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مقدمة
ُع ِقييدت الييدوتة اخلامسيية والثمثييول لفريييق اخليكاء احلكييومي الييدومل العامييل املعي لملعييايري
الدولييية للاحاسييبة واإلبييمن يف قصيير األمييم يف جنيييف ،بسويس يرا ،يف الفييرتة ميين  42إىل  42تش يرين
األول/أكتوبر .4102

أوالا -االستنتاجات املتفق عليها
ألف -حتسينينني قابليينينة التقينينارير املتعلقينينة ابالسينينتدامة للمقاراينينةمل ارتيينينار املؤ ينرات األساسينينية
لإلبينينالغ مينينن جااينينك الشينرملات عينينن املسينينا ة يف حتقيينينق أاينيندات التنميينينة املسينينتدامة
(البند  3من جدول األعاال)

إل فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن،
إذ ي كد على الدوت األساسي اليذ ت دييا احملاسيبة واإلبيمن مين جامليب الشيركات يف حتقييق

أهداف التناية املستدامة،

وإذ حييط علااا للجتاهات األألرية يف جمال تقدمي التقاتير (اإلبمن) مين جامليب الشيركات،
مبا يف ذلك اآلاثت املرتتبة على التطوتات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والرقانة،
وإذ يُذ ّكر بولية األوملكتاد املتاثلة يف النهوض أبعاالا يف جمال اإلبمن عين السيتدامة،
حسباا هو منصوص عليا يف مافيكياملو ملريويب،
 -0يثُي علييى أماملية األوملكتيياد ملييا قاميت بييا مين عاييل يف جمييال اإلبيمن عيين السييتدامة
وأهييداف التناييية املسييتدامة ،علييى النحييو املبيين يف الوثيقيية  ،TD/B/C.II/ISAR/85وألاصيية عييرض
وثيقتهييا التوجيهييية املتعلقيية لمل يرات األساسييية لإلبييمن ميين جاملييب الشييركات عيين إسييهامها يف
حتقيييق أهييداف التناييية املسييتدامة ،لعتباتهييا أداة ملسيياعدة البلييدال يف جهودهييا الرامييية إىل اسييتحدا
آلية تصد بشأل بلون أهداف التناية املستدامة؛
 -4يطلب إىل أماملة األوملكتاد أل تتم عالهيا بشيأل اإلت يادات املتعلقية لمل يرات
األساسية لإلبيمن مين جامليب الشيركات عين اإلسيهام يف حتقييق أهيداف التنايية املسيتدامة مبيا يتاشيى
مييإ إرييات تصييد أهييداف التناييية املسييتدامة ،وأل ُجتيير الألتبييات التج يريل للا يرات األساسييية علييى
الصعيد القطر  ،وبدعم الدول األعضاء عن رريق مبادتات بناء القدتات يف هذا اجملال؛
 -3يشيجّإ أماملية األوملكتياد عليى أل تواصيل عالهيا يف جميال إعيداد إت يادات قائاية علييى
البييياات الوصييفية بشييأل امل يير  0-2-04ميين م يرات أهييداف التناييية املسييتدامة ،لعييدد الشييركات
ال ييي تنش يير تق يياتير الس ييتدامةل ،للتنس يييق م ييإ ب ييرامج األم ييم املتح ييدة للبي يية ،وأل تقي ي ّدم مقرتحي يا بش ييأل
إعادة تصنيف امل ر إىل فريق اخلكاء املشرتك بن الوكالت املع مب رات أهداف التناية املستدامة؛
 -2يييدعو أمامليية األوملكتيياد إىل أل تواصييل تيسييري حتديييد وتقاسييم أفضييل املااتسييات
الدولييية يف جمييال اإلبييمن ميين جاملييب الشييركات عيين السييتدامة وأهييداف التناييية املسييتدامة ،يف
يراكة ميإ اجلهيات املعنيية األأليرى صياحبة املصيلحة ،مبيا يف ذليك كجيزء مين مبيادتة األومسية الييي
ررحها فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن.

 42تشرين األول/أكتوبر 4102
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ابء -مسينينا ل التنفيينينع العملينيني للمعينينايري الدوليينينة للمحاسينينبة واإلبينينالغ يف الق ينيناعني العينينا
واخلاص
(البند  2من جدول األعاال)

إل فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن،
إذ يضيإ يف اعتبيات أل تنفييذ املعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن يف القطياعن العيام واخلياص
يتيح إسهاما أساسيا يف هتي ة جو استثاات متكي وتعزيز عاليات صنإ القرات املستنرية،

وإذ يسيلّم أبل الجتاهييات األألييرية يف وضييإ املعييايري ويف التنفيييذ العالييي للاعييايري الدولييية
إلعداد التقاتير املالية واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،

 -0يعييرب عيين اتتياحييا لتسيياع وعاييق املناقشييات الييي أُُجريييت يف إرييات هييذا البنييد
من جدول األعاال ،على النحو املبن يف الوثيقة  TD/B/C.II/ISAR/86الي أعدهتا أماملة األوملكتاد؛
 -4يطلييب إىل أمامليية األوملكتيياد أل تواصييل تيسييري تقاسييم املااتسييات اجليييدة بشييأل
تنفيذ املعايري الدولية للاحاسبة واإلبيمن يف القطياعن العيام واخلياص ،ول سيياا بقصيد مسياعدة
البلدال النامية والبلدال الي متير اقتصياداهتا مبرحلية املتقاليية يف جهودهيا املتعلقية ببنياء القيدتات مين
أجل اإلبمن العامل اجلودة من جاملب الشركات والقابل للاقاتملة دولي ا.

جيم -مسا ل أررى

(البند  5من جدول األعاال)
اخلربات املتعلقة بتنفيع أداة الت وير احملاسيب

إل فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن،
إذ يييذ ِّكر بولييية األوملكتيياد املنصييوص عليهييا يف مافيكي ياملو ملييريويب والييي يطلييب فيهييا ميين

ُ
األوملكتياد تعزيييز أفضييل املااتسييات يف جمييال الشييفافية واحملاسيبة ،مبييا يف ذلييك عيين رريييق اسييتخدام
أداة التطوير احملاسل،
وإذ يُسلّم أبمهية وفعالية أداة التطوير احملاسل لعتباتهيا مبيادتة تئيسيية مين مبيادتات بنياء
الق ييدتات ترم يي إىل تقي يييم اكياك ييل األساس ييية احملاس ييبية الورني يية وتعزي ييز بي يية اإلب ييمن م يين جامل ييب
الشركات على الصعيد ال ُقطر ،
وإذ يرحيّيب جبهييود أمامليية األوملكتيياد يف جمييال حتييديط أداة التطييوير احملاسييل للسييتناد إىل
التغذييية املرتييدة املقدميية ميين الييدول األعضيياء ،وكييذلك للسييتناد إىل املااتسييات اجليييدة يف جمييال
اإلبييمن عيين السييتدامة وأهييداف التناييية املسييتدامة ،وإذ يضييإ يف العتبييات م سسييات األعاييال
البالغة الصغر وم سسات األعاال الصغرية واملتوسطة احلجم،
 -0يطلب إىل أماملة األوملكتاد أل تواصل جهودها بشيأل تنفييذ أداة التطيوير احملاسيل
يف البلييدال املهتايية لألميير بغييية مسيياعدهتا علييى تعزيييز قييدتاهتا التنظياييية وامل سسييية والبش يرية بطريقيية
متكاملة و املة ،بقصد حتقيق اإلبمن العامل اجلودة من جاملب الشركات؛
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 -4يشييجّإ أمامليية األوملكتيياد علييى أل تواصييل جهودهييا يف جمييال مجييإ األم يوال بغييية
توسيإ ملطاق تنفيذ أداة التطيوير احملاسيل لكيي يشيال بليدااا إضيافية ،وأل تقيوم مبزييد مين التوعيية
بشأل دوت اإلبمن يف حتقيق الناو املستدام الشامل للجايإ.

