت القةةانونيني وإدارة
الشةةر ات (املةةديرين واحملاسةةبني) الرجةةو إىل معةةاي مثةةل التفةةا العةةاململ للمةةم املتحةةدة ،واجليةةل
الرابع من املبادئ التوجيهيةة ليلبةكا عةن مةدى السةتدامة ،وتوجيهةات الحتةاد األورويب ملكافحةة
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.

ابء -تعزيررز بابليررة التقررارير املتعلقررة ابالسررتدامة للمقار ررةش اتتيررار املؤ ررات األساسررية
إلبالغ الشركات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
(البند  3من جدول األعمال)

 -8أبةةرات أمانةةة األونكتةةاد عموعةةة مةةن املت ةرات األساسةةية لبةةكا الشةةر ات عةةن املسةةامهة
يف أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة وعريةةت مسةةائل ملةةداولت الفريةةق العامةةل احلكةةوممل الةةدو املع ة
الملعةةاي الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا ومةةي رة املعلومةةات األساسةةية ( )TD/B/C.II/ISAR/81الةةيت
أُعدت اكل فرتة ما بني دورات فريق اخلرباء احلكوممل الدو لتيس املناقشةة .واسةتندت املةي رة
إىل املداولت السابقة بشدء دور البكا يف رصةد تنفيةي أهةداف التنميةة املسةتدامة ،واستعريةت
مبادئ ومعاي ااتيار املت رات وعريت بعا املت رات األساسية .وأُتيحت أيض ا ورقة تتضمن
تفس ات مفصلة للمت رات املختارة.
 -9ويف أول حلقة من حلقيت نقاش منةدرجتني حتةت بنةد جةدول األعمةال ،مثمةل املتحةاوروء
مبةةادرة البةةكا العامليةةة ،وا لةةس الةةدو ليلبةةكا املتكامةةل ،ومنظمةةة التعةةاوء والتنميةةة يف امليةةداء
القتصاده ،ومنظمة العمل الدولية ،و ر ة أدي لكبتكارات.
 -10وقةدم بعةةا احملةاورين معةةاي مبةادرة البةةكا العامليةةة و ةج البةةكا املتكامةل الةةيه يتبعة
ا ل ةةس ال ةةدو ليلب ةةكا املتكام ةةل وانقش ةةوا ص ةةكألما قه ةةداف التنمي ةةة املس ةةتدامة .وشث ةةل مب ةةادرة
البةةكا العامليةةة عموعةةة مةةن معةةاي البةةكا املتداالةةة ،الةةيت شكةةن املنظمةةات مةةن البةةكا عةةن
ااثرها القتصةادية والبيئيةة والجتماعيةة ومسةامهتها يف حتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة .واللرت يةز
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علةةى ر و أم ةوال متعةةددة واس ةرتاتيؤية واةةوذا أعمةةال اريةةة وتوليةةد القيمةةة ،أكةةن أء يسةةاعد
البكا املتكامل املتسسات على تعزيز مسامهتها يف حتقيق أهةداف التنميةة املسةتدامة مةن اةكل
تفك متكامل واستخدام تقارير متكاملة ليلبكا عن .
 -11وعر أحد احملاورين عمل منظمة التعاوء والتنمية يف امليداء القتصاده املتعلق بقيةا
املسةةافة املتبقيةةة لتحقيةةق غةةاايت أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة واملسةةدلة ذات الصةةلة املتعلقةةة إببةةكا
املتسسات التؤارية عن مسامهتها يف الرفا  .و دد واور اار على أمهية العمل الكئةق ألهةداف
التنميةةة املسةةتدامة و ةةيل ملسةةامهة األعمةةال التؤاريةةة يف حتقيةةق أهةداف التنميةةة املسةةتدامة .وحةةدد
إعكء منظمةة العمةل الدوليةة الثكثةمل للمبةادئ املتعلقةة الملتسسةات املتعةددة اجلنسةيات والسياسةة
الجتماعي ةةة توجيهة ةةات بشة ةةدء ية ةةف أكة ةةن للشة ةةر ات و ية ةةف ينبؤة ةةمل ملة ةةا أء تسة ةةهم يف التنمية ةةة
املس ةةتدامة .وينبؤ ةةمل ليلب ةةكا املس ةةتدام أء ينظ ةةر إىل ه ةةيا الصة ة الع ةةاململ ،ال ةةيه يؤط ةةمل خمتل ةةف
جوانةةب العمةةل الكئةةق ،ويعتمةةد املت ةرات ذات الصةةلة وفق ةا لةةيل  .وينبؤةةمل النظةةر يف مت ةرات
إيةةافية بشةةدء القضةةااي الجتماعيةةة مثةةل املت ةرات املتعلقةةة الألجةةور واملت ةرات املتعلقةةة بظةةروف
العمل.
 -12وأقةةر عةةدة و ةةاورين أء الفصةةاح اللزام ةةمل قةةد ل يكةةوء كن ة ا يف بعةةا احل ةةالت ،وأء
حتسني سلوب الشر ات هدف هةام ،وأء الةنهج القةائم علةى املبةادئ مفيةد .وانقشةوا أيضة ا األمهيةة
املتزايدة للبياانت والفرص والتحدايت املتعلقة اللرقمنة.
 -13ويف املناقشات اليت تلت ،ذ ر عدة مندوبني مسائل من قبيل احلاجةة إىل تويةي الفةر
بةةني مفهةةوممل البةةكا عةةن السةةتدامة والبةةكا عةةن أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ،وإىل املواءمةةة بةةني
األطةةر القائمةةة ،وإىل دعةةم البلةةداء الناميةةة ،فض ةكا عةةن املوثوقيةةة الضةةرورية ليلبةةكا عةةن السةةتدامة
ودور الرصد وااثر ذل على احلكومة والتنظيم.
 -14وعموم ةا ،ةةدد احملةةاوروء واملنةةدوبوء علةةى أمهيةةة قابليةةة البةةكا عةةن السةةتدامة للمقارنةةة
ورحبوا الجلهود اليت تبيملا أمانة األونكتاد لويع عموعة املت رات األساسية املختارة .وطلبةوا إىل
األونكتاد املضمل قدم ا يف عملة املتعلةق بتيسة تنسةيق البةكا عةن السةتدامة وويةع توجيهةات،
واللتا مساعدة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعزيز دور إبكا الشر ات يف اليةة رصةد
أهةداف التنميةةة املسةتدامة ،وتيسة ميةةع البيةاانت ،مةةن الصةةعيد املتسسةمل إىل الصةةعيدين الةةوط
والعاململ.
 -15ويف حلق ةةة النق ةةاش الثاني ةةة املندرج ةةة حت ةةت ه ةةيا البن ةةد م ةةن ج ةةدول األعم ةةالُ ،د ِع ةةمل س ةةتة
وةةاورين إىل تقةةد وجهةةات نظةةر الشةةر ات ومهنةةة احملاسةةبة واملسةةتثمرين ،الةةيت تشةةمل عموعةةة مةةن
معده ومستعململ التقارير املتعلقة الملعلومات اخلاصة اللستدامة.
 -16وقةةدم أحةةد احملةةاورين أفكةةارا بشةةدء يفيةةة إجةراء تقييمةةات األمهيةةة النسةةبية اخلاصةةة بشةةر ة
بعينها عند تقييم أهداف التنمية املستدامة واألطةر القائمةة ليلبةكا عةن السةتدامة .وقةال إء مةن
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
ذل ة البةةكا عةةن عموعةةة مةةن مت ةرات السةةتدامة ،مةةا يف ذل ة النبعةةااثت مةةن مكةةاف اثين
أ سيد الكربوء ومدافن النفاايت و ثافة استخدام موارد امليا العيبة.
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 -17و دد واور اار على أمهية املعاي الدولية واملبادئ التوجيهيةة للمحاسةبة والبةكا ،مةا
