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 مقدمة  

ل املعذذ  ابملعذذايري عامذذُعِقذدت الذذدورة السادسذذة والثالثذذون لفريذذق اخلذرباء امكذذومش الذذدو  ال 
يف الفذذ ة ، يف قصذر األمذذم يف جنيذذف (فريذق اخلذذرباء امكذذومش الذذدو ) الدوليذة للمحاسذذبة واإلبذذالا

 . 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 1 إىل 2019 تشرين األول/أكتوبر 30 من

 االستنتاجات املتفق عليها -أوالا  

التنفيذ العملي للمؤشرات الرئيسية لإلبالغ من جانب الشركات عن إسهامها يف  -ألف 
مبررا يف كلررا  يرراا اررذت املؤشرررات  اسررتعرا  ، حتقيررق أارردات التنميررة املسررتدامة

  دية دراسات حاالت إفرا
 (من جدول األعمال 3البند )
 ، ل املع  ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالاعامإن فريق اخلرباء امكومش الدو  ال 

ل حمذور  يف ييةذة عامذعلى أن سالمة احملاسذبة واإلبذالا مذن جانذيف الشذركات  إ  يشدد 
وتيسري السذتثمار ، يف  قيق أهدال التنمية املستدامة أساسياا  ياد  دوراا ، بيةة استثمارية متكينية

وتعزيذذز الشذذفافية ، وتشذذعيا املمارسذذات التعاريذذة املسذذاولة، والتمويذذل مذذن أجذذل التنميذذة املسذذتدامة
 ، وامكم الرليد

قذا يف  لذر ، ابلجتاهات األخرية يف جمال اإلبالا من جانيف الشذركات وإ  حييط علماا  
زايدة طلذذذيف املسذذذتخدمني للمعلومذذذات املتعلقذذذة ابلسذذذتدامة وزايدة ال كيذذذز علذذذى إدمذذذا  املعلومذذذات 

 ، املتعلقة ابلستدامة يف دورات اإلبالا اخلاصة ابلشركات

نميذة املسذتدامة مذن دور متزايذذد قذا إلبذالا الشذركات عذن السذذتدامة وأهذدال الت وإ  يقذر 
سذواء ابلنسذبة للمخذاطر املاليذة أو ملذري املاليذة أو يف ، يف  ديد املخذاطر وتقييمهذا والتخفيذف منهذا

 ، نظم الرقابة الداخلية

أبن مواءمة تقارير الشركات عن قضااي الستدامة وقابليتها للمقارنة مذن لذهن   وإ  يسلم 
قذن فذيهم املسذتثمرون وعمذوم ، رارات مذن جانذيف أصذحاب املصذلحةأن يُذَيّسذر فاالذديا يف اذذا  القذ

اجملتمذذا والوكذذذالت امكوميذذذة املسذذذاولة عذذذن رصذذذد تنفيذذذل أهذذذدال التنميذذذة املسذذذتدامة علذذذى الصذذذعيد 
 ، الوط 

علذى الفتقذار إىل التو يذد يف جمذال إبذالا الشذركات عذن السذتدامة وأهذدال  وإ  يشدد 
إىل مقذذاييس مشذذ كة لقيذذاع مسذذاعة القطذذان اخلذذاص يف تنفيذذل وعلذذى اماجذذة ، التنميذذة املسذذتدامة

وعلذذى اماجذذة ؛ قذذا يف  لذذر تيسذذري التقذذارب بذذني أطذذر اإلبذذالا املتنوعذذة، أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة
إىل مواءمذذة إبذذالا الشذذركات عذذن السذذتدامة مذذا مالذذرات رصذذد أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة علذذى 

 ، الصعيد الوط 

، األونكتاد املتمثلة يف النهو  أبعمال  يف جمال اإلبالا عذن السذتدامةبولية  وإ  يُلّكر 
 ،  سبما هو ُمفّصل يف مافيكيانو نريويب
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أمانذذة األونكتذذاد ملذذا قامذذر بذذ  مذذن عمذذل بشذذهن اإلبذذالا عذذن أهذذدال  علذذى يثذذ  -1 
ول سذيما لوعذعها الصذي ة ، TD/B/C.II/ISAR/89 على النحو املبذني يف الوثيقذة، التنمية املستدامة