اجللسة العامة اخلتامية
 42تشرين األول/أكتوبر 4102

اثايا -موجز الر يس
ألف -اجللسة العامة االفتتاحية
 -0سلّطت ائبة األمن العام لألوملكتاد الضوء ،يف ممحظاهتا الفتتاحية ،على اليدوت اكيام
الذ يضطلإ با فريق اخلكاء احلكومي اليدومل العاميل املعي لملعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن
يف النهوض إبعداد التقاتير املالية وغري املالية املوثوق هبا والقابلة للاقاتملة .وقد تناولت هذ اكي ة
جماوعيية متنوعيية ميين القضييااي علييى ميير السيينن  -مثييل اإلبييمن املييامل ،واحملاسييبة واإلبييمن البي ي ين،
وحوكايية الشييركات ،واحملاسييبة املتعلقيية مب سسييات األعاييال الصييغرية واملتوسييطة احلجييم ،واملس ي ولية
الجتااعي يية للش ييركات .كا ييا اض ييطلإ األوملكت يياد بعا ييل ق يييِّم بش ييأل اإلت ييادات املتعلق يية لمل ي يرات
األساسية لإلبمن عين إسيهام القطياع اخلياص يف تنفييذ أهيداف التنايية املسيتدامة .ولإلضيافة إىل
ذلك ،أرلق األوملكتاد م ألرا مبيادتة جدييدة ألليإ عليهيا اسيم لأومسية إيسياتل (أومسية فرييق اخليكاء
احلكييومي الييدومل) ،هتييدف إىل حتديييد املااتسييات اجليييدة يف جمييال اإلبييمن ميين جاملييب الشييركات
عن قضااي الستدامة والعرتاف هبذ املااتسات وملشرها.
 -4وذكر ممثيل للاجليس اليدومل لإلبيمن املتكاميل ،يف كلاتيا الرئيسيية اليي ألقاهيا يف اليدوتة ،أل
الشييركات واملسييتثارين يفهاييول كيييف تُسييهم العمقيية بيين قطيياع األعاييال واجملتاييإ وكوكييب األتض يف
أللييق القيايية يف األجييل الطويييل .ويف سييياق املشييهد املتغييري لإلبييمن الييذ تقييوم بييا الشييركات ،نكيين
حتقيييق التكامييل بيين اإلبييمن املييامل واإلبييمن غييري املييامل عيين رريييق املواءميية بيين أريير اإلبييمن احلالييية.
وتشييكل اإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات األساسييية حمرك يا لليية األمهييية كييذا التكامييل .ويتاتييإ اجمللييس
الييدومل لإلبييمن املتكامييل للتعيياول املسييتار مييإ املنظاييات الرئيسييية األألييرى العامليية يف جمييامل اإلبييمن
امليامل وغييري املييامل عين رريييق احليوات املتعلييق لإلبيمن ميين جاملييب الشيركات (اإلبييمن الشييركا ) ،مبييا يف
ذلك بيال بشأل املبادئ املشرتكة املتعلقة لألمهيية النسيبية وموقيف مشيرتك بشيأل توصييات فرقية العايل
املعنيية لإلفصياحات املاليية املتصيلة لملنيا  .وسييجر يف  7تشيرين الثياين/ملوفاك  4102إريمق
مشروع مواءمة تئيسي بن األرر بغية حتسن إمكاملية املقاتملة.
 -3وتدا على الستفساتات املختلفة الي ررحها املشاتكول ،قال إل البلدال الرائدة يف جمال
اإلبييمن عيين السييتدامة تشييال بعييا البلييدال يف األميريكتن؛ وبلييدال جماوعيية بيريكس (الكا يييل،
والحتيياد الروسييي ،واكنييد ،والصيين ،وجنييوب أفريقيييا) وجماوعيية العش يرين .وقييدمت بعييا البلييدال
املعلومييات املتعلقيية للسييتدامة ضييان تقاتيرهييا املالييية ،بيناييا قييدم الييبعا اآلأليير هييذ املعلومييات
عل ييى ح ييدة .أم ييا فيا ييا يتعل ييق مب ييا إذا ك ييال ينبغ ييي اإلب ييمن ع يين املعلوم ييات عل ييى أس ييا ر ييوعي
أو إلزامييي ،فإملييا أكييد علييى أل يكييول ذلييك عالييية تقودهييا السييوق .وأوضييح أل املوافقيية التنظياييية
عام ييل مه ييم .وبع ييد إحارت ييا علاي ي ا لقي يرتاح أح ييد اخلي يكاء فيا ييا يتعل ييق لحلاج يية إىل وض ييإ معي ييات
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لألميم املتحيدة بسيبب التجيز داأليل منظومية األميم املتحيدة وألاتجهيا ،قيال إل أعايال األوملكتياد
بشأل إت ادات البياات الوصفية للا ر  0-2-04تش ّكل بداية ريبة يف هذا الصدد.
 -2وقام فريق ملقاش تفيإ املستوى يتيألف مين ممثلين لكيل مين م سسية املعيايري الدوليية إلعيداد
التقياتير املاليية ،واملنظاية الدوليية كي يات األوتاق املالييية ،وفرييق اخليكاء الرفييإ املسيتوى املعي للتاويييل
املسييتدام والتييابإ لمحتيياد األوتويب ،ومصييرف التناييية الكا يلييي ،والشييركة القاملوملييية إيوبيليييو  .مبناقشيية
الجتاهات الرئيسية يف احملاسبة واإلبمن وأتثريها على التناية الشاملة للجايإ واملستدامة.
 -5وقال أحد اخلكاء إل الشركات اليوم نكن أل متيات ملشيا أعايال يف مجييإ أءياء العيا
لستخدام املعايري الدولية إلعداد التقاتير املالية .وقد اعتادت  22ولية قضائية هذ املعايري من
أجل م سسات األعاال الصغرية واملتوسطة احلجم ،ومت الملتهاء مين وضيإ مجييإ املعيايري الرئيسيية
املدتجيية يف جييدول أعاييال اجمللييس الييدومل للاعييايري احملاسييبية .وأضيياف أل مجيييإ املعييايري املطلوبيية
لإلبييمن والييي جيياءت لملسيياءلة واملوثوقييية والشييفافية؛ قييد عي ّيز ت الثقيية والسييتقرات املييامل الطويييل
األجل؛ وأسهات يف تنفيذ أهداف التناية املستدامة .بيد أملا ل يزال يوجد عال يتعن القيام با
لضاال التنفيذ املتسم للتساق .وجرى حتديط بيال مماتسات اجمللس اليدومل للاعيايري احملاسيبية،
التعليييق اإلدات  .وأوضييح أل اجمللييس علييى اسييتعداد لإلسييهام يف تطييوير اإلبييمن غييري املييامل عيين
رريق التعاول مإ اكي ات األألرى .بيد أملا توجد حاجة إىل الشرعية السياسية.
 -2و دد ألبري آألر عليى أل قضيااي السيتدامة تي ثر عليى األسيواق املاليية واملشياتكن فيهيا،
ما خيلق خمارر وفرص ا .وسيلزم أل تتط ّيوت تقياتير الشيركات مين أجيل مواكبية وتيرية التغييريات .وقيد
ملشييرت املنظايية الدولييية كي ييات األوتاق املالييية معييايري خمتلفيية للتعامييل مييإ هييذ التغي يريات اجلاتييية.
واملستثارول يدافعول بشكل متزايد عن اعتااد منظوت أرول أجما وإدتاج عوامل بي ية واجتااعية
وحوكاية يف هذا الصدد .وقد قرتت املنظاة إريمق يبكة بشيأل اإلفصياح عين اجلوامليب املسيتدامة
بغييية حتديييد إىل أ مييدى نكيين اتبيياع تييج قييائم علييى توافييق اآلتاء يف اإلفصيياح عيين املعلومييات
ِ
املستعالن .ويف هذا الصدد ،تشكل األمهية النسبية حتدايا كبريا.
اجليدة الي تُقدم إىل
 -7وسيلّط أحييد اخليكاء الضييوء علييى احلاجيية إىل التنظيييم ودعييا فريييق اخليكاء احلكييومي الييدومل
إىل العايل مييإ التحيالف العيياملي للاعييايري املقاتملية ميين أجيل وضييإ ترتيييب بشيأل أتثيريات الشييركات
علييى أهييداف التناييية املسييتدامة .ويف أسيواق تأ املييال ،حييدثت ايدة حييادة يف تييدألمت السياسييات
يف جم ييال التاوي ييل املس ييتدام ،وتشي ي ّكل أه ييداف التناي يية املس ييتدامة ج ييزءا هام ي ا م يين ه ييذ العالي يية.
وأوضييح أل ييركتا قييد أملتجييت يف عييام  4104جماوعيية أدوات بشييأل سياسيية التاويييل املسييتدام.
وتشييكل أعاييال األوملكتيياد بشييأل اإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات األساسييية ألطييوة أوىل ولكنه يا
تتطلييب املزيييد ميين التطييوير .وقييال إل ميين تأيييا أل تكييول اجلواملييب املتعلقيية للبييياات أكثيير تطييوتا.
وعلى سبيل املثال ،فيإل اإلفصياح عين عيدد النسياء األعضياء يف جميالس اإلداتة لييس كافيي ا لتقيييم
التقييدم احمليير يف حتقيييق اكييدف  5ميين أهييداف التناييية املسييتدامة املتعلييق لملسيياواة بيين اجلنسيين.
وتغم أل أتثريات الشركة ليست دائاا ذات أمهية كبرية للنسبة إىل التدفقات النقديية ،فإمليا ينبغيي
اإلفصيياح عنهييا ،وينبغييي أل تكييول اآلاثت اخلاتجييية ُمدجميية يف صييلب التقيياتير .ويف هييذا الصييدد،
لح ييد أح ييد اخلي يكاء أل اإلت ييادات املتعلق يية لمل ي يرات األساس ييية ه ييي وس يييلة فعال يية لتش ييجيإ
الشييركات علييى املشيياتكة يف اإلبييمن عيين السييتدامة؛ بيييد أملييا يكييول ميين الصييعب علييى الشييركات
احلصول على بياات عن أتثرياهتا على البي ة.
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 -2وقام أحد اخلكاء ،يف العرض الذ قدما ،بتلخيص ملتائج حلقية العايل األأليرية املعقيودة
بشييأل العاييمت الرقاييية وسلسييلة السييجمت املغلقيية وآاثتمهيا علييى احملاسييبة ،وهييي احللقيية الييي ُعقييدت
قبييل الييدوتة اخلامسيية والثمثيين لفريييق اخل يكاء احلكييومي الييدومل .وخمييارر التكنولوجيييات ميين هييذا
القبيييل هييي غسييل األميوال ،وحييدو التقلبييات ،ومتويييل اإلتهيياب ،واملضيياتبةّ .أمييا الفييرص النا ي ة
فتشييال دمييج معيياممت مراجعيية احلسييالت واملعاجليية اآللييية للعقييود (أمتتيية العقييود) .وفياييا يتعلييق
للعامت الرقاية ،ينبغي حتقيق التساق بين منظيوتات تقيدمي املعلوميات املاليية ،كايا يليزم تطيوير
النّظم التنظياية والقاملوملية.
 -9ويف الكا يل ،يلزم القيام لإلبمن املتكامل على أسا ّإما اإلبمن أو تفسري السبب يف
عدم اإلبمن ،وهو إلزامي للنسبة إىل الشركات املالوكة للدولة .وفضيما عين ذليك ،ينظير اجملليس
الييدومل ملراجعيية احلسييالت وضيياال اجلييودة يف إصييدات معيييات بشييأل ضيياال اإلبييمن املتكامييل .ونكيين
لإلت ادات املتعلقة لمل رات األساسية أل تنقل تسالة فوتية إىل أول ك غري القيادتين عليى قيراءة
تقاتير متكاملة رويلة.

 -01وأعرب أحد املندوبن عن تغبتا يف معرفية ميا إذا كيال منيا السيتثاات قيد حتسين ملتيجية
لتنفييذ عاليية تقييدمي تقياتير اإلبيمن املتكامييل وميا إذا كييال املهنييول يتلقيول تعلياييات بشيأل كيفييية
إعييداد هييذ التقيياتير .وتدا علييى ذلييك ،قييال أحييد اخل يكاء إملييا نكيين حتسيين التقيياتير وإل الكا يييل
حتيياول أل تثييبط إعييدادها .وفض يما عيين ذلييك ،فايين املهييم دمييج التقيياتير املتكامليية يف الدتاسييات
اجلامعية .وقيال آألير إل معهيد احملللين امليالين املعتايدين قيد قيدم يف عيام  4112توجيهيات للايديرين
بشأل كيفية دمج القضااي البي يية والجتااعيية واحلوكايية يف عاليياهتم السيتثااتية ،ولكين فحيص
التقاتير يتغري .ولإلضافة إىل ذلك ،أرلقت املنظاة الدولية كي يات األوتاق املاليية يبكة متوييل
مستدامة بغية تسهيل تقاسم اخلكات.
 -00وقييال أحييد املنييدوبن إملييا مبوجييب ألطيية التناييية املسييتدامة لعييام  ،4131تُعتي َيك الشييركات
‘ ييركات مو ِ
ارنيية‘ ،وأل اسييتخدام امل يواتد القتصييادية واإلبييمن عنهييا أميير مهييم أيض يا للاجتاييإ.
وعلييى وجييا اخلصييوص ،امييذت املالكيية املتحييدة لكيطامليييا العظاييى وأيرلنييدا الشيياالية ألطيوات إلح يرا
تقييدم يف املسييائل املتصييلة للبي يية واجملتاييإ واحلوكايية .ول ييزال اإلملفيياذ والقابلييية للاقاتمليية يش ي ّكمل
حتدين كبريينن.
ن

 -04وتساءل مندوب آألر عاا إذا كال اجمللس الدومل للاعيايري احملاسيبية سييتيح آليية إفصياح
من أجل اإلبمن عين أهيداف التنايية املسيتدامة .وتدا عليى ذليك ،قيال مشياتك يف حلقية النقياش
إل من املاكن ،يف إرات التعليق اإلدات للاجلس ،تناول املسائل غري املالية.
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ابء -حتسينينني قابليينينة التقينينارير املتعلقينينة ابالسينينتدامة للمقاراينينةمل ارتيينينار املؤ ينرات األساسينينية
لإلبينينالغ مينينن جااينينك الشينرملات عينينن املسينينا ة يف حتقيينينق أاينيندات التنميينينة املسينينتدامة
(البند  3من جدول األعاال)