يف ذل ة الب ةةكا املتكام ةةل ،وبوص ةةلة أه ةةداف التنمي ةةة املس ةةتدامة ،وتوص ةةيات فرق ةةة العم ةةل املعني ةةة
اللفصةةاح املةةا املتصةةل الملنةةات الةةيت أطلقهةةا علةةس حتقيةةق السةةتقرار املةةا  .وذ ةةر أء املت ةرات
األساس ةةية ال ةةيت اقرتحه ةةا األونكت ةةاد أك ةةن أء ت ةةتده دورا هامة ةا يف ي ةةماء وص ةةول الش ةةر ات إىل
مق ةةاييس مناس ةةبة ومتس ةةقة وقابل ةةة للمقارن ةةة ليلب ةةكا ع ةةن الس ةةتدامة .وأي ةةاف أء الوص ةةول 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 معة إجيةةاد
القيمة.
 -18ومةةن منظةةور احملاسةةبة و ةةر ات اةةدمات مهنيةةة أاةةرى ،سةةلع وةةاور ااةةر الضةةوء عل ةى
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
أء تةةتده دورا حاًة ا يف سةةد الفؤةةوة يف شويةةل أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة يف حةةني أكةةن أء شثةةل
هي األا ة فرص ا ارية يف منتؤات من قبيل السندات اخلضراء أو التدمني املتصل بتؤة املنةات.
ولةةئن انةةت أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة عامليةةة ول تقتصةةر علةةى أه صةةناعة واحةةدة ،ف ة ء بعةةا
الش ةةر ات أك ةةن أء تك ةةوء مل ةةا ااثر أ ث ةةر أمهي ةةة عل ةةى ع ةةالت و ةةددة تش ةةملها األه ةةداف (م ةةثكا
اسةتخدام الطاقةة اللنسةةبة إىل الشةر ات الصةناعية) .ويتطلةةب هةيا األمةر مزيةةدا مةن املناقشةة بشةةدء
الطريقة اليت ره ا الشر ات تقييمات األمهية النسبية.
 -19ويف املناقشةةات الةةيت تلةةت ،أاثر عةةدة منةةدوبني ومشةةار ني مسةةائل مةةن قبيةةل احلاجةةة إىل
تويي الفر بني مفهوممل البكا عن الستدامة والبةكا عةن أهةداف التنميةة املسةتدامة ،وإىل
املواءمةةة بةةني األطةةر القائمةةة ،وإىل املوثوقيةةة الضةةرورية ليلبةةكا عةةن السةةتدامة ودور الرصةةد فيمةةا
خيص المتثال والنفاذ .و ةدد عةدة منةدوبني علةى احلاجةة إىل بنةاء القةدرات الداعمةة يف البلةداء
النامي ةةة يف ع ةةال الب ةةكا ع ةةن الس ةةتدامة ،اية ة ت ةةتمكن حكوم ةةات ه ةةي البل ةةداء م ةةن تس ةةخ
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
ا الت السياساتية والتقنية ،مثكا يف تنظيم احملاسبة.
 -20ويف إطة ةةار اجلهة ةةود الرامية ةةة إىل ية ةةماء تقة ةةد الشة ةةر ات معلومة ةةات عالية ةةة اجلة ةةودة عة ةةن
الستدامة ،أ ار واور اار إىل أء ارسات الستهكب والشراء أكةن أء تولةد حةوافز مةن أجةل
حتسني البكا عن املسةائل البيئيةة والجتماعيةة والداريةة .ومةن ةدء وةو األميةة املاليةة والتثقيةف
أء يشةةؤعا السةةتثمار والسةةتهكب والنتةةاا بطريقةةة مسةةتولة .وتةةتده املعلومةةات السةةردية املقدمةةة
مةةن الشةةر ات ،سةواء يف التقةةارير أو يف مصةةادر أاةةرى للمعلومةةات (مثةةل وسةةائع العةةكم) ،دورا
الل ة ة األمهي ةةة يف ه ةةيا الص ةةدد .وق ةةدم احمل ةةاور اث ة ةا ي ةةوحمل قء مت ة ةرات الس ةةتثمار املوج ة ة حن ةةو
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.
 -21و دد احملاور التةا علةى أء مةن ةدء البةكا املتكامةل أء يسةاعد علةى سةر احلةواجز
بة ةةني ا ملعلومة ةةات املالية ةةة وغ ة ة املالية ةةة علة ةةى مسة ةةتوى الشة ةةر ات ،وإدمة ةةاا السة ةةتدامة يف التفك ة ة
السرتاتيؤمل للشر ات على املدى الطويل .ووصف دراسةة احلالةة الفراديةة ليتةاو أونيبةانكو علةى
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أ ا مثال مستمد من قطا اخلدمات املالية يف بلد ر
انم ،وعلى وج اخلصوص جهةود املصةرف يف
التثقي ةةف امل ةةا والش ةةفافية وتقي ةةيم املخ ةةاطر ،فضة ةكا ع ةةن املس ةةائل الجتماعي ةةة والبيئي ةةة .وق ةةال إء
املصةةرف ويةةع مصةةفوفة تسةةتند إىل أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ؤةةزء مةةن تقريةةر املتكامةةل لتقةةد
معلومةةات عةةن إجيةةاد القيمةةة جلميةةع اجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة .وتسةةاعد املصةةفوفة علةةى إدمةةاا
الش ة ةواغل والفة ةةرص املتعلقة ةةة اللسة ةةتدامة يف عملية ةةات املصة ةةرف يف عة ةةا مجة ةةع البية ةةاانت وصة ةةنع
القرارات.
 -22وذ ةةر ااةةر وةةاور أء مةةن املهةةم أيضةا النظةةر ،اةةارا املناقشةةات املتعلقةةة منهؤيةةة البةةكا
عةن السةتدامة ،يف أداء الشةةر ات ونتائؤهةا امللموسةةة .وقةال إء املت ةرات األساسةةية املقرتحةة مةةن
األونكتةةاد شثةةل اةةع أسةةا ليلبةةكا ير ةةز علةةى عةةالت البةةكا األساسةةية واملشةةرت ة يف مجيةةع
الش ةةر ات واملن ةةاطق اجلؤرافي ةةة والس ةةياقات التش ةةؤيلية .وا ةةوح األونكت ةةاد ،ال ةةيت تش ةةمل التحلي ةةل
التؤ ةريم ملمارسةةات البةةكا القائمةةة لةةدى الشةةر ات ،دليةةل علةةى أء الشةةر ات غالب ةا مةةا تكةةوء
لةةديها اللفعةةل م ةوارد وتقةةدم تقةةارير عةةن هةةي املت ةرات األساسةةية .وردد صةةدى املناقشةةة املتعلقةةة
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 الت ةزام
ا لةةس ودراسةةة جةةدوى وايةةحة فيهةةا عنصةرين رئيسةةيني لتحقيةةق إبةةكا عةةا اجلةةودة عةةن مسةةائل
الستدامة.
 -23و دد أحةد املنةدوبني علةى أء توصةيات األونكتةاد بشةدء البةكا عةن السةتدامة ينبؤةمل
أء تكوء غ ملزمة وقادرة على اسةتيعاب خمتلةف امليا ةل األساسةية للمحاسةبة الوطنيةة للبلةداء.
وأ ةةار إىل أء بعةةا املت ةرات األساسةةية قةةد حتتةةاا إىل مزيةةد مةةن املناقشةةة وأء اعتمةةاد ةةج قةةائم
علةةى املبةةادئ سةةيكوء مويةةع ترحيةةب لضةةماء جةةدوى البةةكا عةةن السةةتدامة جلميةةع اجلهةةات
صاحبة املصلحة.
 -24وأاثر احملةةاوروء وبعةةا املنةةدوبني مسةةائل أاةةرى تشةةمل دور الرقابةةة الدااليةةة والضةةماء
ودور املتسسات الصؤ ة واملتوسطة احلؤم يف البكا عن الستدامة ،والطابع العاململ للمت رات
األساسية للونكتاد وائاثر املرتتبة على التنظيم وويع السياسات.