املتعلقة ابملالرات الراليسية إلبالا الشركات عذن إسذهامها يف  قيذق أهذدال  ل رلاداتالنهاالية 
بوصذفها جمموعذة أدوات مفيذدة للمنظمذات ، التنمية املستدامة ونشرها خالل ف ة ما بني الدورات

وكوسذيلة ، دال التنميذة املسذتدامةلتقدمي بياانت أساسية قابلة للمقارنة عن مساعتها يف تنفيذل أهذ
لتيسري إمكانية مقارنة تقارير إبالا الشركات عن قضااي السذتدامة قذا يتمالذى مذا خطذة التنميذة 

 ؛ 2030عام املستدامة ل

فاالدة دراسات امالت اإلفرادية التعريبيذة الذأ أجريذا أمانذة األونكتذاد  يال ظ -2 
ة ابإلبذذذذالا عذذذن أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذتدامة مذذذذن جانذذذذيف بشذذذهن تنفيذذذذل املالذذذذرات الراليسذذذية املتعلقذذذذ

كوسذذذيلة للتحقذذذق مذذذن التطبيذذذق العملذذذش للمالذذذرات الراليسذذذية وتذذذوافر البيذذذاانت احملاسذذذبية ،  الشذذذركات
 ؛ ويث  على نوعية مواد الدراسة وثراء املناقشات املتعلقة هبلا املسهلة، األساسية

قذا ، دراسذات امذالت اإلفراديذة إىل أمانة األونكتذاد أن جتذر  املزيذد مذن يطليف -3 
بشذهن تنفيذل الرلذادات ، يف مجلذة بلذدان أخذرى، يف  لر يف البلدان الناطقة ابلفرنسية يف أفريقيذا

، املتعلقذة ابملالذذرات الراليسذذية إلبذذالا الشذذركات عذن إسذذهامها يف  قيذذق أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة
تيسذري اسذتخدام اإلرلذادات علذى نطذا   ب ذر ، قا يف  لر الشركات الص رية واملتوسطة امعذم

بطر  منها التعاون ما ماسسات ، فضالا عن التدرييف وبناء القدرات، أوسا والتوعية هبا ونشرها
 ؛ التدرييف  ات الصلة

بعمذذذذل أمانذذذذة األونكتذذذذاد يف مسذذذذاعدة امكومذذذذات علذذذذى قيذذذذاع مسذذذذاعة  ير ذذذذيف -4 
خذالل تنفيذل أنشذطة املشذرون املمذول مذن مذن ، القطان اخلاص يف تنفيذل أهذدال التنميذة املسذتدامة

املعنذذون أ أطذذر السياسذذات التمكينيذذة إلبذذالا الشذذركات عذذن السذذتدامة وأهذذدال   سذذاب التنميذذة
التنميذذة املسذذتدامة يف أفريقيذذا وأمريكذذا الالتينيذذةأ وحيذذل األونكتذذاد علذذى تبذذادل الذذدروع املسذذتفادة 

 ؛ وأفضل املمارسات ما الدول األعضاء

مذذذذذن مالذذذذذرات أهذذذذذدال التنميذذذذذة  1-6-12 تصذذذذذنيف املالذذذذذر إبعذذذذذادة ير ذذذذذيف -5 
 ؛ كمالر من املستوى الثاين  (عدد الشركات الأ تنشر تقارير تتعلق ابلستدامة) املستدامة

أمانذذذذذة األونكتذذذذذاد علذذذذذى العذذذذذطالن قزيذذذذذد مذذذذذن العمذذذذذل الذذذذذالزم لتنفيذذذذذل  يشذذذذذعا -6 
ابلتنسذيق ، من مالذرات أهذدال التنميذة املسذتدامة 1-6-12 إرلادات البياانت الفوقية للمالر

 ؛ ما برانمج األمم املتحدة للبيةة بوصف  لريكا يف رعاية هلا املالر

وكذذذالت األمذذذم املتحذذذدة  ابلتنسذذذيق مذذذا، إىل أمانذذذة األونكتذذذاد أن تعقذذذد يطلذذذيف -7 
األخذذذذرى الذذذذأ تعذذذذا  مسذذذذاالل قيذذذذاع مسذذذذاعة القطذذذذان اخلذذذذاص يف تنفيذذذذل خطذذذذة التنميذذذذة املسذذذذتدامة 