 -03قييال تئ ييس فييرع م سسييات األعاييال بشييعبة السييتثاات واملشيياتيإ التابعيية لألوملكتيياد ،يف
معرض تقدنا كذا البند من جيدول األعايال ،إل األوملكتياد ميا فتي يعايل مين أجيل إحيرا تقيدم
يف اإلبييمن ميين جاملييب الشييركات عيين قضييااي السييتدامة بغييية مسيياعدة احلكومييات يف مجييإ معلومييات
يرتح وضيإ
عن إسهام القطاع اخلاص يف تنفيذ أهداف التناية املسيتدامة .واكيدف املتيوألى مين مق َ
م يرات أساسييية هييو األتيييات عييدد حمييدود ميين امل يرات كخييط أسييا للسييتناد إىل مماتسييات وأُريير
اإلب ييمن الش ييركا  ،م ييا يعك ييس تكام ييل أه ييداف التناي يية املس ييتدامة يف يياذج واسي يرتاتيجيات ملش ييا
األعا ييال ،مب ييا يتاش ييى م ييإ امل يرات الكلي يية ذات الص ييلة أله ييداف التناي يية املس ييتدامة .وتشي ي ّكل
اإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات األساسييية مييدألما ميين املييدألمت ،إذ تتنيياول امل يرات اجمل يالت
األتبعة ألداء م سسات األعاال ،وهيت اجملالت القتصادية والجتااعية والبي ية وامل سسية.
 -02وكيال فريييق أليكاء معي بتحسين قابلييية التقياتير املتعلقيية للسيتدامة للاقاتمليية يتيألف ميين
ممثلن للكياات التالييةت تابطية احملاسيبن القياملوملين املعتايدين؛ والبوتصية الكا يليية؛ وجمليس معيايري
اإلفصاح عن املسائل املناألية؛ و ركة ديلويت؛ واملديرية العامية لمسيتقرات امليامل واخليدمات املاليية
وتأ املال التابعة للافوضية األوتوبية؛ وبوتصة جوهاملسيكن؛ والحتياد اليدومل للبوتصيات؛ ودييوال
تئيس مجهوتية الكا يل؛ والبعثة الدائاة لغواتياال؛ وجلنة أهداف التناية املستدامة التابعية حلكومية
كولومبيا؛ و بكة العدالة الضريبية.
 -05وقييدم أحييد اخل يكاء وصييفا إلرييات تصييد أهييداف التناييية املسييتدامة يف بلييد  .وقييد تضييان
السييتعراض الييور الطييوعي ( )4102للبلييد وثيقيية عيين القطيياع اخليياص وهييذ األهييداف ،لسييتخدام
ومنهجيية املعلومييات
إرييات مبييادتة اإلبييمن العاملييية .وأرهييرت الييدتو املسييتفادة احلاجيية إىل تعزيييز قيييا َ
املتعلقة للستدامة داألل القطاع اخلاص بشأل كثافة استخدام املواتد والتأثريات البي ية.
 -02وقال يت ألبييرية أألييرى إل جلنيية ورنييية ألهييداف التناييية املسييتدامة قييد أُملش ي ت يف بلييدها.
ويشي ّكل تنفيييذ ألطيية التناييية املسييتدامة لعييام  4131فرصيية لتحقيييق التمقييي بيين السياسييات احلكومييية
واجملتاإ املدين عن رريق الستيعاب الداأللي ألهداف التناية املستدامة واتباع تج حملي بشأتا.
 -07وذكر أحد اخلكاء أل اإلتهاق املرتبط لإلرات هو واملتشيات املعلوميات ليسيا للضيروتة مفييدين
يف صيينإ القيرات .وسييتكول يف الواقييإ م يرات ألييط األسييا الييي وضييعها فريييق اخل يكاء احلكييومي
الدومل هي ملقطة املطمق جيدة .وقد وضإ الفريق العامل املع للسيتدامة التيابإ لمحتياد اليدومل
للبوتصييات إت ييادات وم يرات مماثليية لإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات األساسييية ،ولكنهييا تسييري علييى
ييط أكثيير اتسيياق ا مييإ أريير العاييل البي ييية والجتااعييية واحلوكايية التقليدييية .وقييد مسييح التفكييري املتكامييل
للشييركات بتعييديل ييوذج أدائهييا للعاييل بغييية حتقيييق التناييية املسييتدامة .وأرهييرت دتاسيية مسييحية
أجراها الحتاد الدومل للبوتصات أل تسإ بوتصات تقوم لإلبمن عن أهداف التناية املستدامة.
 -02ويوجد الكثري من املبادتات اجلاتية .فعلى سبيل املثال ،قامت مبادتة البوتصيات القائاية
لإلبمن ،التابعة للاجلس العاملي لألعاال التجاتية مين أجيل التنايية املسيتدامة ،بتتبّيإ متطلبيات
اإلبمن عن الستدامة وحبط مدى قابلية هذ املتطلبات للاقاتملة مإ أهداف التنايية املسيتدامة.
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وأ ات أحد اخلكاء إىل أملا يكول من املفيد النظر يف امل رات اليي وضيعها فرييق اخليكاء احلكيومي
الدومل واألتباتها يف امليدال وحتديد مدى توافقها مإ احتياجات الدول األعضاء.
 -09وقد أرلقت البوتصة الكا يلية عيددا مين املبيادتات لتشيجيإ الشيركات املسيجلة للبوتصية
على الكشف عن املعلومات املتعلقة للستدامة .ومشليت هيذ املعلوميات تقياتير و يروح ا روعيية
بشأل مبيادتة أهيداف التنايية املسيتدامة ،اليي أُُرلقيت يف عيام  4107يف الكا ييل .وأرهيرت النتيائج
أل  42يف املائة من الشركات يف الكا يل تربط النتائج الي حققتها أبهداف التناية املستدامة.
 -41وقد ُعقدت مذكرة تفاهم بين حكومية غواتيايال وإحيدى الرابطيات مين القطياع اخلياص
ميين أجييل تنسيييق مجييإ البي ياات وإعييداد التقيياتير عيين إسييهام الشييركات يف حتقيييق أهييداف التناييية
املستدامة .ولإلضافة إىل ذلك ،وضإ أحد الكياات اإلقلياية م رات بشيأل السيتدامة تنطبيق
على مجيإ بليدال أمريكيا الوسيطى .وتتيوألى حكوميات املنطقية مواءمية متطلبيات اإلبيمن اخلاصية
هبا مإ م رات فريق اخلكاء احلكومي الدومل.
 -40وأ يياتت التغذييية املرتييدة املقدميية ميين عاييمء إحييدى ييركات القطيياع اخليياص يف الحتيياد
األوتويب بشأل تنفييذ أهيداف التنايية املسيتدامة إىل أل اليدوافإ الرئيسيية إلعيداد التقياتير وتقيدنها
هييي دوافييإ تتعلييق للليوائح التنظياييية وإداتة املخييارر والفييرص والسيياعة واملعييايري القياسييية .ومشلييت
التحدايت الي صيودفت الفتقيات إىل تعرييف مشيرتك وإىل تيج األمهيية النسيبية وإىل مقياييس مشيرتكة؛
وصيعوبة العمقيية بين التييأثريات الجتااعيية أو البي ييية واجلييزء القتصياد ؛ كاييا مشليت هييذ التحييدايت،
فياا يتعليق مب سسيات األعايال الصيغرية واملتوسيطة احلجيم ،القيدتات والتكياليف .ومتثليت احلليول
املاكنة يف تعزيز قواعد حوكاة الشركات ،والتفاعل بنشا مإ جلال احلوكاة ،وتقدمي ضااات.
 -44وتش ييري النت ييائج املتحقق يية يف اآلومل يية األأل ييرية إىل وج ييود مس ييتوى م يينخفا لإلب ييمن ع يين
أهييداف التناييية املسييتدامة يف أفريقيييا .ومييإ ذلييك ،أُحيير بعييا التقييدم؛ فعلييى سييبيل املثييال ،تقييوم
ألدمة البحو السحابية على منصة لعلى للل بتحويل األملشطة التجاتية التقليدية إىل ركات
منصات وتكنولوجيا تشتغل بقضااي الستدامة.
 -43وقال أحد اخلكاء إل تعب ة اإلييرادات احملليية هيي وسييلة لتنفييذ أهيداف التنايية املسيتدامة
وأل الض يرائب أميير أساسييي للتناييية .غييري أل معييدل الض يرائب قريييب ميين الصييفر يف جماوعيية ميين
الولايت القضائية ،كاا أل اإلييرادات املعلنية تتوافيق ميإ األملشيطة املضيطلإ هبيا يف أمياكن أأليرى.
واقرتح اخلبري أل ننح فريق اخلكاء احلكومي الدومل األسيبقية للضيرائب عليى املسي ولية الجتااعيية
للشركات وأل يُدتج الفريق لكل بلد على حدة معياتا لتقدمي التقاتير.

 -42ويف املناقشيية الييي تلييت ذلييك ،رلييب أحييد اخل يكاء تقييدمي أمثليية علييى احلييالت الييي تضييإ
فيها الشركات احلوافز الضريبية يف العتبات يف قيرات تنفييذ اإلبيمن عين أهيداف التنايية املسيتدامة.
وتدا علييى ذلييك ،قييال أحييد اخليكاء إل اإلفصيياح عيين ييوذج األعاييال قييد جعييل ميين املاكيين تقييييم
القياة الي است ِ
حدثت للاجتاإ ،وأحد امل رات هنا هو دفإ الضرائب.
ُ
 -45وأ ات أحد املشاتكن إىل أملا منذ كاملول الثاين/يناير  ،4102يُطليب مين الشيركات اليي
تضييم أكثيير ميين  451مورف ي ا يف البلييدال األعضيياء يف منظايية مواءميية ق ياملول األعاييال يف أفريقيييا
ملشر معلومات عن القضااي الجتااعية والبي ية واجلنساملية وقضااي العال.
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 -42وتوجد حاجة إىل إقامة راكات ثنائية مإ البلدال لتقييم امل رات األساسيية عين ررييق
سمسل التوتيد ،ما يساعد على تلبيية احتياجيات م سسيات األعايال الصيغرية واملتوسيطة احلجيم
والقطيياع غييري الرمسييي .ونثييل القطيياع غييري الرمسييي مشييكلة كبييرية فياييا يتعلييق أبهييداف التناييية املسييتدامة،
للنظر إىل أل األمر يتعلق للفقر .وتوجد يف الحتاد األوتويب متطلبيات تتعليق بكيياات املصيلحة
العامة وهي تتناول مواضيإ أهداف التناية املستدامة الي ،كاا يرى أحد اخلكاء ،ينبغي أل أتأليذ
يف العتبات سمسل التوتيد.
 -47واستفسر أحد اخليكاء عايا إذا كامليت أعايال األوملكتياد بشيأل وضيإ إت يادات للبيياات
الوصفية املتعلقة لمل ر  0-2-04ستساعد يف قيا املااتسات املتعلقة للستدامة وفعاليتهيا.
وقال ممثل ألماملة األوملكتاد إملا سيكول من الضروت إثبيات وجيود مماتسيات مسيتدامة جييدة مين
أجل احلصول على دتجات كافية كذا امل ر.
 -42وفياييا يتعلييق مبييا إذا كاملييت احلكومييات والسييلطات التنظياييية تتطلّييب اسييتخدام مقيياييس
حمييددة إلعييداد التقيياتير املتكامليية ،قييال أحييد اخليكاء إل اإلبييمن املتكامييل ،يف الكا يييل علييى سييبيل
املثال ،هو أمر إلزامي فقط يف حالة الشركات املالوكة للدولة.
 -49وقي ّدمت ممثليية ألمامليية األوملكتيياد ،يف العييرض الييذ قدمتييا ،وصييف ا للافهييوم الكييامن وتاء
اإلت ادات املتعلقة لمل رات األساسية لتقيدمي معلوميات مين جامليب الكيياات عين إسيهامها يف
حتقيييق أهييداف التناييية املسييتدامة .وأوضييحت املاثليية معييايري الألتيييات ،واليينهج الكييامن وتاء هييذا
املفهييوم ،وقييدمت ملظييرة عاميية علييى مجيييإ امل يرات حسييب جمييال اإلبييمن ،مسييلطةا الضييوء علييى أمهييية
إدتاج م سسات األعاال الصيغرية واملتوسيطة احلجيم يف تنفييذ مماتسيات اإلبيمن عين السيتدامة.
وقالت إل هذ اجملاوعة من امل رات العاملية ،عموة على ذليك ،نكين أيضي ا أل تُسيهم يف تقيدم
القطاع اخلاص بشأل امل ر .0-2-04
 -31ويوجد فرييق أليكاء معي مبشيروع اإلت يادات املتعلقية لمل يرات األساسيية لإلبيمن عين
أهييداف التناييية املسييتدامة يتييألف ميين ممثليين للكييياات التاليييةت أكادنييية اإلداتة املالييية ألوكراملي يا،
و ييركة أديييك لمبتكيياتات ،وجملييس أفضييل املااتسييات ،و ييركة ‘بلييو أوتتشيياتد‘ ،واملعهييد الكا يلييي
للجغرافيييا واإلحصيياء ،و ييركة إتملِيسييت آملييد يَين يية ،و ييركة ‘غلييولل إي ييا .آ  .العاملييية‘ ،واجملل ييس
الدومل لإلبمن املتكامل ،ومكتب العال اليدومل ،واملنظاية الدوليية لتوحييد املقياييس ،و يركة ،KMPG
و ركة ملوفو ملوتديسك ،ومنظاة مبادئ السيتثاات املسي ول/امليثاق العياملي ،وهي ية اإلحصياء الدا ركيية،
واألوملكتاد ،وبرامج األمم املتحدة للبي ة ،وإداتة األمم املتحدة للش ول القتصيادية والجتااعيية،
والتفاق العاملي لألمم املتحدة.
 -30وقييال أحييد اخل يكاء إل اإلت ييادات املتعلق ية لمل يرات األساسييية تتيييح وسيييلة إلدتاج بييياات
القطاع اخلاص يف إريات الرصيد ألهيداف التنايية املسيتدامة ،وأوضيح أمليا يوافيق عليى أل امل يرات
األساسيية اليي وضييعها فرييق اخليكاء احلكيومي الييدومل التيابإ لألوملكتيياد بشيأل أهييداف التنايية املسييتدامة
هي ملقطة املطمق جيدة لقيا أداء القطاع اخلاص يف ضوء ألطة عام .4131
 -34وحتييد ألبييري آأليير عيين حتسيين إمكاملييية مقاتمليية تقيياتير أهييداف التناييية املسييتدامة ميين
وجهة ملظير إحصيائية .وأوضيح أل تقيدمي التقياتير عين األهيداف عاليية معقيدة تتطليب وجيود يراكات
جلاييإ البييياات ذات الصييلة .وهييذا يشييال التعيياول مييإ القطيياع اخليياص بشييأل إسييهاما يف حتقيييق
األه ييداف العاملي يية .وق ييدم حتل يييما لمتس يياق ب يين تق ييدمي املعلوم ييات م يين جامل ييب ييركة ص يييدلملية
والحتياجييات اإلحصييائية .وعلييى الييرغم ميين أل امل يرات املقرتحيية تبييدو بداييية جيييدة ءييو إملتيياج
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بياات قابلة للاقاتملة ،فإل من املشكوك فيا أل تكول الشركات قادتة على تقدمي املعلومات عين
مجي ييإ امل يرات املقرتح يية .وإذا أص ييبح الع ييبء الواق ييإ عل ييى القط يياع اخل يياص ييديد الور ييأة ،فل يين
تتاكن وكالت اإلحصاء الورنية من احلصول من الشركات على البياات املطلوبة.
 -33وكييال ميين تأ أحييد اخل يكاء أملييا نكيين للييذكاء الصييطناعي واألدوات املسييتادة م ين البييياات
حيسيينا إعييداد وتقييدمي التقيياتير عيين السييتدامة وأل يسيياعدا يف قيييا أداء م سسييات األعاييال
أل ّ
بشييأل امل يرات األساسييية .وأوضييح أل حتليييما عاملييا لسييتخراج املعلومييات ذات الصييلة ميين الشييركات
بشأل امل رات األساسية ،وهو حتليل حدد وجود ثغيرات يف التقياتير اجملاعية عليى مسيتوى القطاعيات
والبلييدال ،قييد كشييف عيين أل بعييا القطاعييات يفتقيير إىل امل يرات ألسييباب متعييددة .وعلييى الصييعيد
اإلقلياييي ،أرهييرت أفريقيييا وأوقيامليييا أل لييديهاا أكييك فج يوات يف تقييدمي التقيياتير .وامل يرات األساسييية
أداة ل ميية إلجييياد التسيياق يف املعييايري احمل ِّققيية إلمكاملييية املقاتمليية وقيييا األداء املقيياتل فياييا يتعلييق
بتقدمي املعلومات عن أهداف التناية املستدامة .وللتصد لمفتقيات الشيائإ ليدى القطياع اخلياص
إىل احليوافز الييي حت ّفييز تقييدمي التقيياتير وإىل التكيياليف املرتفعيية الييي يتحالهييا جلاييإ البييياات ،اقييرتح
اخلبري استخدام أدوات تعهيد اجلاوع املنطلقة ذاتيا وتصنيفات الشفافية من أجل حتفيز الشركات
والبلدال على قيا إسهامها يف حتقيق أهداف التناية املستدامة.
 -32وقييدم أحييد اخليكاء دتاسيية مسييحية عيين اإلحصيياءات الرئيسييية املتعلقيية بتقييدمي تقيياتير عيين
أهداف التناية املستدامة من منظوت مماتسي العتااد ،فقال إل الشيركات الكبيرية تقيوم عليى ءيو
متزايد بتقيدمي معلوميات عين إسيهامها يف حتقييق أهيداف التنايية املسيتدامة .بييد أل اإلفصياح عين
امل ي يرات ال ييي تس ييتخدمها الش ييركات لقي ييا األداء بش ييأل أه ييداف التناي يية املس ييتدامة ل ي ي يزال
ميينخفا املسييتوى ،للنظيير إىل أل ترمجيية دعييم أهييداف التناييية املسييتدامة إىل مقيياييس حمييددة هييي
أميير مييا ي يزال يشييكل حتييدايا للنسييبة إىل كثييري ميين الشييركات .ومييإ تطييوير أمهييية وموثوقييية تقييدمي
ستتعز مصداقية اعتااد املعلومات غري املالية املقدمة.
املعلومات ّ