جيم -دور اإلفصررايف يف تقيرريم املخررا ر وحتسررني جرردوغ اإلبررالغ مررن ببررل الشررركات يف
صنع القرارات
(البند  4من جدول األعمال)

 -25ويةع ابة األونكتةةاد ،يف مكحظاتة الفتتاحيةةة بشةدء هةةيا البنةد مةةن جةدول األعمةةال،
الفصةةاح يف سةةيا تقيةةيم املخةةاطر وصةةنع القةرارات يف عةةال السةةتثمار .وخلةةص وثيقةةة املعلومةةات
األساس ةةية ( )TD/B/C.II/ISAR/82فش ةةدد عل ةةى ال ةةدور ال ةةيه يتدي ة ة الفص ةةاح يف تعزي ةةز ف ةةاءة
واسةةتقرار أس ةوا رأ املةةال اللنسةةبة جلميةةع اجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة .وقةةال إء حتةةدايت وةةددة
ود ِعةةمل سسةةة وةةاورين لتقةةد
قائمةةة لكةةل مةةن املسةةتخدمني ومعةةده التقةةارير املتعلقةةة اللفصةةاحُ ،
مداكت بشدء عدة حتدايت.
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 -26ولح ةةح أح ةةد املش ةةار ني أء البي ةةاانت املالي ةةة تتض ةةمن مي ةةة متزاي ةةدة م ةةن املعلوم ةةات وأء
تب ةةادل أفض ةةل املمارس ةةات مه ةةم لض ةةماء أء املعلوم ةةات موثوق ةةة وعدي ةةة للمس ةةتثمرين وغ ة هم م ةةن
اجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة .و ةةدد علةةى أء هنةةاب انعةةدام ا لكتسةةا الةةدو ولقابليةةة املقارنةةة يف
الب ةةكا ع ةةن املخ ةةاطر .ويف س ةةيا الب ةةكا املع ة مةزا ،ينبؤ ةةمل أء تنظ ةةر تقييم ةةات األمهي ةةة النس ةةبية،
مدعومة بتوصيات فرقة العمل املعنية اللفصاح املا املتصل الملنات ،يف طائفة أوسع من اجلهات
صةةاحبة املصةةلحة ،بينمةةا تبقةةى األطةةر املشةةرت ة بعيةةدة املنةةال .وغالب ة ا مةةا تُسةةتخدم لؤةةة موحةةدة يف
احلالت اليت يواج فيها املبلؤوء حتدايت يف حتديةد ميةة املخةاطر أو نوعيتهةا ،ول بةد مةن النظةر
يف املسدلة.
 -27و دد واور اار على أء هناب ،اللنسبة للشر ات يف القطا املا  ،تباينات ب ة بةني
املب ةةادئ التوجيهي ةةة ليلفص ةةاح ع ةةن املخ ةةاطر اخلاص ةةة بص ةةناعة معين ةةة (مث ةةل مب ةةادئ الال) واملع ةةاي
الدوليةة ليلبةةكا املةا  .ولحةةح ،مةن بةةني مسةةائل أاةرى ،ااتكفةةات بةني مبةةادئ الال واملعيةةار 9
مةةن املعةةاي الدوليةةة ليلبةةكا املةةا بشةةدء موايةةيع تتعلةةق الملتطلبةةات الرأًاليةةة وتقةةديرات اخلسةةائر
املاليةة ،ةةا جيعةل الفصةةاح أمةرا صةعب ا اللنسةةبة للمصةارف .وقةةال إء املثةةال يوية التحةةدايت الةةيت
تواجهها صناعة معينة يف حتديد املستوى األمثل من الفصاح .وذ ر أء تقييمات األمهية النسبية
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
للمحاسبة والبكا أء يشؤع تنسيق أو مواءمة معاي البكا القائمة بؤيةة بنةاء توافةق يف ائراء
بشدء العناصر الدنيا الرئيسية.
 -28وذ ر بعا احملاورين أء األونكتاد ل دور حيةوه يف بنةاء توافةق ائراء وتعزيةز املناقشةات
املتعلقة اللفصاح عن املخاطر .واقرتح أحد املندوبني أء إنشاء هيئة تنظيميةة عامليةة أكنهةا إنفةاذ
املع ةةاي ال ةةدنيا يف ع ةةال إدارة خم ةةاطر الس ةةتثمار س ةةيكوء موي ةةع ترحي ةةب يف ح ةةني أ ةةار بع ةةا
املنةةدوبني واحملةةاورين ائاةرين إىل أء تنسةةيق املشةةار ني يف السةةو أكةةن أء يكةةوء أ ثةةر فعاليةةة يف
حتدي ةةد املس ةةتوى األمث ةةل ليلفص ةةاح اللنس ةةبة ملختل ةةف الكي ةةاانت املبلِمؤ ةةة .ولح ةةح بع ةةا املن ةةدوبني
واملش ةةار ني مس ةةتوى التقل ةةب احل ةةا يف متطلب ةةات الفص ةةاح ع ةةن املخ ةةاطر واحلاج ةةة إىل تش ةةؤيع