اجتماعاا ب ية تيسري تو يد تقارير إبالا الشذركات عذن إسذهامها يف تنفيذل أهذدال ، 2030 عامل
 ؛ التنمية املستدامة

وتقاسذذم أفضذذل املمارسذذات أمانذذة األونكتذذاد إىل أن تواصذذل تيسذذري  ديذذد  يذذدعو -8 
، الوطنية والدولية يف جمال اإلبالا من جانيف الشركات عن الستدامة وأهدال التنمية املسذتدامة

ولسذذيما يف إطذذار مبذذادرة األو ذذة الذذأ ، يف لذذراكة مذذا اجلهذذات املعنيذذة األخذذرى صذذا بة املصذذلحة
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ل املعذ  ابملعذايري الدوليذة للمحاسذبة واإلبذالا يف دورتذ  عامذطر ها فريق اخلرباء امكذومش الذدو  ال
 . 2018عام اخلامسة والثالثني يف 

 ة اخلتاميةعاماجللسة ال
 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 1

اسررتعرا  الترررورات الراانررة يف املعررايري الدوليررة للمحاسرربة واإلبررالغ يف القررراعني  -ابء 
  واخلاص عام ال
 (األعمالمن جدول  4البند )
 ، ل املع  ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالاعامإن فريق اخلرباء امكومش الدو  ال 

أبن اإلبذذذذالا املذذذذا  العذذذذا  اجلذذذذودة والقابذذذذل للمقارنذذذذة علذذذذى الصذذذذعيد الذذذذدو  يف  إ  يسذذذذلم 
العذذاملش يف تعزيذذز اسذذتقرار ا يكذذل املذذا  علذذى الصذذعيدين  هامذذاا  واخلذذاص يذذاد  دوراا عذذام القطذذاعني ال

وهذذذو أمذذذر أساسذذذش لتنفيذذذل خطذذذة عمذذذل أديذذذس أاباب الصذذذادرة عذذذن املذذذامتر الذذذدو  الثالذذذ  ، والذذذوط 
وامد من امواجز الذأ تعذ   الشذركات ، تعميم اخلدمات املالية عن تعزيز فضالا ، لتمويل التنمية

 ، يف امصول على التمويل

واخلاص يف مجيا أحناء العذا  بصذدد تنفيذل املعذايري عام أبن لركات القطاعني ال وإ  يسلم 
 ، الأ صدرت ابلفعلعام الدولية ل بالا املا  واملعايري احملاسبية الدولية للقطان ال

 علذى أمانذة األونكتذاد ملذا متيذزت بذ   لقذات النقذاء مذن ثذراء يف املناقشذات يث  -1 
الذذأ  TD/B/C.II/ISAR/90 الذذل  اتصذذفر بذذ  وثيقذذة املعلومذذات األساسذذيةوملسذذتوى اجلذذودة العاليذذة 

 ؛ أعديا لُينظر فيها أثناء الدورة

إىل أمانذذذة األونكتذذذاد أن تواصذذذل رصذذذد القضذذذااي الذذذأ تنشذذذه أثنذذذاء التنفيذذذل  يطلذذذيف -2 
و ديذذذد املمارسذذذات ، واخلذذذاصعذذذام العملذذذش للمعذذذايري الدوليذذذة للمحاسذذذبة واإلبذذذالا يف القطذذذاعني ال

جليذذذذدة يف جمذذذذال التصذذذذد  لتحذذذذدايت التنفيذذذذل ب يذذذذة مسذذذذاعدة البلذذذذدان الناميذذذذة والبلذذذذدان الذذذذأ متذذذذر ا
اقتصادايا قر لة انتقالية يف جهودها الرامية إىل بناء القدرات مذن أجذل تقذدمي تقذارير ماليذة عاليذة 

دعماا ، عمقا يشمل الشركات الص رية واملتوسطة ام، اجلودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدو 
 . للتنمية املستدامة

 اخلتاميةة عاماجللسة ال
 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 1

  مسائل أخرى  -جيم 
 (من جدول األعمال 5البند )