 -35وفياييا يتعلييق بييدوت اإلبييمن املتكامييل يف التناييية املسييتدامة ،أكييد أحييد اخليكاء علييى أمهييية
مواءمة أهداف التناية املستدامة مإ عالية توليد القياة .وبينايا ل يوجيد حيل واحيد ينطبيق عليى
تقدمي التقاتير عن أهداف التناية املستدامة ،فيإل إت يادات األوملكتياد بشيأل امل يرات األساسيية
ستكول أساسا جيدا ملزيد مين التجرييب وحتقييق املواءمية بشيكل أفضيل ميإ احتياجيات الوكيالت
يجإ عل ييى
اإلحص ييائية .وأع ييرب ع يين قلق ييا إ اء اس ييتحدا قواع ييد بي يياات كب ييرية ك ييذا الغ ييرض و ي ّ
اعتااد النُي ُهج البتكاتية الي أتألذ هبا ركات البياات.
 -32و يياتك ألبييري آأليير مبنظييوت تقييدمي التقيياتير ميين الشييركات عيين أهييداف التناييية املسييتدامة
املتوافق مإ املبادئ العشرة ملعايري امليثاق العاملي لألمم املتحدة ومإ املعايري العاملية لتقدمي التقاتير.
وكثي يريا م ييا تش ييري الش ييركات يف تقاتيره ييا إىل أه ييداف التناي يية املس ييتدامة دول أل تش ييكل تقاتيره ييا
للضروتة قياة مضافة .ولذلك ،فإل األمهية النسبية ينبغي أل تعكس املخيارر اليي تلحيق للنيا
والبي ة يف األجل الطويل .ومين الناحيية األأليرى ،تعيرب الشيركات عين احلاجية إىل معيايري وأملظاية
الس ييتدامة والتنظ يييم وتطل ييب اعتا يياد تقاتيره ييا .ويف ه ييذا الس ييياق ،تش ييكل اإلت ييادات املتعلق يية
لمل يرات األساسييية ألطييوة جيييدة ءييو قيييا التييأثري علييى تنفيييذ أهييداف التناييية املسييتدامة ،علييى
الرغم من أملا قد تلزم م رات إضيافية .وتوجيد حاجية إىل تشيجيإ تقيدمي املعلوميات عين أهيداف
التناية املستدامة من جاملب م سسات األعاال الصغرية واملتوسطة احلجم وإىل إملشاء ملظام سليم
جلاإ البياات بغية تصد التقدم احملر بشأل الغاية .0-2-04
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 -37وقال يت إحييدى اخل يكاء إملييا ينبغييي إدتاج منظييوت العاييل يف مبييادتات تقييدمي التقيياتير ،وأل
مبييدأ األمهييية النسييبية يف إرييات تقييدمي التقيياتير هييذا ينبغييي أل ي يرتبط برفييا اجملتاييإ  -فينبغييي أل يقتصيير
األميير علييى جمييرد تطييابق هييذا املبييدأ مييإ املخييارر املادييية الييي تواجه يا الشييركة .ونكيين أل تتطييوت
حتسيين قييدتات الشييركات علييى تقييدمي التقيياتير .وقالييت إملييا ملييا كاملييت اإلحصيياءات
امل يرات مييإ ّ
يجإ أمامل يية
الورني يية ل تعط ييي األولوي يية ل ييدعم تق ييدمي التق يياتير م يين القط يياع اخل يياص ،فإت ييا ه ييي تش ي ّ
األوملكتاد على حبط الثغرات املوجودة يف امل رات الجتااعية الي ل تغطيها الشركات حالي ا.
 -32وي ي د العاييل املتعلييق للسياسييات دوتا أساسيييا يف تط يوير الشييفافية لعتباتهييا هييدفا أساسيييا
وتحبي يت منظا يية مب ييادئ الس ييتثاات
لتق ييدمي معلوم ييات عالي يية اجل ييودة ع يين أه ييداف التناي يية املس ييتدامةّ .
املس ول أبعاال األوملكتاد بشأل وضيإ اإلت يادات املتعلقية لمل يرات األساسيية وأكيدت احلاجية إىل
تقييدمي تقيياتير ألييط األسييا للتاكيين ميين املقاتمليية وميين القيييا املقيياتل ل يألداء .ويف حيين أل ميين
يجإ ت ييية الشييركات الكبييرية تقييدم تقيياتير عيين أهييداف التناييية املسييتدامة ،فييإل ميين الضييروت
املشي ّ
إ راك الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف احلوات املتعلق إبعداد تقاتير أهداف التناية املستدامة.
 -39ولإلض ييافة إىل ذل ييك ،ف ييإل جمتا ييإ املس ييتثارين أداة أساس ييية يف توعي يية الش ييركات بش ييأل
تقدمي املعلومات عن أتثري األملشطة على أهداف التناية املستدامة .وقاليت إحيدى اخليكاء إمليا قيد
جييرى مواءميية آلييية تقييدمي املعلومييات عيين أتثييري األداء الجتايياعي لشييركتها وأداة مجييإ معلوماهتييا
واإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات األساسييية .ويف الواقييإ ،فييإل اإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات األساسييية
هييي ألطييوة مهايية ءييو الييتاكن ميين حتسيين قابلييية التقيياتير املتعلقيية للسييتدامة للاقاتمليية .بيييد أل
اجلهييات الفاعليية ل ت يزال جمييزأة للغاييية يف األس يواق املسييتهدفة ،وقييد ل تكييول امل يواتد والقييدتات الم ميية
جلايإ هيذ املعلومييات بشيكل منهجييي كافيية .ووجهييت الملتبيا إىل الفتقييات إىل معلوميات جماعيية
وإىل تداءة جييودة البييياات الييي مت مجعهييا ومقييداتها احملييدود ،فض يما عيين التييأألري الكبييري بيين مجييإ
البياات وتقدنها يف تقاتير.
 -21وأ اتت ألبرية أألرى إىل أمهية أل تُشرح للشركات عالية تقدمي املعلوميات عين أهيداف
التناييية املسييتدامة ،وأل تُشييرح للاسييتثارين مماتسييات السييتدامة ،ورلييب جيييل األلفييية علييى البييياات
الشفافة وامل ثرة من أجل بنياء الثقية بين النظيراء .ووفقي ا لدتاسية مسيحية للاسيتثارين ،يوجيد جميال
للتحسن يف تقاتير الشركات ألل الشركات ل تكشف بشكل ٍ
كاف عن مجيإ املخارر ،كايا أل
التقاتير ليست متوافقة بشيكل صيحيح ميإ أهيداف ومتطلبيات عيام  .4131وأ ياتت إىل أل الثقية
يف بياات التقاتير الرقاية وفهاها مها أمرال مفضمل على استحدا قواعد بياات جديدة.
 -20وتوجييد مسييألتال جيييب وضييعهاا يف العتبييات عنييد تقييييم اإلت ييادات املتعلقيية لمل يرات
األساسية ،مهات ما إذا كاملت امل رات ت ّد إىل ثقافة حوكاية نكين أل تتييح مسيتقبما مسيتداما
وما إذا كاملت هيذ امل يرات مفييدة يف فهيم ملتيائج احلوكاية فيايا يتصيل أبهيداف التنايية املسيتدامة.
وق ييال أح ييد اخلي يكاء إل اجملاوع يية احلالي يية م يين م ي يرات احلوكا يية تت يييح قائا يية معقول يية م يين مق يياييس
املدألمت ،ولكنهيا ل تشيال حي اآلل أ مقياييس عين أملشيطة وعالييات جميالس إداتة الشيركات
لتقييدمي معلومييات مفيييدة كخييط أسييا  .وعلييى الييرغم ميين أل امل يير  0-2-04يسييتهدف بشييكل
ألاص الشركات الكبرية ،فإل جماوعية م يرات أليط األسيا ينبغيي أل أتأليذ يف احلسيبال مجييإ
أملواع امل سسات ،مبا فيها م سسات األعاال الصغرية واملتوسطة احلجم.
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 -24ويف أوكرامليا ،كاملت ملتائج أملشيطة فرييق اخليكاء احلكيومي اليدومل حامسية األمهيية يف عاليية
اإلصمح .ومن املهم احلصول على دعم تنظياي إلعداد تقاتير الكياات ،مثل قواعد املعلوميات
ِ
املستخدمن ومع ِّد التقاتير .وتتسم امل رات
من أجل إعداد التقاتير ،وإجياد تفاعل أفضل بن
املقرتح يية يف إت ييادات فري ييق اخلي يكاء احلك ييومي ال ييدومل أبت ييا يياملة ،إذ تعك ييس املااتس يية احلالي يية
املتاثليية يف املواءميية بيين املعييايري احلالييية الشيياملة لقطاعييات كثييرية ،وقييدتات م سسييات األعاييال،
ومتطلبييات املسييتثارين ،واحلاجيية إىل التسيياق مييإ آلييية تصييد أهييداف التناييية املسييتدامة .واسييتنادا
إىل حتليل مقاتل ،اتضح أل الشيركات قيدمت معلوميات عين أغلبيية امل يرات امليذكوتة يف إت يادات
يجإ فري ييق اخلي يكاء احلكوم ييات عل ييى أل أتأل ييذ يف
فري ييق اخلي يكاء احلك ييومي ال ييدومل .وينبغ ييي أل يش ي ّ
العتبات اخلصائص الورنية لإلرات القاملوين ومتطلبيات املبيادتات الدوليية عنيد وضيإ مبيادئ توجيهيية
لإلبمن الور عن اإلسهامات يف حتقيق أهداف التناية املستدامة.
 -23وتوجييد حاجيية إىل مواءميية إفصيياحات الشييركات عيين السييتدامة مييإ م يرات أهييداف
التناية املستدامة .وأ ات أحد اخلكاء إىل الفتقات إىل معيايري مشيرتكة وإىل قابليية مقياييس وررائيق
اإلبمن للاقاتملة ،فقال إل وجود جماوعة من امل يرات األساسيية سييكول مفييدا قبيل وضيإ أُرير
أكثير تعقيييدا يلييزم بشيأتا حتقيييق التسيياق .ومين املهييم أل يعاييل األوملكتياد وبييرامج األمييم املتحييدة
للبي يية معيا إلعييداد البييياات الوصييفية للغاييية  0-2-04الييي ل تقيييس إسييهام القطيياع اخليياص يف
التناييية املسييتدامة فحسييب ،بييل تعييز أيض ي ا تقييدمي املعلومييات بشييكل تفيييإ املسييتوى ميين جاملييب
الشركات وإدماج املااتسات املستدامة يف الدوتة القتصادية.
 -22ويف الكا ي ييل ،جي يير إدتاج م ي يرات أه ييداف التناي يية املس ييتدامة ،وأُملشي ي ت جلن يية ورني يية
ألهييداف التناييية املسييتدامة بغييية تصييد األداء بشييأل امل يرات وإعييداد تقيياتير عيين أهييداف التناييية
املستدامة .كاا أُُرلقت منصة تمسية جلاإ البيياات وإملتاجهيا وملشيرها وحتليلهيا وهيو ميا جعيل مين
املاكن تقييم التقدم احملر يف تنفيذ أهداف التناية املستدامة حبسب املنارق اجلغرافية.
 -25وأيييد أحييد اخليكاء إدتاج أهييداف التناييية املسييتدامة يف اإلحصيياءات الرمسييية واملواءميية بيين
احملاسبة املتعلقة برأ امليال الطبيعيي للشيركات وتليك املتعلقية بيرأ امليال الطبيعيي اليور  .ونكين
اسيتخدام اإلريات املركيز لنظيام احملاسيبة البي ييية  -القتصيادية لرصيد عيدد مين امل يرات البي ييية -
القتصادية ألهداف التناية املستدامة بطريقة متكاملة .وفضيما عين ذليك ،فيإل حماسيبة الشيركات
فياا يتصل للستدامة هي مصيدت معلوميات مهيم للحصيول عليى اإلحصياءات اليي تيدعم تصيد
هذ األهداف على الصعيد الور  .بيد أل إسهامات قطياع الشيركات يف حتقييق أهيداف التنايية
املسييتدامة تتطلييب جهييدا متناسييق ا علييى صييعيد الرصييد .ونكيين سييد الثغ يرات األألييرى عيين رريييق
مواءميية املصييطلحات والتصيينيفات ،ووضييإ منهجييية تقييييم مشييرتكة وأسيياليب للتحقييق ميين صييحة
البياات ،والعال على األألذ بعالية مجإ موحدة للبياات.
 -22وتواجييا احلكومييات وم سسييات األعاييال حتييدايت مشييرتكة يف إداتة البييياات ،والتعامييل
مييإ اإلتهيياق امل يرتبط لإلبييمن ،والتاكيين ميين توليييد القيايية .وجييير بييذل جهييود جييديرة للثنيياء
إلعييداد تقيياتير متكامليية .غييري أل جاملييب البييياات يف إعييداد التقيياتير يتطلييب املزيييد ميين التطييوير.
وكاا هو احلال مإ مجيإ الفيرص اجلدييدة اليي يتيحهيا اليذكاء الصيطناعي ،ل تيزال توجيد حاجية
إىل الذكاء البشر  .ومن الضروت إدألال الستدامة ضان األملشطة العامية املعتيادة ،لكيي نكين
اعتباتها ملشارا معتادا.
GE.18-19187
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 -27ولإلضييافة إىل املعلومييات الييي ينبغييي اإلفصيياح عنهييا وتبيييال السييبب ،يكييول ميين املهييم
النظر يف كيفية الوصول إىل املعلوميات عليى الصيعيد العياملي .وفيايا يتعليق بلغية تقياتير الشيركات،
فإمليا تغييم اتسيياع ملطاقهييا يصيعب اسييتخراج املعلومييات األساسييية منهيا .وتشييكل التكنولوجيييا حيما
نكيين أل حيييل حمييل التقيياتير الوتقييية يف املسييتقبل وأل يكييول مفيييدا للاواءميية بيين املعلومييات املالييية
واملعلومات غري املالية .ونثل إملتاج البياات وتو يعها واستهمكها مشاكل وحلولا على السيواء يف
إعداد التقاتير املتعلقة للستدامة.
 -22وتدا علييى استفسييات بشييأل التقييدم احمليير يف وضييإ معييايري بشييأل احملاسييبة املتعلقيية ب يرأ
املييال الطبيعييي املتوافقيية مييإ ملظييام احملاسييبة البي ييية  -القتصييادية ،قييال أحييد اخليكاء إل هييذا النظييام
ليييس جييزءا ميين اإلرييات احملاسييل ،للنظيير إىل أملييا معيييات إحصييائي؛ بيييد أملييا نكيين مواءميية بعييا
املفاهيم مإ املتطلبات احملاسبية وحتقيق منافإ للقطياعن العيام واخلياص .وقيد قيام للفعيل ءيو 21
بلدا بتطبيق هذ احلسالت اليوم ،ولكنها تسإ إىل جعلها ررا إلزاميا.
 -29وفياييا يتعلييق للقطيياع اخليياص ،أعييرب أحييد املنييدوبن عيين تغبتييا يف معرفيية مييا إذا كاملييت
أهييداف التناييية املسييتدامة قييد سيياعدت الشييركات علييى أل ترسييم علييى ءييو أكثيير فعالييية أل يرائط
مل يا يواجههييا ميين خمييارر ومييا إذا كاملييت قييد أضييفت الت يوا ل والدقيية علييى مماتسيياهتا املتعلقيية بتقييدمي
تقاتيرها .وقيال أحيد اخليكاء إل أهيداف التنايية املسيتدامة قيد أضيافت أبعيادا أأليرى لعاليية تقيدمي
التقاتير ،ما أدى إىل حتسن املشاتكة من جاملب عامء الشركات ومساعدة هذ األألرية يف تبي
السياسييات األألمقييية الداأللييية .وتأى ألبييري آأليير أل ألطيية عييام  4131هييي أداة تواصييل قيّايية،
وألاصة بسبب دعاها لعالية حتديد مقرتحات القياة داألل سمسل التوتيد الكبرية .وذكر ألبري
آأل يير أل تق ييدمي املعلوم ييات حم ييدود للغاي يية حالي ي ي ا ويواج ييا مش ييكلة الفتق ييات إىل الدق يية؛ وأل م يين
الضروت بذل مزيد من اجلهود لتحسن جودة املعلومات املتعلقة للتأثريات.
 -51وتدا على استفسات بشأل مشاتكة الشبكات احمللية كأداة لدعم األعضاء يف تنفيذ أهيداف
التناية املستدامة ،قيال أحيد اخليكاء إل  71يبكة حمليية تعايل ميإ احلكوميات واجلهيات األأليرى
صيياحبة املصييلحة ،مبييا يف ذلييك م سسييات األعاييال الصييغرية واملتوسييطة احلجييم .وللنظيير إىل أل
تنفييذ هيذ األهيداف هيو عليى تأ جيداول أعايال هيذ الشيركات ،فإتيا قيدمت دوتات تدتيبييية
حملية وملشرت أدوات تقدمي التقاتير عن أهداف التناية املستدامة .واقرتح أحد اخلكاء دعيوة مجييإ
اجلهييات صيياحبة املصييلحة إىل مناقشيية كيفييية أتهيييل البييياات وبنيياء فهييم بشييأل البييياات املختلفيية
الي تستخدمها احلكومات وهي ات اإلحصاء والنظيراء اآلأليرول .وقيال ألبيري آألير إمليا يكيول مين
املفيييد أل تييتعلم الييدول األعضيياء كيييف تعاييل ييبكة مكاتييب التفيياق العيياملي بعضييها مييإ بعييا
و ّجإ هي ة التفاق العاملي على إبمغها بذلك.