التفكة ة املتكام ةةل يف تقي ةةيم املخ ةةاطر والتط ةةورات األاة ة ة يف الب ةةكا ع ةةن ةةل بل ةةد عل ةةى ح ةةدة
ألغرا الضرائب.
 -29وق ةةدم و ةةاور اا ةةر منظ ةةور و ةةالت التص ةةنيف فوص ةةف اس ةةتمرار تف ةةاوت املعلوم ةةات يف
أس ةوا رأ امل ةةال ودور الب ةةكا يف تقل ةةيص ه ةةيا التف ةةاوت ب ةةني الش ةةر ات واملس ةةتثمرين .وس ةةلع
الضةةوء علةةى تنةةو ًةةات املسةةتثمر ،الةةيت تشةةمل خمتلةةف فئةةات األمةةن ومسةةتوايت تقبةةل املخةةاطر
وائفة ةةا الزمنية ةةة ،مة ةةع تبة ةةاين يف وجهة ةةات النظة ةةر بشة ةةدء عملية ةةات إفصة ةةاح الشة ةةر ات .ورأى أء
املستثمرين غالبا ما يق مدروء عمليات الفصةاح الشةاملة والشةفافة والقابلةة للمقارنةة واملتسةقة ،الةيت
تتؤن ةةب اللؤ ةةة املوح ةةدة .وب ةةدلا م ةةن عملي ةةات الفص ةةاح العادي ةةة والقابل ةةة للتنب ةةت ،دع ةةا إىل تق ةةد
معلومات عدية بشدء املخاطر ،واقرتح استخدام سيناريوهات الجهاد.
 -30وقدمت واورة أارى مبادرة مبادئ الستثمار املستول ومبادئ األساسةية ،عمعةة حةول
املة ةةدف الشة ةةامل املتمثة ةةل يف السة ةةتثمارات املسة ةةتولة واألس ة ةوا املسة ةةتدامة وا تمعة ةةات املزدهة ةةرة.
وأ دت من جديد احلاجة إىل إعادة تفس الواجب الئتمةاين يف إبةكا الشةر ات املعةزا ،حية
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مةةن املتوق ةةع أء يا ةةي تقييم ةةات األمهي ةةة النس ةةبية يف العتب ةةار طائف ةةة أوس ةةع م ةن اجله ةةات ص ةةاحبة
املص ةةلحة يف ع ةةال الس ةةتثمار .وع ةةكوة عل ةةى ذلة ة فة ة ء ي ةةماء املعلوم ةةات البيئي ةةة والجتماعي ةةة
والدارية ل تزال ودودة وتستند إىل التحقق الداالمل ،ا يعو وصول املستثمرين إىل املعلومات
ذات اجلودة العالية يف عمليات صنع القرارات اخلاصة ا.
 -31وم ةةع ذلة ة  ،ةةدد و ةةاور اا ةةر عل ةةى أء البح ةةوح التؤريبي ةةة يف اس ةةتخدام لؤ ةةة موح ةةدة
تةةوحمل ،يف بعةةا احلةةالت ،قء مةةن ةةدء البةةكا املوسةةع عةةن املخةةاطر أء يةةتده إىل ا فةةا
عائدات السةتثمار .وقةال إء أحةد التفسة ات املمكنةة يتمثةل يف أء املشةار ني يف السةو يقةرأوء
الحنرافات عن اللؤة املوحدة على أ ا واولة حلماية علس وإدارة الشةر ة مةن مسةتوليات وةددة.
ورأى أء م ةةن الض ةةروره إج ةراء ا ةةوح إي ةةافية لفه ةةم ائاثر املرتتب ةةة عل ةةى عملي ةةات الفص ةةاح ع ةةن
املخ ةةاطر وإدارأل ةةا ،ملع ةةده التق ةةارير ومس ةةتخدميها عل ةةى ح ةةد سة ةواء .وس ةةلع الض ةةوء عل ةةى نق ةةص
املعلومات الطويلة األجل اليت تتضمن املخاطر والسرتاتيؤية ،وهةو مةا أكةن أء يةتده إىل وجةود
بتر وؤوبة عن اجلهات صاحبة املصلحة يف عال الستثمار.
 -32وا ةةا بع ةةا املش ةةار ني يف مناقش ةةات بش ةةدء تقس ةةيم املخ ةةاطر القائم ةةة .وأ ةةار أح ةةد
املشةةار ني إىل أء ةةر ات التةةدمني تةةتده دورا هامة ا يف تسةةع املخةةاطر القصة ة والطويلةةة األجةةل.
وأقر اب األونكتاد بدور ر ات التدمني ،ولكن أ ار إىل أء من املهم أيض ا أء تكةوء اجلهةات
صةةاحبة املصةةلحة غة املتخصصةةة قةةادرة علةةى فهةةم خمةةاطر الشةةر ات فهمةا عةةدايا يف ا ةةاذ قراراألةةا
السةةتثمارية .و ةةدد بعةةا املنةةدوبني واب ة األونكتةةاد علةةى أء تطةةور التكنولوجيةةا ينطةةوه علةةى
احتمالت ب ة لتبسيع تقييم املخاطر وتفس ها.