 اخلربات املتعلقة بتربيق أداة التروير احملاسيب  

 ، واإلبالال املع  ابملعايري الدولية للمحاسبة عامإن فريق اخلرباء امكومش الدو  ال 
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ر  بوليذذة األونكتذذاد املنصذذوص عليهذذا يف مافيكيذذانو نذذريويب والذذأ يُطلذذيف فيهذذا مذذن  إ  يذذلكِّ
بسذبل منهذا اسذتخدام أداة التطذوير ، األونكتاد تعزيز أفضل املمارسات يف جمال الشفافية واحملاسذبة

 ، احملاسيب

درة راليسذية مذن مبذادرات بنذاء أبعية وفعالية أداة التطوير احملاسيب ابعتبارهذا مبذا وإ  يُسلّم 
القذذذدرات ترمذذذش إىل تقيذذذيم ا ياكذذذل األساسذذذية احملاسذذذبية الوطنيذذذة وتعزيذذذز بيةذذذة اإلبذذذالا مذذذن جانذذذيف 

 ، الشركات على الصعيد الُقطر 

الذذذدول األعضذذذاء الذذذأ طبقذذذر أداة ، أثنذذذاء الذذذدورة، ابلتعليقذذذات الذذذأ تبادلتهذذذا وإ  ير ذذذيف 
 ، التطوير احملاسيب

إىل أمانذذذذة األونكتذذذذاد أن تواصذذذذل جهودهذذذذا بشذذذذهن تطبيذذذذق أداة التطذذذذوير  يطلذذذذيف -1 
احملاسيب يف البلدان املهتمة ابألمر ب ية مساعديا على تعزيز قدرايا التنظيمية واملاسسذية والبشذرية 

بقصذد  قيذق جذودة عاليذة يف جمذال اإلبذالا املذا  واإلبذالا عذن قضذااي ، بطريقة متكاملذة ولذاملة
 ؛ ما وامكامة من جانيف الشركاتالبيةة واجملت

أمانذذة األونكتذذاد علذذى أن تواصذذل جهودهذذا يف جمذذال مجذذا األمذذوال ب يذذة  يشذذعّا -2 
وأن تقذوم قزيذد مذن التوعيذة ، توسيا نطا  تطبيق أداة التطوير احملاسيب لكش يشذمل بلذداانا إعذافية

 ؛ بشهن دور اإلبالا يف  قيق النمو املستدام الشامل للعميا

أمانذذة األونكتذذاد إىل رصذذد التطذذورات يف جمذذال وعذذا املعذذايري الذذأ ت تذذيف  يذذدعو -3 
 سذذذذيف ، ب يذذذذة  ذذذذدي  األداة يف السذذذذنوات املقبلذذذذة، عليهذذذذا اباثر ابلنسذذذذبة ألداة التطذذذذوير احملاسذذذذيب

 . القتضاء

 اخلتاميةة عاماجللسة ال
 2019 تشرين الثاين/نوفمرب 1

 موجز الرئيس -اثنياا  

 االفتتاحيةة عاماجللسة ال -ألف 

افتتح الجتمان راليس الذدورة اخلامسذة والثالثذني لفريذق اخلذرباء امكذومش الذدو  وقذال إن  -1
اعذذطلا فريذذق اخلذذرباء امكذذومش الذذدو  ، ويف هذذلا الصذذدد. اإلبذذالا ملذذري املذذا  أصذذبح أمذذراا معتذذاداا 

راليسذية ل بذالا وأصبحر إرلذادات  الراالذدة املتعلقذة ابملالذرات ال، بدور أساسش على نطا  عاملش
يف جمموعذذة أدوات املنظمذذات الذذأ  قّيمذذاا  عذذن اإلسذذهام يف  قيذذق أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة عنصذذراا 

 . تتطلا إىل إظهار جهودها
التطذذذورات األخذذذرية الذذذأ مذذذن ، يف مال ظاتذذذ  الفتتا يذذذة، لألونكتذذذادعذذذام وأوجذذذز األمذذذني ال -2

وألار إىل . الشركات رأع املال ويف كيفية تصميم منتعايالههنا أن تاثر يف الطر  الأ تعّبئ هبا 
 يذذذذ  إن عذذذذدم كفايذذذذة املعلومذذذذات عذذذذن ، أن إبذذذذالا الشذذذذركات لذذذذ  دور جذذذذوهر  يف هذذذذلا الصذذذذدد