 -50وأعرب أحد املندوبن عن كا يف الصلة بن بعا امل رات والنتائج املتعلقة أبهيداف
التناييية املسييتدامة ،مثييل م يير متوسييط سيياعات التييدتيب واكييدف املتعلييق جبييودة التعليييم .وأعييرب
عن تغبتيا يف معرفية ميا إذا كيال احليد األدىن لعيدد امل يرات األساسيية ضيروتايا لتتبيإ التقيدم احملير
يف أهداف التناية املستدامة ،مقرتحا أل توضإ يف العتبات املتطلبات القائاة على املبادئ .وقال
ممثل ألماملة األوملكتاد إل م رات فريق اخلكاء احلكومي اليدومل ل تنفصيل عين املبيادئ املوضيوعة
مإ الفريق الستشات الذ دعيا إىل اجتااعيا فرييق اخليكاء مين أجيل وضيإ امل يرات األساسيية.
وقال أحد اخلكاء إملا يوضح ،بصفتا تاعيا متشاتكا للا ر  ،0-2-04أل فرقة العال اليي دعيا
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إىل اجتااعها األوملكتاد وبرامج األمم املتحدة للبي ية كامليت منقسياة يف اليرأ بشيأل ميا إذا كيال
ينبغيي الرتكيييز علييى مقيياييس معينيية أو الرتكيييز فقيط علييى املبييادئ للتاكيين ميين حتقيييق التسيياق يف
تقيياتير الشييركات .وأ ييات أحييد اخل يكاء إىل أل إعييداد التقيياتير (اإلبييمن) ل ينبغ يي اعتبييات تصيينيف ا
للشركات ،يف حن أعرب ألبري آألر عن دعاا للنظام القائم على املبادئ لضاال قابليية التقياتير
للاقاتمليية وحتقيييق اتسيياقها .ووفقيا ألحييد اخليكاء ،أرهيير حتليييل وتصيينيف تقيياتير السييتدامة املقدميية
ميين  2 111ييركة أل القطيياع اخليياص قييد أبليية عيين مقيياييس امل يرات األساسييية أو علييى األقييل
قدم سردا يف هذا الصدد.
 -54وتدا علييى استفسييات عيين كيفييية تشييجيإ م سسييات األعاييال الصييغرية واملتوسييطة احلجييم
على املشاتكة يف تقدمي التقاتير عن الستدامة دول إلقياء عيبء إضيايف عليهيا ،اقيرتح أحيد اخليكاء
إدتاج هذا البند يف جدول أعاال فريق اخلكاء احلكومي الدومل مين أجيل إجيراء مزييد مين التطيوير
إلت ييادات البييياات الوصييفية املتعلقيية لمل يير  .0-2-04وأبيير ألبييري آأليير احلاجيية إىل أدوات
بناء القدتات الي تشيال بيرامج التيدتيب واألدلية مل سسيات األعايال الصيغرية واملتوسيطة احلجيم.
وجا ألبري آألر الملتبيا إىل اإلت يادات العاليية مل سسيات األعايال هيذ اليي أُعيدت
ومإ ذلكّ ،
للتعاول مإ مبادتة اإلبمن العاملية .ولإلضافة إىل ذلك ،يوجد لدى هذ امل سسيات دافيإ قيو
لتقدمي التقاتير عن أهداف التناية املستدامة ا عن الستثاات يف التأثريات ،للنظير إىل وجيود
مستثارين من القطاعن العام واخلاص مستعدين لتقدمي التاويل إىل الشركات املهتاة للستدامة.
 -53وفياا يتعلق لستفسات عن الوسائل املتاحة للبلدال النامية لتنفيذ عالية تقدمي معلومات
عيين السييتدامة يف جمييال امليواتد الطبيعييية ،قييال ممثييل ألمامليية األوملكتيياد إل مشييروع حسيياب التناييية
سييتيح فرصي ا للتنفييذ العالييي لإلت يادات يف أتبعيية بليدال مسييتفيدة .وقيد أُُدأللييت مي ألرا تغييريات
عل ييى أداة التط ييوير احملاس ييل فيا ييا يتعل ييق إبدتاج تق يياتير الس ييتدامة يف إر ييات التقي يييم اخل يياص هب ييذ
األداة .وفضيما عيين ذلييك ،أعييرب األوملكتيياد عيين اسييتعداد للتعيياول مييإ البلييدال األألييرى لتشييجيإ
تقدمي معلومات عن حتقيق أهداف التناية املستدامة.
أومسة فريق اخلرباء احلكومي الدويل (إيسار)
 -52قييال تئيييس فييرع م سسييات األعاييال بشييعبة السييتثاات واملشيياتيإ التابعيية لألوملكتيياد إل مبييادتة
أومسة إيسات (فريق اخلكاء احلكومي الدومل) هي تقدير للجهود املبذولة لتحسن تقياتير الشيركات
عن قضااي الستدامة واملااتسات اجليدة فياا يتعلق بنشر ومجإ البياات عن إسهام الشركات يف
حتقيق أهداف التناية املسيتدامة .ومين بين  09رلبيا مقيدما ،األتياتت جلنية مين اخليكاء أهيم سيبإ
مبادتات حصلت على تقيدير ألياص .وقيدم ممثليو املبيادتات يهاداهتم عين أمهيية املبيادتة يف ايدة
الييوعي وتشييجيإ أفض يل املااتسييات بشييأل تقييدمي املعلومييات ميين الشييركات عيين قضييااي السييتدامة
و رحوا دوافعهم للاشاتكة.
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جيم -مسينينا ل التنفيينينع العملينيني للمعينينايري الدوليينينة للمحاسينينبة واإلبينينالغ يف الق ينيناعني العينينا
واخلاص
(البند  2من جدول األعاال)