دال -مسائل أترغ

(البند  5من جدول األعمال)
جتارب تنفيذ أداة تطوير احملاسبة

 -33عريةةت أمانةةة األونكتةةاد هةةيا البنةةد مةةن جةةدول األعمةةال و ةةددت علةةى اجلوانةةب البةةاراة
مةةن أداة تطةةوير احملاسةةبة وعلةةى أ ةةا أداة أصةةحاب مصةةلحة متعةةددين و ةةاملة وذاتيةةة التقيةةيم لبنةةاء
الق ةةدرات وحتس ةةني امليا ةةل األساس ةةية ليلب ةةكا ال ةةوط يف ولي ةةة قض ةةائية و ةةددة .وأوي ةةحت أء
أسةةا أداة تط ةةوير احملاس ةةبة  -املتلفةةة م ةةن اس ةةتبياء واةةوذا م ةةمل ونق ةةا مرجعيةةة ،و له ةةا مرفق ةةة
إبر ةةادات ذات صةةلة  -هةةو امليا ةةل األساسةةية لبنةةاء توافةةق ائراء علةةى نطةةا واسةةع ،الةةيت تةةتده
بةةدورها إىل ويةةع اطةةة عمةةل لبنةةاء القةةدرات .وينةةتج عةةن بنةةاء توافةةق ائراء ةةج ةةامل ملسةةاعدة
البلداء على تنفيةي املعةاي الدوليةة للمحاسةبة والبةكا ولرصةد تنفيةيها مةع مةرور الوقةت .وقالةت
أمان ةةة األونكت ةةاد إ ةةا بص ةةدد حت ةةدي أداة تط ةةوير احملاس ةةبة لة ةزايدة مواءمته ةةا م ةةع أه ةةداف التنمي ةةة
املستدامة ولتعكس أحدح ال اهات يف البكا البيئةمل والجتمةاعمل والداره ،و ةيل لتتنةاول
اصةةائص إيةةافية لةةنظم احملاسةةبة اخلاصةةة الملتسسةةات الصةةؤرى واملتسسةةات الصةةؤ ة واملتوسةةطة
احلؤم.
 -34وعةةر أحةةد احملةةاورين نتةةائج تطبيةةق أداة تطةةوير احملاسةةبة يف ولومبيةةا اةةكل فةةرتة مةةا بةةني
الةةدورات .وقةةال إء تنفيةةي أداة تطةةوير احملاسةةبة ًحةةت ألول مةةرة بتعةةاوء ةةامل بةةني  23متسسةةة
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خمتلفة يف ولومبيا .وأ ار إىل الفعالية الستثنائية اليت تتسم ةا أداة تطةوير احملاسةبة يف تشةخيص
ثؤة ةرات امليا ةةل األساس ةةية الوطني ةةة التنظيمي ةةة واملتسس ةةية وطل ةةب إىل األونكت ةةاد أء يواص ةةل دع ةةم
ولومبيا من أجل استمرار تنفيي اطة عمل ما بعد أداة تطوير احملاسبة ،أساسة ا لتحسةني الر ةائز
املتصلة اللقدرات البشرية وإ راب مهنة احملاسبة يف البكا عن الستدامة .وطلب أيضةا أء تةو
عمليةةات حتةةدي أداة تطةةوير احملاسةةبة املقبلةةة قيمةةة متسةةاوية لتقيةةيم امليا ةةل األساسةةية للمحاسةةبة
للشر ات املسؤلة وغ املسؤلة على السواء.
 -35وعةةر وةةاور ااةةر النتةةائج املسةةتمدة ابتةةداءا مةةن تنفيةةي ةريم ألداة تطةةوير احملاسةةبة يف
عام  2012وانتهاءا من تنفيي امل يف عام  2017يف الحتاد الروسمل .وقال إء التطبيق املتكرر
ألداة تطةةوير احملاسةةبة يظهةةر أمهيةةة يمةةني الةةدعم السياسةةمل لتحقيةةق التقةةدم احملةةرا مةةع مةةرور الوقةةت،
ل سيما فيما خيص الجراءات اليت تتطلب تؤي ات تشريعية .ويُعزى التقدم يف ا ةالت الرئيسةية
يف التطبيق األا أساسا إىل تنفيي املعاي الدولية ملراجعة احلساالت وإىل مسةتوى وعةمل اجلهةات
صاحبة املصلحة من التطبيق األو ألداة تطوير احملاسةبة يف عةام  .2012وحةدد بعةا ا ةالت
اليت تستدعمل مزيدا من العمل ،ل سيما البكا املةا القةائم بياتة  ،والبةكا غة املةا  ،والةنظم
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
أداة تطةةوير احملاسةةبة ،مث ةل تبسةةيع إج ةراء تقيةةيم تطبيةةق األداة بعةةد حالةةة ريبيةةة ،وتفصةةيل وحتريةةر
عدد من األسئلة ،وتقةد أسةئلة وةددة لتقيةيم مسةائل مةن قبيةل الر ةوة والفسةاد ومكافحةة غسةل
األموال فيما يتعلق الحملاسبة.
 -36وقةةدم احملةةاور التةةا وصةةف ا مةةوجزا للرحلةةة الةةيت قامةةت ةةا اجلهةةات صةةاحبة املصةةلحة يف
احملاس ةةبة ومراجع ةةة احلس ةةاالت يف ةةوت ديفة ةوار ب ةةني ع ةةام  ،2012عن ةةدما ف تنفي ةةي أداة تط ةةوير
احملاسةةبة ،واحلايةةر .وقةةد ةةاء مةةن الةةدوافع الرئيسةةية لكيةةطك اللعمةةل يةةماء ثقةةة املسةةتثمرين
اخلارجيني قء البكا املا يف البلد يتم وفق ا ألفضل املمارسةات الدوليةة .وأ ةار أيضة ا إىل أمهيةة
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
للمعاي ومدوانت قواعد السلوب ،اليت أدت إىل اايدة الرت يز على الصكحات التشريعية .وقةال
إء تنفيةةي أداة تطةةوير احملاسةةبة سةةاعد علةةى تعزيةةز التعةةاوء القليمةةمل وحتسةةني مسةةتوى التقةةارب بةةني
ويسةةر إمكانيةةة اعتمةةاد احملاسةةبني يف  17بلةةدا يف املنطقةةة .ومةةن