وقذذال . الشذذركات قذذد يذذاد  إىل أخطذذاء يف تسذذعري األصذذول وإىل ذصذذي  األمذذوال بصذذورة م لوطذذة
امتر قمذذة األمذذم املتحذذدة للعمذذل املنذذاخش إن البلذذدان قذذد تعهذذدت بتخفذذيل انبعذذااثت الكربذذون يف مذذ
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ولعذذذذذل سذذذذذلو  الشذذذذذركات يت ذذذذذري بفضذذذذذل منشذذذذذور . يف نيويذذذذذور  2019 املعقذذذذذود يف أيلول/سذذذذذبتمرب
الرلادات املتعلقة ابملالرات الراليسية إلبالا الشركات عن إسهامها يف  قيق األونكتاد املعنون 

 قذذد تسذذهم إسذذهاماا ، تنفيذذلها علذذى حنذذو سذذليمعنذذد ، فهذذلا املالذذرات. (1)أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة
إىل جانذذذيف العمذذذل املتعلذذذق ، وكانذذذر هذذذلا التطذذذورات. يف  قيذذذق أهذذذدال التنميذذذة املسذذذتدامة فعليذذذاا 

عذذذمن األولذذذوايت األساسذذذية لفريذذذق اخلذذذرباء ، ابملعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا  واحملاسذذذبة امكوميذذذة
 . امكومش الدو 

 اا معتذاد واملشذاريا أن اإلبذالا عذن السذتدامة أصذبح نشذاطاا  و كر مذدير لذعبة السذتثمار -3
وقذذذد  ذذذدم  ذذذول مذذذن  الذذذة انتشذذذار املعذذذايري إىل املواءمذذذة بينهذذذا ومذذذن  الذذذة . تقذذذوم بذذذ  الشذذذركات

جتذذذذدد الهتمذذذذام ، وبفضذذذذل أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذذتدامة. المتثذذذذال الطذذذذوعش إىل المتثذذذذال اإللزامذذذذش
أاملسذذذاالل البيةيذذة والجتماعيذذذة ومسذذذاالل اموكمذذذة ) اموكمذذذة ابملسذذاالل البيةيذذذة والجتماعيذذذة ومسذذاالل

. مسذذتدامةراا وانصذذيف ال كيذذز علذذى سذذبل تعبةذذة املذذوارد املاليذذة لالسذذتثمارات الذذأ تولذذد اباث، (املعذذززةأ
 . يف مسار اإلبالا عن الستدامة ابرزاا  وتشكل املالرات الراليسية معلماا 

إن مذذذذا ، يف رسذذذذالة مسذذذعلة ابلفيذذذديو، والجتمذذذاعشوقالذذذر راليسذذذة اجمللذذذذس القتصذذذاد   -4
يف املاالذذذة مذذذذن تقذذذارير الشذذذذركات  60 وألذذذارت إىل أن حنذذذذو. خيضذذذا للقيذذذذاع ل خيضذذذا لذذذذ دارة ل

. ولكنهذا تفتقذر إىل التسذا ، تتضمن معلومات عن املساالل البيةية والجتماعية ومساالل اموكمة
ومتصذلة أبهذدال التنميذة ، للمقارنذة ومتكاملذة وينب ش أن تكون تقارير اإلبالا  ات م زى وقابلذة

وألذارت إىل أن  ذالف املسذتثمرين العذامليني مذن . املستدامة واملالرات واألهدال الراليسية الراهنذة
يذرى أن ، مذن كبذار املذوظفني التنفيذليني  و  النفذو  30 الل  يتهلف من، أجل التنمية املستدامة

فذذذذ ن ، وابإلعذذذذافة إىل  لذذذذر؛ مذذذذن األولذذذذوايت األساسذذذذيةمواءمذذذذة معذذذذايري السذذذذتدامة وقيذذذذاع األثذذذذر 
 . اإلرلادات املتعلقة ابملالرات الراليسية  ا فاالدة كبرية يف هلا املنحى