وجهييت أمامليية األوملكتيياد الملتبييا  ،يف معييرض تقييدمي هييذا البنييد ميين جييدول األعاييال ،إىل
ّ -55
تولهييا فريييق ميين اخلييكاء .وبصييوتة
الوثيقيية  TD/B/C.II/ISAR/86الييي تشييكل أسييا املناقشيية الييي ّ
ألاصة ،عرض اخليكاء وصيفا للحالية الراهنية لتنفييذ املعيايري الدوليية إلعيداد التقياتير املاليية .وأتليف
الفريق من ممثلن للكياات التاليةت فريق وضإ املعيايري ملنطقية آسييا وأوقياملييا ،والفرييق الستشيات
األوتويب إلعداد التقاتير املالية ،وفريق واضيعي املعيايري احملاسيبية ألمريكيا المتينيية ،واجملليس اليدومل
للاعايري احملاسبية ،واحتاد احملاسبن األفاتقة ،و ركة برايس ووتر هاو كوبر.
 -52وقد قطعت اليدول األعضياء ألطيوات واسيعة يف فيرتة العقيد والنصيف املاضيية يف اعتاياد
املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية .ويف هييذا الصييدد ،فييإل  022دوليية ميين أصييل  022دوليية
مشلتها الدتاسة املسحية الي أجراها اجمللس الدومل للاعيايري احملاسيبية تشيرت عليى مجييإ أو معظيم
الشيركات اخلاضيعة للاحاسيبة العاميية تطبييق املعيايري الدوليية إلعييداد التقياتير املاليية .بييد أل بعييا
القتصييادات الكبييرية ،مثييل الصيين واليييالل ،ل تطلييب ميين الشييركات املدتجيية يف وليتيهاييا القضييائيتن
تطبيييق هييذ املعييايري يف إعييداد بيااهتييا املالييية .واملعييايري احملاسييبية الورنييية املطبقيية يف الصيين منيياررة
تقريب يا للاع ييايري الدولي يية إلع ييداد التق يياتير املالي يية ول توج ييد بينها ييا س ييوى األتمف ييات ضي ي يلة .ويف
اليالل ،يُساح للشركات املدتجة إبعداد بيااهتيا املاليية وفقي ا للابيادئ احملاسيبية املقبولية عاومي ا يف
اليييالل ،وللاعييايري الدولييية املعدليية املعاييول هبييا يف اليييالل ،واملبييادئ احملاسييبية املقبوليية عاوم يا يف
الولايت املتحدة األمريكية أو املعيايري الدوليية إلعيداد التقياتير املاليية .ويقيوم بتطبييق هيذ املبيادئ
األأليرية عيدد متزاييد مين الشيركات اليالمليية ،سييبلة ملصييبها أكثير مين  51يف املائية مين القياية يف
بوتصة روكيو يف بضإ سنن من اآلل.
 -57وقييد أسييفر التنفييذ العيياملي للاعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية عيين عييدد ميين الفوائييد
الرئيسية .فعلى سبيل املثال ،عز هذا التنفيذ إمكاملية املقاتملة بن املعلومات املالية وعيز جودهتيا؛
ومكيين املسييتثارين وغييريهم ميين املشيياتكن يف السييوق ميين اميياذ ق يراتات اقتصييادية مسييتنرية؛ وعي ّيز
املوثوقية عن رريق تقليل فجوة املعلومات بن مقدمي تأ املال واأل يخاص اليذين عهيدوا إلييهم
أبمي يواكم؛ وأاتح املعلوم ييات الم م يية لوض ييإ اإلداتة موض ييإ املس يياءلة؛ وجع ييل م يين املاك يين مقاتمل يية
املعلومييات املالييية علييى أسييا عيياملي؛ وأاتح معلومييات حيوييية للجهييات التنظياييية يف مجيييإ أءيياء
العا ؛ وأللق الكفاءة القتصادية عن رريق مساعدة املستثارين عليى حتدييد الفيرص واملخيارر يف
مجيإ أءاء العا ؛ وأل ّفا تكلفة تأ املال وتكلفة إعداد التقاتير الدولية الواقعة على املع ِّدين.