خمتلةةف الةةنظم التنظيميةةة للبلةةداء ،م
املهم الرتويج لفوائد أداة تطوير احملاسبة واايدة الوعمل ا.
 -37ويف اتةةام حلقةةة النقةةاش ،قةةدمت وةةاورة أاةةرى حملةةة عامةةة عةةن الجةراءات املتخةةية منةةي
تنفي ةةي أداة تط ةةوير احملاس ةةبة يف أو راني ةةا يف ع ةةام  ،2016ل س ةةيما يف إط ةةار التشة ةريعات املتص ةةلة
الحملاسبة والبكا املا  .و ددت على أمهية أداة تطةوير احملاسةبة وسةيلة حلفةز المتثةال للقواعةد
والصةةكحات الدوليةةة .وقةةدمت عموعةةة مةةن القرتاحةةات لتحسةةني نوعيةةة وأمهيةةة أسةةئلة وةةددة يف
استبياانت أداة تطوير احملاسبة.
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احملاس رربة واإلب ررالغ م ررن بب ررل املؤسس ررات الص ررةرغ واملؤسس ررات الص ررةرية واملتوسررطة احلج ررم
كوسيلة لتحقيق اإلدماج املايل
 -38قدمت أمانة األونكتةاد حملةة عامةة عةن تنفيةي عنصةر احملاسةبة ملشةرو املسةاعدة التقنيةة يف
املتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة املمول من حساب األمم املتحدة للتنمية (ندعةم صةانعمل
السياسةةات يف البلةةداء الناميةةة يف صةةياغة سياسةةات وطنيةةة لتنظةةيم املشةةاريع مةةن اةةكل تنفيةةي أطةةر
سياسات تنظيم املشاريعن) .وقالت إء املشرو م مكن األمانة من إذ اء وعةمل صةانعمل السياسةات
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
حلقيت عمل إقليميتني (يف أفريقيا وأمريكا الكتينية) بشدء أفضةل املمارسةات السياسةاتية واملبةادئ
التوجيهية املتعلقة بتنظيم احملاسبة والتدمني للمتسسةات الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة ،والتوصةيات
ذات الصةةلة ،واملنشةةورات واألدوات التقنيةةة املتعلقةةة بتيس ة تنفيةةي احملاسةةبة للمتسسةةات الصةةؤرى
والصؤ ة واملتوسطة.
 -39وق ةدم أحةةد احملةةاورين تفاصةةيل إيةةافية عةةن حلقةةة العمةةل القليميةةة للونكتةةاد يف أفريقيةةا.
وقةةدم حملةةة عامةةة عةةن املتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةةطة يف النشةةا القتصةةاده للمنطقةةة،
و ةةوء أ ثةةر مةةن ثل ة حةةالت الفشةةل ان ةةة عةةن الدارة املاليةةة غ ة املكئمةةة ،والتةةدمني ،والقيةةود
املفرويةةة عل ةى الوصةةول إىل التمويةةل .وقةةال إء حلقةةة العمةةل القليميةةة األفريقيةةة سةةاعدت علةةى
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
بس ةةبب ت ةةدين مس ةةتوى إمل ةةامهم اللش ةةتوء املالي ةةة ونق ةةص الس ةةؤكت املالي ةةة ،اخلاص ةةة الملتسس ةةات
الصةةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةةطة ،ف ة ء اةةدمات احملاسةةبة تبةةدو مفرطةةة التعقيةةد ولةةيس املةةدف منهةةا
سةةوى حتصةةيل الضةرائب .وأفةةاد قء املشةةار ني يف حلقةةة العمةةل دع ةوا إىل تبسةةيع األطةةر احملاسةةبية
للمتسسةات الصةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةطة وتعزيةز جهةةود بنةاء القةدرات يف عةةال وةو األميةة املاليةةة
ملس ةةاعدألا عل ةةى إدراب أء م ةةن ةةدء حتس ةةني مع ةةاي احملاس ةةبة أء ييس ةةر ا ةةو القط ةةا عل ةةى امل ةةدى
الطويل.
 -40وق ةةد و ةةاور اا ةةر تقرية ةرا ع ةةن حلق ةةة العم ةةل القليمي ةةة ال ةةيت نظمه ةةا األونكت ةةاد يف أمريك ةةا
الكتينية ةةة .وتزامنة ةةت النتة ةةائج مة ةةع مواية ةةيع ث ة ة ة مة ةةن حلقة ةةة العمة ةةل القليمية ةةة األفريقية ةةة ،أه أء
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
يف املنطقة ،ما يف ذل الفتقار إىل القدرات التقنية واملوارد املالية والقدرة على فهم أء املعلومات
احملاسةةبية ينبؤةةمل أء تُولةةد بتكلفةةة ل تتؤةةاوا الفوائةةد .وأوي ة أء التوصةةيات الرئيسةةية املقدمةةة مةةن
حلقة العمل تشمل إاتحة أدوات احملاسبة للمتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة ،وإجراء مزيد
من البحوح بشدء أفضل املمارسات واربات املتسسات الصؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة يف مرحلةة
ما بعد تنفيي معاي احملاسةبة الدوليةة ،ومواصةلة نشةر نظةم احملاسةبة البسةيطة للمتسسةات الصةؤرى
والصةةؤ ة واملتوسةةطة ،مثةةل مبةةادئ األونكتةةاد التوجيهيةةة للمحاسةةبة والبةةكا املةةا للمتسسةةات
الصؤ ة واملتوسطة احلؤم (املستوى .)3