علذذى اإلبذذالا املذذا  وملذذري املذذا  مذذن جانذذيف  2030عذذام أثذذر السذذتدامة وخطذذة التنميذذة املسذذتدامة ل  
 الشركات

علذذذى  2030عذذذام السذذذتدامة وخطذذذة التنميذذذة املسذذذتدامة لانقذذذر فريذذذق رفيذذذا املسذذذتوى أثذذذر  -5
وأتلذذذف الفريذذذق مذذذن زثلذذذني عذذذن وزارة التعذذذارة . اإلبذذذالا املذذذا  وملذذذري املذذذا  مذذذن جانذذذيف الشذذذركات

ووزارة التعذذذذارة والصذذذذناعة يف اململكذذذذة املتحذذذذدة لربيطانيذذذذا العظمذذذذى ، والصذذذذناعة يف جنذذذذوب أفريقيذذذذا
واملنظمذة الدوليذة  يةذات األورا  ، ومبذادرة اإلبذالا العامليذة ،واملفوعذية األوروبيذة، وأيرلندا الشمالية

وجملذذذس معذذذايري احملاسذذذبة املتعلقذذذة ابلسذذذتدامة التذذذابا للذذذولايت ، ووزارة املاليذذذة يف بذذذيالروع، املاليذذذة
 . واجمللس العاملش لألعمال التعارية من أجل التنمية املستدامة، املتحدة األمريكية

ملناقشذذة إن بلذذدا يف تعذذاون مسذذتمر مذذا األونكتذذاد وقذذد أدخذذل وقذذال أ ذذد أعضذذاء فريذذق ا -6
، وأعال أن ت يريات تنظيميذة قذد ُأجريذر.  سينات على ا ياكل األساسية للمحاسبة واإلبالا

هنذذذا   اجذذذة إىل وعذذذا مالذذذرات بيةيذذذة ، ومذذذا  لذذذر. وأن ابليذذذات ماسسذذذية وتعاونيذذذة قذذذد أنشذذذةر
األساسذية لتحقيذق جذودة عاليذة يف جمذال اإلبذالا  وكذلا تعزيذز ا ياكذل، واجتماعية وماسسية أيضاا 

 . من جانيف الشركات
__________ 

الرلذذادات املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية إلبذذالا الشذذركات عذذن إسذذهامها يف  قيذذق أهذذدال ، 2019األونكتذذاد،  (1)
 ، جنيف(. E.19.II.D.11 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيا التنمية املستدامة
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ووصذذذذذفر مشذذذذذاركة أخذذذذذرى يف فريذذذذذق املناقشذذذذذة النتقذذذذذال إىل إرلذذذذذادات إلزاميذذذذذة يف جمذذذذذال  -7
مذذذن  وقالذذذر إن اخلطذذذة الراليسذذذية لألولذذذوايت الوطنيذذذة يف بلذذذدها تتضذذذمن مشذذذروعاا زذذذولا . السذذتدامة

 سذذذاب التنميذذذة بعنذذذوان أأطذذذر السياسذذذات التمكينيذذذة إلبذذذالا الشذذذركات عذذذن السذذذتدامة وأهذذذدال 
وانقشذذذذذر . سذذذذذُينفل ابلتعذذذذذاون مذذذذذا األونكتذذذذذاد، التنميذذذذذة املسذذذذذتدامة يف أفريقيذذذذذا وأمريكذذذذذا الالتينيذذذذذةأ
مثذذذل إدرا  السذذذتدامة يف ، واملمارسذذذات اجليذذذدة؛ التحذذذدايت الذذذأ تواجذذذ  اإلبذذذالا عذذذن السذذذتدامة

؛ والذذذدعم علذذذى مسذذذتوى كبذذذار املذذذوظفني واإلبذذذالا عذذذن القضذذذااي الوجيهذذذة؛ اتيعيات األعمذذذالاسذذذ  
عذذذالوة ، وألذذارت. والسذذتعانة ابلبيذذاانت إلانرة القيذذادات بشذذهن املخذذاطر والفذذرص يف هذذلا اجملذذال

واق  ذر ، إىل الدور ا ام الل  تادي  اجلهات الراالدة للتوجهذات واجلهذات التنظيميذة، على  لر
األداء يف جمذذذذال أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذذتدامة عذذذذمن تقذذذذارير املراجعذذذذة الداخليذذذذة للحسذذذذاابت  إدرا 