 -52وقييد واجهييت الييدول األعضيياء حتييدايت خمتلفيية أثنيياء تنفيييذ املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير
املالية ،مثلت عدم وجود دعم تنظيايي؛ وضيعف أو غيياب امل سسيات املخولية إملفياذ تطبييق املعيايري؛
والفتقات إىل كتلة حرجة مين احملاسيبن احملرتفين واخليكاء يف اجمليالت ذات الصيلة ،مثيل الكتيواتين؛
وملدتة الكتب واملواد التدتيبية األألرى بلغات أألرى غري اإلجنليزيية .وكامليت التحيدايت الرئيسيية اليي
واجهتهييا اكي ييات اإلقلياييية يف تيسييري تنفيييذ املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية هييي كاييا يليييت أل
البليدال األعضيياء متيير مبراحييل خمتلفية ميين التنفيييذ؛ وأل أسيواق تأ امليال هييي أيضي ا يف مراحييل خمتلفيية
ميين التطييوت ولييديها احتياجييات خمتلفيية ميين املعلوم ييات؛ وعييدم وجييود سييلطة قاملوملييية لتعزيييز التنفي ييذ
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املتسيق كيذ املعيايري عليى أسييا إقليايي .وقيال أحيد اخليكاء إل منظاتييا جتير أحبيااثا بشيأل مواضيييإ
مثل احملاسبة املتعلقة للعامت الرقاية والتوحيد/التجايإ والتاويل اإلسممي.
 -59واقييأ أيضي ا املشيياتكول يف حلقيية النقيياش التنفيييذ العالييي للاعييايري  9و 05و 02و07
من املعايري الدولية اجلديدة إلعداد التقاتير املالية.
 -21فباوج ي ييب املعي ي ييات  9املتعل ي ييق لألدوات املالي ي يية ،وال ي ييذ دأل ي ييل حي ي ييز النف ي يياذ يف كي ي ياملول
الثاين/ينيياير  ،4102يُطلييب ميين الكييياات تطبيييق الناييوذج التطلعييي الشييامل للخسييائر املتوقعيية
فياييا يتعلييق للقييروض املقيييدة يف دفاترهييا .وسيييتيح هييذا اليينهج إج يراء تقييييم أكثيير اتسيياقا خلسييائر
القييروض لملقاتمليية بناييوذج اخلسيياتة املتكبييدة السييابق ،والييذ هييو موضييوع تباينييات يف الييولايت
القضائية املختلفة .وتأى مصرف التسوايت الدولية أل هذا املعيات هو أهم تطيوت يف اتتيي إعيداد
املص ياتف للتقيياتير املالييية .وسيواصييل جملييس املعييايري احملاسييبية الدولييية تصييد تنفيييذ املعيييات وإج يراء
مراجعة لا ملا بعد التنفيذ يف غضول سنوات قليلة عندما يتوافر قدت أكك من البياات.
 -20و ّأم ييا املعي ييات  02املتعل ييق لإليي يرادات ،وه ييو املعي ييات الس ييلف للاعي ييات ( 05م يين املع ييايري
الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية) ،فيفتقيير إىل التفاصيييل .وقييد عاييل جملييس املعييايري احملاسييبية الدولييية
مإ جملس معايري احملاسبة املالية يف الولايت املتحيدة لوضيإ معييات منسيق بشيأل اإلييرادات .وكيال
املعيات  ،05اليذ أصيبح سيات املفعيول يف كياملول الثاين/ينياير  ،4102يسيتخدم وذجي ا واحيدا
لمع يرتاف لإليي يرادات .وعل ييى عك ييس املعي ييات  ،9يي ي ثّر املعي ييات  05عل ييى ك ييل كي ييال مبلّيية ح ّق ييق
إيرادات  -وهو ما نكن أل يع من الناحية العالية كل كييال جتيات قيام بتطبييق املعيايري الدوليية
إلعييداد التقيياتير املالييية .ويصييبح تطبيييق املعيييات  05أكثيير تعقيييدا عنييد وجييود العديييد ميين الن يواتج
النا ة عن عقيد ُميكم ميإ عاييل .ومنيذ بيدء ملفياذ مفعيول هيذا املعييات ،فإمليا ّأدى إىل حتقييق مزييد
من الوضوح للاستثارين يف العرتاف لإليرادات ،وتشري التغذية املرتيدة غيري العامية إىل أل بعيا
ِ
يالنهج املنسييق الييذ
الكييياات املعي ّدة للتقيياتير لييديها فهييم أفضييل ألعااكييا وللعقييود الييي أبرمتهييا .في ن
اتبعييا جملييس املعييايري احملاسييبية الدولييية وجملييس معييايري احملاسييبة املالييية يف وضييإ املعيييات  05يعي أل
السطر العلو من بيال الدألل يتسم للتساق يف مجيإ أءاء العا .
 -24وسيصييبح املعيييات  02املتعلييق بعقييود اإلجيييات سييات املفعييول يف عييام  .4109ونكيين أل
تكيول عقيود اإلجيييات هيي أحييد املصيادت الرئيسييية لتاوييل الشييركات مين أليياتج ميزاملياهتيا العاومييية.
ويف عام  ،4102كال لدى الشركات املدتجة يف مجيإ أءاء العا عقود أتجيري تبلية قياتهيا 3.3
تريليوات دولت .وذكير أحيد املنيدوبن أل هيذا املعييات ل يتنياول احملاسيبة وإعيداد التقياتير للنسيبة
إىل املي ِجر .ووفق يا ألحييد اخل يكاء ،يثيير املسي ِ
يتخدمول قضييااي بشييأل احملاسييبة فياييا يتعلييق لمل ي ِّجر،
ّ
وللتامل يتخذ اجمللس تدابري بشأل هذا البعد اخلاص .ويف تد على س ال ،ذكر اخلبري أل جملس
املعايري احملاسبية الدولية ليست لديا مشاتيإ ملشطة بشأل وضإ معيات من املعيايري الدوليية إلعيداد
التقيياتير املالي يية ينص ييب عل ييى العا ييمت املش ييفرة ،ولكن ييا سيواص ييل تص ييد التط ييوتات املتعلق يية هب ييذ
املسألة .وذكر أحد اخلكاء أل منظاتا تقوم إبجراء دتاسة عن األصول الرقاية.
 -23ومبوجب املعيات احملاسل الدومل  07املتعلق بعقود اإلجيات ،وهو املعيات السيلف للاعييات ،02
فإل أكثر من  25يف املائة من هذا املبلة سيُصينف كعقيود إجييات تشيغيلي ول ُحيتسيب يف امليزامليية
العاومي يية للكي يياات املبلِّغ يية ال ييي تقلّي يل م يين التزاماهت ييا أو ألص ييومها املالي يية .فخ ييمل األ م يية املالي يية
لعامي  4117و 4112على سبيل املثال ،أصبحت بعا سمسل التجزئة الككى مفلسة ألتا
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تكن قادتة على التكيف بسرعة مإ الواقيإ القتصياد اجلدييد .وكيال عليى هيذ السمسيل التزاميات
تتعلييق بعقييود أتجييري تشييغيلي رويليية األجييل مييص متاجره يا ،ومييإ ذلييك بييدت هييذ اللتزامييات أقييل
حجاي ا يف ميزاملياهت يا العاومييية املضيلِّلة .ويف الواقييإ ،نكيين أل تكييول اخلصييوم املتعلقيية لإلجيييات اخلاتجيية
عن امليزاملية كذ السمسل أكك مبقدات  51مرة مين املبيالة اليي أوتدهتيا يف ميزاملياهتيا العاوميية .وهكيذا،
فييإل املتطلبييات احملاسييبية املنطبقيية علييى عقييود اإلجيييات يف ذلييك الوقييت تعكييس الواقييإ القتص ياد .
ولتصييحيح هييذا اليينهج املتعلييق مبحاسييبة عقييود اإلجي ييات ،قييرت جملييس املعييايري احملاسييبية الدولييية وجمل ييس
معييايري احملاسييبة املالييية وضييإ معيييات حماسييل جديييد لإلجييياتات يلغييي التاييييز بيين اإلجييياتات التشييغيلية
والتأجري التاويلي ،ما ي د إىل إدتاج مجيإ عقود اإلجيات يف امليزاملية العاومية .وفضما عن ذلك،
فان املتوقإ أل املعيات اجلدييد املتعليق بعقيود اإلجييات ،أ املعييات ( 02مين املعيايري الدوليية إلعيداد
التقاتير املالية) ،سييا ِّكن مين امياذ قيراتات اسيتثااتية أكثير اسيتناتة مين جامليب املسيتثارين وامياذ
قراتات أكثر توا اا من جاملب اإلداتة بشأل الألتيات ما بن اإلجيات التشغيلي والتيأجري التايويلي.
كاييا سيُسييفر عيين إجيراء مصيييص أفضيل ليرأ امليال مبييا يي د إىل الناييو القتصيياد  .وسييتتكبد
الكياات الي تنفذ املعيات اجلديد تكاليف ،وألاصية بسيبب حتيديط ملظيم املعلوميات اخلاصية هبيا.
وتُعفى من متطلبات احملاسبة واإلبمن اجلديدة مبوجب هيذا املعييات عقيود اإلجييات القصيرية األجيل
والصغرية املبلة .ومن املتوقإ أل ي د هذا النهج إىل ألفا تكاليف تنفيذ املعيات.
 -22واكييدف ميين املعيييات اجلديييد (( )07ميين املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية) املتعلييق
للتييأمن هييو إجييياد ييوذج حماسييل واحييد جلايييإ عقييود التييأمن يف مجيييإ الييولايت القضييائية .وميين
املقرت أل يصبح هذا املعيات سات املفعيول يف عيام  ،4140وقيد جيرى اعتاياد للفعيل ألغيراض
التنفيذ من جاملب كثري من البلدال ،مين بينهيا أسيرتاليا وجنيوب إفريقييا وسينغافوتة وسويسيرا وكنيدا
مها يية ع يين رريييق تش ييجيإ احملاس ييبة
وميياليزاي ومليو يلن ييدا .وميين املتوق ييإ أل يولّييد هييذا املعي ييات فوائييد ّ
واإلبمن األكثر اتساق ا بشأل عقود التأمن وجودة أعلى للاعلومات عن رريق تيوفري فهيم أفضيل
ألملشطة التأمن الي اضطلعت هبا م ألرا الكيياات املبلِّغية .ومين املتوقيإ أل يُسيهم هيذا املعييات يف
تيسييري اميياذ ق يراتات السييتثاات ودعييم السييتقرات املييامل .وكامل يت توجييد ،يف عييام 251 ،4102
ركة أتمن مدتجة يف البوتصة يبلة جماوع أصوكا  03تريليول دولت وهي ركات تطبِّق املعيايري
الدولية إلعداد التقاتير املالية يف إعداد بيااهتا املالية.
 -25وأعييرب أحييد اخل يكاء عيين أتييييد ليينهج دوتة احلييياة الييذ اتبعييا جملييس املعييايري احملاسييبية
الدولييية يف وضييإ املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية .ووفق ي ا لنتييائج تقييييم لتييأثري تطبيييق املعيييات
احملاسييل الييدومل  02أجرتييا منظاتييا ،يُتوقييإ أل يقييوم  45لملائيية ميين املسييتأجرين إبعييادة التفيياوض
على عقود القرتاض؛ وتوقإ  51يف املائة من احملللن مواصلة إدألال تعيديمت عليى األتقيام بنياء
عليى املعييات؛ ويُتوقييإ حيدو اخنفياض متواضييإ يف الطليب عليى عقييود اإلجييات ،إىل جامليب إعييادة
التفاوض بشكل حمدود على رو اإلجيات.
 -22واقييأ فريييق آأليير ميين اخل يكاء التنفيييذ العالييي للاعييايري احملاسييبية الدولييية للقطيياع العييام.
وأتلييف فريييق اخل يكاء ميين ممثليين عيين تابطيية احملاسييبن الق ياملوملين املعتاييدين ،ومركييز اإلداتة املالييية
العاميية يف جامعيية يييوت للعلييوم التطبيقييية ،واألمامل يية العاميية للانظايية الدولييية للا سسييات العلي ييا
ملراجعية احلسيالت/ديوال مراجعية احلسيالت الناسياو  ،وجمليس املعيايري احملاسيبية الدوليية للقطيياع
العام ،ومكتب مراجإ احلسالت العام لكينيا ،واملفوضية الفلبينية ملراجعة احلسالت.
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 -27وقيام أحيد اخليكاء بتجدييد معلومييات اليدوتة فياييا يتعليق بكييل مينت حاليية التنفييذ العالييي
ك ييذ املع ييايري؛ والس ييتخدام املتزاي ييد لنظ ييام احملاس ييبة الق ييائم عل ييى الس ييتحقاق يف إع ييداد التق يياتير
املاليي يية احلكومي ي يية؛ وألطي يية عا ي ييل جملي ييس املع ي ييايري احملاسي ييبية الدولي ي يية للقطي يياع الع ي ييام واس ي يرتاتيجيتا
للف ييرتة  .4143-4109وفيا ييا يتعل ييق للتنفي ييذ عل ييى أتض الواق ييإ ،ف ييإل جه ييات فاعل يية أأل ييرى،
مثييل مييورفي الكييياات واملستشيياتين واملتعاقييدين واملنظاييات فييوق الورنييية واإلقلياييية ،لييديها دوت
أكثر أمهية من جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
 -22وفياييا يتعلييق بتنفيييذ املعييايري احملاسييبية الدولييية للقطيياع العييام ،يوجييد كثييري ميين العتبيياتات
العالية الي ينبغي أل تضعها الدول األعضاء يف العتبات .ففي الفلبن ،على سبيل املثال ،جيرى
تنفيييذ هييذ املعييايري علييى مييدى فييرتة  01سيينوات .وقييدت أحييد اخليكاء أل التنفيييذ النيياجح للاعييايري
سيستغرق من ست إىل مثاين سنوات .ومتات جمالس وضإ املعايري احملاسبية الورنية للقطاع العام
دوتا حموتايا يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العيام .ومين وجهية ملظير أحيد اخليكاء ،فيم بيد
ميين امليزمليية القائايية علييى هييذ املعييايري ميين أجييل ج ي الفوائييد الكامليية ميين غيير املعييايري .وتوجييد
حاجيية إىل تيوافر دعييم قياملوين أو دسييتوت واضييح إلعييداد التقيياتير املالييية اسييتنادا إىل هييذ املعييايري،
وحاج يية أيضي يا إىل التفك ييري واإلب ييمن املتك يياملن لك ييي نك يين للقط يياع الع ييام أل يُس ييهم يف حتقي ييق
أهداف التناية املستدامة.
 -29وتسيياءل أحييد املشيياتكن عاييا إذا كييال جملييس املعييايري احملاسييبية الدولييية سيييقوم بتييدوين
ملصوص املعايري الدوليية إلعيداد التقياتير املاليية ،كايا فعيل جمليس معيايري احملاسيبة املاليية .وتدا عليى
ذلييك ،قييال أحييد اخل يكاء إل اجمللييس األول ليسييت لديييا ألطييط لتييدوينها .ويقييوم اجمللييس لسييتارات
بتحديط تصنيفا بغية دعم إعداد التقاتير على أسا لغة إعداد التقياتير التجاتيية املاليية املطيوتة.
وفض يما عيين ذلييك ،سييتتطلب اكي يية األوتوبييية ل يألوتاق املالييية واألس يواق تقييدمي ملفييات تسييتند إىل
هييذ اللغيية يف السيينوات القادميية .وتسيياءل أحييد املنييدوبن عاييا إذا كاملييت البلييدال الييي اعتاييدت
املع ييايري تتطل ييب تطبيقه ييا يف إع ييداد التق يياتير املالي يية م يين جامل ييب في يرادى الكي يياات أو احلس ييالت
املوحي ييدة جملاوع ي ييات الكي ي يياات .وأج ي يياب أح ي ييد اخل ي يكاء أبل ه ي ييذ املع ي ييايري موض ي ييوعة م ي يين أج ي ييل
إعييداد التقيياتير املوحييدة .بيييد أل بعييا البلييدال ،مثييل الكا يييل وإيطاليييا ،تسيياح آلحيياد الكييياات
أو للكييياات املنفييردة بتطبيييق املعييايري .وأ ييات ألبييري آأليير إىل أل لئحيية املعييايري احملاسييبية الدولييية
( )4114قي ييد صي ييدتت يف الحتي يياد األوتويب للتعامي ييل مي ييإ احلسي ييالت املوحي ييدة فقي ييط .غي ييري أملي ييا
يوجد لدى الدول األعضاء يف الحتاد األوتويب أليات السااح لستخدام املعايري بشأل احلسالت
املنفصلة.
 -71وفياييا يتعلييق لحتاييالت وضييإ معيييات حماسييل بشييأل تأ املييال الطبيعييي ،أ ييات أحييد
اخلي يكاء إىل وج ييود بروتوك ييولت بش ييأل تأ امل ييال الطبيع ييي والجتا يياعي .وذكي ير أح ييد املن ييدوبن
لحلاجة إىل بناء القيدتات مين أجيل تيدتيب أليكاء احملاسيبة وترمجية واثئيق لاملعيايري الدوليية إلعيداد
التقيياتير املاليييةل إىل لغييات أألييرى .وقييال منييدوب آأليير ،تدا علييى استفسييات بشييأل كيييف سييي ثّر
تحي ييل املالكي يية املتح ييدة عي يين الحت يياد األوتويب علي ييى املع ييايري الدوليي يية إلع ييداد التقي يياتير املاليي يية يف
املستقبل ،إملا سيستار العال هبذ املعايري يف ذلك البلد.
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دال -مسا ل أررى

(البند  5من جدول األعاال)
اخلربات املتعلقة بتنفيع أداة الت وير احملاسيب
 -70يف إرييات هييذا البنييد ميين جييدول األعاييال ،عرضيت ممثليية ليو اتة املالييية يف بيمتوسيييا أمثليية
عالية لتنفيذ أداة التطوير احملاسل يف بلدها .وقالت إل تنفيذ األداة جير جمرا .