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 -41وعر واور اار الدوافع الرئيسية لتنفيي الشر ات ملعاي احملاسبة الدولية ،أه الوصول
ودر الي ةرادات .وأ ةةار إىل أمهيةةة احملاسةةبة للمتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة
إىل اخلةةدمات املصةةرفية م
واملتوسطة لفصل شويل األعمال التؤارية عن املالية الشخصةية .وأهةاب منظمةات احملاسةبة املهنيةة
إىل وي ةةع أط ةةر مناس ةةبة ،ومواص ةةلة العم ةةل م ةةن أج ةةل رف ةةع مس ةةتوايت و ةةو األمي ةةة املالي ةةة ،وتط ةةوير
األدوات التكنولوجية اليت تسم للشر ات إبنشاء دفرت للحساالت وإنتاا التقارير بسهولة (مثكا
من اكل الفوات الرقمية).
 -42وعريت احملاورة التالية اوذجا للمحاسبة الصؤرى لبلداء رابطةة أمةم جنةوب ةر اسةيا
ويةةع معهةةد سةةنؤافورة للمحاسةةبني القةةانونيني ،بؤيةةة تةةوف إطةةار مبسةةع للمتسسةةات الصةةؤرى
والصؤ ة واملتوسطة يف املنطقة .وأظهر العر عددا مةن الاتكفةات التقنيةة الرئيسةية بةني املعةاي
الدولي ةةة ليلب ةةكا امل ةةا اللنس ةةبة للمتسس ةةات الص ةةؤ ة واملتوس ةةطة احلؤ ةةم وإط ةةار ا ةةوذا احملاس ةةبة
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
احملاسبية للمتسسات البالؤة الصؤر.
 -43وقةةدم وةةاور ااةةر حملةةة عامةةة عةةن نظةةام احملاسةةبة اخلةةاص الملتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة
واملتوسةةطة يف أوروال .وقةةال إء النظةةام اخلةةاص الملتسسةةات الصةةؤرى أقةةل ةةيوع ا ،لكن ة أكةةن أء
يسةةاعد علةةى طةةمل بعةةا العقبةةات الةةيت تواجههةةا املتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةةطة يف
إبكغهةةا .و ةةدد علةةى أمهيةةة حتقيةةق تةوااء مناسةةب بةةني إدارة مةوارد األعمةةال التؤاريةةة واحتياجةةات
املستعملني عند إعادة النظر يف األطر احملاسبية للمتسسات الصؤرى والصؤ ة واملتوسطة.
 -44ولحظ ةةت أمان ةةة األونكت ةةاد أء احملاس ةةبة الس ةةليمة عنص ةةر أساس ةةمل حلف ةةز نش ةةا تنظ ةةيم
املشةةاريع وإيةةفاء الطةةابع الرًةةمل يف البلةةداء الناميةةة وعةةر  ،يف إطةةار ب ةرانمج األونكتةةاد لتيس ة
األعم ةةال التؤاري ةةة ،النم ةةوذا األو ملنص ةةة تكنولوجي ةةة تت ةةي ألص ةةحاب املش ةةاريع إي ةةفاء الط ةةابع
الرًمل على األعمال التؤارية الرًية وحفح سةؤكألا احملاسةبية ووا ةاة تبعاألةا الضةريبية .وقالةت
إء العديد مةن منظمةمل املشةاريع الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة مسةتعدوء لةدفع الضةرائب وراغبةوء
يف ذل  ،ريطة حتسني مستوى إملامهم اللشتوء املالية واحملاسبية ومواءمة متطلبةات البةكا مةع
احتياجاألم وقيودهم اخلاصة.
 -45وأ ةةار أحةةد املنةةدوبني إىل أء الفلبةةني تفكةةر يف إطةةار وةةدد للتعاونيةةات .ولحةةح أحةةد
احملةةاورين أء التعاونيةةات تشةةكل حتةةدايا ااص ة ا بسةةبب تنةةو أحؤامهةةا وأغرايةةها ،و ةةوء بعضةةها
جيةةب أء خيضةةع للمسةةاءلة أمةةام عةةدد بة مةةن النةةا ؛ وقةةال إء التنةةو يتطلةةب أنواعةا خمتلفةةة مةةن
األطةةر احملاسةةبية .وأبةةرا وةةاور ااةةر أيض ةا احتياجةةات املسةةتعملني إىل املصةةلحة العامةةة فيمةةا يتعل ةق
ببعا التعاونيات.
 -46وتسةةاءل منةةدوب ااةةر عمةةا إذا ةةاء ينبؤةةمل أء يةةتم البةةكا علةةى أسةةا نقةةده ولةةيس
علةى أسةا السةتحقا  ،إذ سةيتي ذلة نظامة ا أ ثةر تبسةيط ا 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 اللة األمهيةةة يف إعةداد البيةةاانت املاليةةة ،ومةن مث فالةةة اايدة فهةةم املصةارف للعمةةال التؤاريةةة
املعنية.
GE.17-20666
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 -47ودعةةا بعةةا املنةةدوبني أمانةةة األونكتةةاد ،رهن ةا بت ةوافر التمويةةل ،إىل مواصةةلة بنةةاء قةةدرات
الدول األعضاء على تنفيي أداة تطوير احملاسبة وإحراا تقدم بشدء اطةع عمةل ةل منهةا ،مةا يف
ذل ة بشةةدء احملاسةةبة اخلاصةةة الملتسسةةات الصةةؤرى والصةةؤ ة واملتوسةةطة .ودعةةا بعةةا املنةةدوبني
األونكتاد إىل مواصلة العمل على تعزيز قدرات اجلهات صاحبة املصلحة علةى الصةعيدين الةوط
والقليممل من أجل تكييف أطر البكا مع احتياجات املتسسات الصةؤرى والصةؤ ة واملتوسةطة
وتيس الدماا املا ملي املتسسات.