 . والتقارير املتكاملة للشركات
ورأى أ ذذذذد أعضذذذذاء فريذذذذق املناقشذذذذة أن توزيذذذذا املسذذذذاولية بصذذذذورة متكافةذذذذة بذذذذني املسذذذذاعني  -8

ا أن كمذذذ،  وأصذذذحاب املصذذذلحة اعخذذذرين عنصذذذر جذذذوهر  ابلنسذذذبة ل بذذذالا مذذذن جانذذذيف الشذذذركات
تذذدابري تنظيميذذة جديذذدة يف راا وقذذد اذذذلت مذذاخ. مسذذاالل اإلبذذالا ملذذري املذذا  ابتذذر  تذذل الصذذدارة

ومدونذة  (3)متطلبذات مبسذطة ل بذالا عذن الطاقذة والكربذون) واململكذة املتحذدة (2)ال ذاد األورويب
. املتطلبذذاتوميكذن للشذذركات أن تسذتخدم أ  إطذار مناسذذيف ل بذالا عذن . (4)(منقحذة ل لذرال

تتضمن متطلبات اإلبالا من جانيف الشركات اإلبذالا ، على سبيل املثال، ففش اململكة املتحدة
 . عن التقدم احملرز يف املساعة يف  قيق أهدال التنمية املستدامة

إجذذذراءات  ات أولويذذذة  10 وقذذذال عضذذذو ابخذذذر يف فريذذذق املناقشذذذة إن خطذذذة عمذذذل تشذذذمل -9
وتشذذذذمل األولذذذذوايت . 2018عذذذذام طلقذذذذر يف ال ذذذذاد األورويب يف لتمويذذذذل النمذذذذو املسذذذذتدام قذذذذد أُ 

وتعمذذيم مراعذذاة منظذذور ، الراليسذذية إعذذادة توجيذذ  تذذدفقات رأع املذذال حنذذو اسذذتثمارات أكثذذر اسذذتدامة
وهذذو اجتذذاا ألذذار إليذذ  ، والتخطذذيط الطويذذل األجذذل، وتعزيذذز الشذذفافية، السذذتدامة يف إدارة املخذذاطر

وقذذد وسذذا التفذذا  األخضذذر لال ذذاد األورويب نطذذا  أولوايتذذ  . عضذذو ابخذذر يف فريذذق املناقشذذة أيضذذاا 
وال ذذاد األورويب عذذاكف علذذى . لتتعذذاوز  ذذدود املنذذاز وتُنذذزل التمويذذل املسذذتدام يف مركذذز الصذذدارة

ات ييةة منصات لتعزيز أفضل املمارس دراسة املخاطر املتهتية من انبعااثت سلسلة اإلمداد ويعتزم
وخذذتم ابلقذذول إن املالذذرات الراليسذذية . وتروجيهذذا علذذى نطذذا  القطذذان الوا ذذد وفيمذذا بذذني القطاعذذات

 . لألونكتاد خطوة تطّلعية هامة
وقذذال إنذذ  . و ذذدم عضذذو بفريذذق املناقشذذة عذذن لذذبكة للتمويذذل املسذذتدام وتبذذادل اخلذذربات -10

تماعيذذة ومسذذاالل اموكمذذة مذذن بشذذهن اإلبذذالا عذذن املسذذاالل البيةيذذة والج منظمتذذ  قذذد نشذذرت بيذذاانا 
ْصِدرة لألورا  املالية وقدمر توصيات للولايت القضاالية األعضذاء يف الشذبكة 

ُ
جانيف اجلهات امل

وعلذذى الذذرملم مذذن تعمذذيم اإلبذذالا عذذن . تتبعهذذا يف إصذذدار توجيهذذات تنظيميذذة بشذذهن هذذلا املسذذاالل
__________ 

(2) Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 

amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information 

by certain large undertakings and groups . 
(3) The Companies (Directors’ Report) and Limited Liability Partnerships (Energy and Carbon 