يرت يف ذليك البليد مين حصيول ياغلي مناصيب كبيري حماسيبن عليى
 -74وفياا يتعلق نا يُش َ
مي همت مهنييية ،قال يت اخلبييرية ميين بيييمتو إل تنفيييذ املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية قييد
كشف عن أل احملاسبن يف الشركات البيمتوسية ليسيوا مي هلن بدتجية كافيية ،يف جميال املااتسية
العالية ،لتطبيق املعايري الدولية إلعيداد التقياتير .وليذلك ،فللاسياعدة عليى تثقييف املهنيين العياملن
يجإ
يف هيذا اجمليال ،جييرى األأليذ بعالييية اعتاياد لشيياغلي مناصيب كبييري حماسيبن ،األميير اليذ ي ّ
عل ييى دتاس يية مصص ييات مث ييل املع ييايري الدولي يية إلع ييداد التق يياتير املالي يية ،واملع ييايري الدولي يية ملراجع يية
احلسالت ،واللوائح الورنية املتعلقية لملسيائل الضيريبية والقاملومليية ،واألألمقييات املهنيية ،واحملاسيبة
اإلداتية .ومإ األألذ هبذا ال رتا اجلديد ،حتسنت املعرفة والكفاءة بشكل ملحوظ.
 -73وتدا علييى استفسييات ميين أحييد املنييدوبن ،قالييت اخلبييرية ميين بيييمتو إل املعييايري الدولييية
إلعداد التقاتير املالية ل تنطبق على م سسيات األعايال الصيغرية واملتوسيطة احلجيم يف هيذا البليد
ولكيين هييذ الشييركات تتبييإ املعييايري الورنييية للاحاسييبة .وسيييتطلب الملتقييال إىل املعييايري الدولييية
إلع ييداد التق يياتير املالي يية يف حال يية ه ييذ الف يية م يين الكي يياات إج يراء تغي يريات ل يييس فق ييط يف جم ييال
احملاسبة ولكن أيض ا يف ملظم الضرائب واإلحصاءات.
 -72ورلييب أحييد املنييدوبن توضيييحا عيين كيفييية عاييل مراجعييي احلسييالت يف بيييمتو إذا
كاملت هذ املعايري ل تنطبق على مجيإ أملواع الكياات .وأوضحت اخلبرية من بيمتو أل هيذ
املعايري وإل كال جيير تطبيقهيا ،فإتيا تُيدتج بعيد يف الليوائح الرمسيية يف ذليك البليد ،وهيي فجيوة
من املتوقإ أل جير سدها يف عام .4109
 -75وفياا يتعلق لستفسات أحد املندوبن عن ألكة البلدال األألرى يف جميال حتقييق التنسييق
امل سسي للجهيات صياحبة املصيلحة اليي تن ّفيذ أداة التطيوير احملاسيل ،قيال ممثيل ألماملية األوملكتياد
إل هييذ األداة قييد أُرلقييت يف اآلومليية األألييرية يف كولومبيييا .ويُنتظَيير أل تكييول عاليييات اإلرييمق
والتقييم املشرتكة قد ساعدت يف تيسري حوات اجلهات صاحبة املصلحة وللتيامل يف التنسييق امل سسيي.
ويرى املندوب أل عاليات التجربة هذ كاملت مفيدة ولكن ل يزال مين الصيعب معاجلية القضيااي
امل سسية .وسيكول من املفيد معرفة كيفية التغلب عليى احليواجز امل سسيية واحلصيول عليى اليدعم
السياسا واملامل من أجل تطبيقها.
 -72ويف الفلبن ،على سبيل املثال ،قيام اجملليس التنظيايي ملهنية احملاسيبة بتنسييق عاليية البنياء
امل سسييي؛ وهييو جملييس يضييطلإ بعييدد ميين الييولايت ،مبييا يف ذلييك وضيإ القواعييد وأتهيييل املهنييين
وتنيياول مسييائل احملاسييبة التعلياييية .بيييد أل اجمللييس يفتقيير إىل امليواتد الكافييية لإلبييمن بكفيياءة عيين
ولايتا .وهذا البلد هو يف صدد وضإ تشريعات لتو يإ هذ األملشطة فياا بن عدة م سسات.
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 -77ووفقا ألحد املندوبن ،توجيد حاجية إىل التايييز بين تنظييم احملاسيبة وتنظييم مهنية احملاسيبة،
تتوىل م سسات خمتلفية التنسييق بشيأملا يف املنطقية .ومين املهيم أيضي ا التنسييق بين امل سسيات،
الذ
ّ
وضاال تغطية مجيإ اجلواملب القتصادية يف تنفيذ املعيايري احملاسيبية .ويف بليدال إحيدى املنظايات
اإلقلياية ،كثيريا ميا تُتخيذ القيراتات عليى الصيعيد اإلقليايي ألل هيذا التنسييق ل يوجيد دائايا عليى
الصعيد الور  .فعلى سبيل املثال ،قامت منظاية مواءمية قيواملن األعايال يف أفريقييا إبملشياء جلنية
يجعت ممثلييي  07بلييدا علييى العاييل معي ا لضيياال تنفيييذها .وإذ
معنييية بتوحيييد معييايري احملاسييبة ،و ي ّ
أوضح ممثل ألماملة األوملكتاد أملا ح يف القتصادات املتقدمة يشيكل اجلامليب امل سسيي للتنسييق
فياييا بيين اجلهييات صيياحبة املصييلحة عالييية دينامييية ومسييتارة ،فإملييا أ ييات إىل أل تييوفري إت ييادات
يجإ اليدول األعضياء األألييرى عليى تقاسييم
خلطية العايل النهائييية للبليد نكين أل يكييول مفييدا ،و ي ّ
ألكاهتا الناجحة يف هذا الصدد مإ كولومبيا.
 -72وقييال أحييد املشيياتكن إملييا قييد يكييول ميين الضييروت التفكييري يف األألييذ مبتطلبييات تييرأليص
أكثر صرامة للنسبة إىل مراجعي احلسيالت يف بيمتوسييا إذا كيال البليد خيطيط لمتتبيا أبسيواق
تأ املال الدولية.
 -79وذكييرت اخلبييرية ميين بيييمتو أل بلييدها سيييأألذ يف العتبييات ألييكة منظايية مواءميية قيواملن
األعاال يف أفريقيا ،للنظر إىل أتا قد تكول مفيدة لبلدال تابطية اليدول املسيتقلة .وأوضيحت أل
الشركات احمللية التابعة للدولة يف بيمتو تعال يف أسواق تأ املال الورنية ولكنها لييس ليديها
ألييكة التعامييل مييإ أس يواق تأ املييال الدولييية .وستسييعى احلكوميية إىل بنيياء صييلة مييإ أس يواق تأ
املال الدولية يف املستقبل.

اثلث ا -املسا ل التنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
 -21افتييتح الييدوتة اخلامسيية والثمثيين لفريييق اخل يكاء احلكييومي الييدومل العامييل املع ي لملعييايري
الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن تئييس اليدوتة الرابعية والثمثين ،السييد دافييد أوبيوااي غيشياا (كينييا)،
يف  42تشرين األول/أكتوبر .4102

ابء -ااتخاب أعضاء املكتك

(البند  0من جدول األعاال)

 -20أثن يياء اجللس يية العام يية الفتتاحي يية ،املتخ ييب فري ييق اخل يكاء احلك ييومي ال ييدومل العام ييل املعي ي
لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن أعضاء املكتب التالية أمسا همت
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السيد أملدتو ستينز (املالكة املتحدة)

ائب الرئيس  -املقرتت

السيدة أتمال بيكتوتوفا (كا األستال)
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جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  4من جدول األعاال)

 -24اعتاد فريق اخلكاء احلكيومي اليدومل العاميل املعي لملعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن،
أثنيياء جلسييتا العاميية الفتتاحييية أيض ي ا ،جييدول األعاييال امل قييت للييدوتة (.)TD/B/C.II/ISAR/84
وللتامل كال جدول األعاال كاا يليت
-0

املتخاب أعضاء املكتب

-4

إقرات جدول األعاال وتنظيم العال

-3

حتسن قابلية التقاتير املتعلقة للستدامة للاقاتمليةت األتييات امل يرات األساسيية
لإلبمن من جاملب الشركات عن املسامهة يف حتقيق أهداف التناية املستدامة

-2

مسائل التنفيذ العالي للاعايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن يف القطياعن العيام
واخلاص

-5

مسائل أألرى

-2

جدول األعاال امل قت للدوتة السادسة والثمثن

-7

اعتايياد التقرير

دال -اتا ج الدورة
 -23اعتاد فريق اخلكاء احلكيومي اليدومل العاميل املعي لملعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن،
يف جلسييتا العاميية اخلتامييية املعقييودة يييوم اجلاعيية  42تش يرين األول/أكتييوبر  ،4102اسييتنتاجاتا
يلخييص ال يرئيس املناقشييات غييري الرمسييية .ووافييق الفريييق أيض يا علييى
املتفييق عليهييا واتفييق علييى أل ّ
جدول األعاال امل قت لدوتتا السادسة والثمثن (املرفق األول).

ااء -اعتم ينيناد التقريين ينينر

(البند  7من جدول األعاال)

 -22أذل فريييق اخل يكاء احلكييومي الييدومل العامييل املع ي لملعييايري الدولييية للاحاسييبة واإلبييمن
لنائب ية ال يرئيس  -املقييرتة أبل تتييوىل ،حتييت إ يراف ال يرئيس ،وضييإ التقرييير يف صيييغتا النهائييية بعييد
األتتام الجتااع.
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املرفق األول
جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني

GE.18-19187

-0

املتخاب أعضاء املكتب

-4

إقرات جدول األعاال وتنظيم األعاال

-3

التنفيييذ العالييي للا يرات األساسييية لإلبييمن ميين جاملييب الشييركات عيين إسييهامها يف
حتقيق أهداف التناية املستدامة ،مبيا يف ذليك قييا هيذ امل يراتت اسيتعراض دتاسيات
حالت إفرادية

-2

اسييتعراض التطييوتات الراهنيية يف املعييايري الدولييية للاحاسييبة واإلبييمن يف القطيياعن العييام
واخلاص

-5

مسائل أألرى

-2

جدول األعاال امل قت للدوتة السابعة والثمثن

-7

اعتايياد التقرير
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املرفق الثاين
احلضور*

-0

حضر الجتااع ممثلو الدول األعضاء التالية يف األوملكتادت
الحتاد الروسي
األتجنتن
إسبامليا
الكا يل
بناا
بنن
بيمتو
تشيكيا
توغو
توملس
اجلزائر
مجهوتية كوتاي
جيبو
الدا رك
امبيا
مبابو
سر لملكا
السويد
الصن
عاال
غواتياال
فرملسا
الفلبن

-4

قطر
الكامريول
كابوداي
كوت ديفوات
كولومبيا
الكوملغو
الكويت
كينيا
لتفيا
لبنال
ليتوامليا
مالطة
مدغشقر
مصر
املغرب
املالكة العربية السعودية
املالكة املتحدة لكيطامليا العظاى وأيرلندا الشاالية
موتيشيو
اميبيا
الناسا
النيجر
مليجرياي
هنغاتاي

وكاملت املنظاات احلكومية الدولية التالية ُممثلة يف الدوتةت
جماوعة دول أفريقيا والكاتيل واحمليط اكادئ
منظاة التعاول اإلسممي

__________

*
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-3

وكاملت أجهزة وهي ات وبرامج األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدوتةت
إداتة الش ول القتصادية والجتااعية
إداتة الش ول اإلداتية
برامج األمم املتحدة للبي ة
برامج األغذية العاملي

-2

وكاملت الوكالت املتخصصة واملنظاات ذات الصلة التالية ُممثلة يف الدوتةت
منظاة العال الدولية

-5

وكاملت املنظاات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدوتةت

من الف ة العامة

الشبكة الدولية لتوحيد هادات التعليم العامل
بكة العدالة الضريبية  -أفريقيا
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