اثلث ا -املسائل التنظيمية
ألف -افتتايف الدورة
 -48افتت الدورة الرابعة والثكثني لفريق اخلرباء احلكوممل الدو العامل املع الملعةاي الدوليةة
للمحاسةةبة والبةةكا رئةةيس الةةدورة الثالثةةة والثكثةةني ،السةةيد ج ة ار إه (سةةنؤافورة) ،يف  1تش ةرين
الثاين/نوفمرب .2017

ابء -ا تخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -49أثن ةةاء اجللس ةةة الفتتاحي ةةة العام ةةة ،انتخ ةةب فري ةةق اخل ةرباء احلك ةةوممل ال ةةدو العام ةةل املعة ة
الملعاي الدولية للمحاسبة والبكا أعضاء املكتب التالية أًا همخ
الرئيسخ

السيد ديفيد أوبوااي غيشاان ( ينيا)

انئب الرئيس  -املقررخ

السة ةةيد أنة ةةدرو سة ةةتينز (اململكة ةةة املتحة ةةدة لربيطانية ةةا العظمة ةةى
وايرلندا الشمالية)

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

 -50اعتمد فريق اخلرباء احلكةوممل الةدو العامةل املعة الملعةاي الدوليةة للمحاسةبة والبةكا،
أثنةةاء جلسةةت العامةةة الفتتاحيةةة أيض ةا ،جةةدول األعمةةال املتقةةت للةةدورة (.)TD/B/C.II/ISAR/80
واللتا اء جدول األعمال ما يلملخ
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انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تعزيةةز قابليةةة التقةةارير املتعلقةةة اللسةةتدامة للمقارنةةةخ ااتيةةار املت ةرات األساسةةية
لبكا الشر ات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

-4

دور الفصاح يف تقييم املخاطر وحتسني جدوى البةكا مةن قبةل الشةر ات يف
صنع القرارات

-5

مسائل أارى
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-6

جدول األعمال املتقت للدورة اخلامسة والثكثني

-7

اعتمةةاد التقرير

دال -تائج الدورة
 -51اعتمد فريق اخلرباء احلكةوممل الةدو العامةل املعة الملعةاي الدوليةة للمحاسةبة والبةكا،
يف جلست العامة اخلتامية املعقودة يوم اجلمعة  3تشرين الثةاين/نوفمرب  ،2017اسةتنتاجات املتفةق
يلخةةص الةرئيس املناقشةةات غة الرًيةةة .ووافةةق أيضة ا علةةى جةةدول األعمةةال
عليهةا واتفةةق علةةى أء م
املتقت لدورت اخلامسة والثكثني (املرفق األول).

هاء -اعتم رراد التقرير ررر

(البند  7من جدول األعمال)

 -52أذء فريةةق اخل ةرباء احلكةةوممل الةةدو العامةةل املع ة الملعةةاي الدوليةةة للمحاسةةبة والبةةكا
لنائةةب ال ةرئيس  -املقةةرر قء يتةةوىل ،حتةةت إ ةراف ال ةرئيس ،ويةةع التقريةةر يف صةةيؤت النهائيةةة بعةةد
ااتتام الجتما .

GE.17-20666

17

TD/B/C.II/ISAR/83

املرفق األول
جدول األعمال املؤبت للدورة اخلامسة والثالثني
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املرفق الثاين
احلضور*

-1

حضر الجتما ثلو الدول األعضاء التالية يف األونكتادخ

الحتاد الروسمل
األرجنتني
ألبانيا
أملانيا
أنتيؤوا وبربودا
أوغندا
أو رانيا
الرباايل
بنن
بواتء
بيكرو
تشيكيا
توغو
تونس
اجلزائر
مجهورية وراي
جيبويت
اامبيا
امبابوه
سره لنكا
سواايلند
السويد
يلمل
الصني
عماء
غابوء

غامبيا
الفلبني
قطر
ااااستاء
مبوداي
وت ديفوار
ولومبيا
الكويت
ينيا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطة
مدغشقر
مصر
املؤرب
ملديف
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
موريتانيا
انميبيا
نيبال
نيؤ اي
هنؤاراي
هولندا
الولايت املتحدة األمريكية
الياالء

__________

*
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-2

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

-3

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

-4

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

-5

و انت الو الت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ُ ثلة يف الدورةخ
منظمة العمل الدولية
البن الدو

-6

و انت املنظمات غ احلكومية التالية ثلة يف الدورةخ

من الفئة العامة

مهندسو العاف
منظمة القرية السويسرية
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