Report) Regulations 2018 . 
(4) United Kingdom Stewardship Code 2020 . 
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ح ربذذط املعلومذذات املبلذذ  واقذذ  . فمذذن الضذذرور   سذذني نوعيتذذ  ووجاهتذذ ، السذذتدامة يف التشذذريعات
وكذذلا أدوايذذا خللذذق القيمذذة واملخذذاطر الذذأ ، عنهذذا بنمذذا   األعمذذال التعاريذذة الذذأ تتبعهذذا الشذذركات

عذذالوة علذذى ، وقذذال إن هنذذا   اجذذة إىل املزيذذد مذذن املعلومذذات الكميذذة األفضذذل تو يذذداا ، تواجههذذا
 . اماجة إىل عمان اجلودة

إطذار اإلبذذالا املتكامذذل يهذدل إىل مكافحذذة عقليذذة  وقذال عضذذو ابخذر بفريذذق املناقشذذة إن -11
فمذن خذالل اإلبذالا . األبرا  العاجيذة وتشذعيا مراعذاة رأع املذال الطبيعذش والجتمذاعش والبشذر 

بل إن بعل ،  ول موطن ال كيز من اإلبالا املا  إىل اإلبالا عن فرص خلق القيمة، املتكامل
وكانذر مبذادرة امذوار املتعلذق ابإلبذذالا . املسذتدامةالشذركات ربطذر خلذق القيمذة أبهذدال التنميذة 

 . املاسسش مبادرة  ا م زاها يدل إىل  قيق التسا  يف اإلبالا من جانيف الشركات
ويذذذرى أ ذذذد أعضذذذاء فريذذذق املناقشذذذة أن مذذذن الضذذذرور  ال كيذذذز علذذذى امذذذد مذذذن أوجذذذ  عذذذدم  -12

وإدمذا  املسذاالل البيةيذة ، تكييذف احملاسذبة ول بذد مذن. املساواة الجتماعية ومعاجلة القضااي البيةية
فقد وعا اجمللس العذاملش لألعمذال التعاريذة . والجتماعية ومساالل اموكمة يف عملية صنا القرار

إرلذذذذادات لتحسذذذذني نوعيذذذذة البيذذذذاانت البيةيذذذذة ، علذذذذى سذذذذبيل املثذذذذال، مذذذذن أجذذذذل التنميذذذذة املسذذذذتدامة
أن اإلبذالا مذن راا استقصذاالية أجراهذا اجمللذس مذاخوأظهرت دراسة . والجتماعية وبياانت اموكمة

، يف املاالذذذة مذذذن الشذذذركات تقذذذارير متكاملذذذة 39 وقذذذد أعذذذدت؛ جانذذذيف الشذذذركات ابخذذذل يف التحسذذذن
وألارت . يف املاالة من الشركات الأ كانر مشمولة يف العينة مبادرة اإلبالا العاملية 87 ونفلت

 . شركات ابت يستخدم التكنولوجيا الرقميةنتاالج أخرى إىل أن اموكمة تتعزز واملزيد من ال
وقذذذال عضذذذو ابخذذذر يف فريذذذق املناقشذذذة إن التعليذذذق اإلدار  جذذذزء ملذذذري إلزامذذذش مذذذن املعذذذايري  -13

. وإن كذذان بوسذذا اجلهذذات الواعذذعة للمعذذايري الوطنيذذة أن تصذذدر بذذ  تكليفذذاا ، الدوليذذة ل بذذالا املذذا 
علذذى ، 2020عذذام ل النصذذف الثذذاين مذذن املتوقذذا إصذذدارها خذذال، وركذذزت مسذذودة املعذذايري اجلديذذدة

وتقدمي مزيد مذن املعلومذات ، عرورة اإلبالا عن املزيد من املعلومات املتعلقة ابألصول ملري املادية
وسذذذذيكون بيذذذذان املمارسذذذذة املتعلقذذذذة . املبالذذذذرة عذذذذن املسذذذذاالل البيةيذذذذة والجتماعيذذذذة ومسذذذذاالل اموكمذذذذة

ومذذذن لذذذهن  لذذذر أن يسذذذهم يف  قيذذذق . لألنظمذذذة الصذذذادرة يف البلذذذدان بتعليقذذذات اإلدارة مكمذذذالا 
 يذذذذ  سذذذذي طش السذذذذتدامة واملسذذذذاالل البيةيذذذذة والجتماعيذذذذة ومسذذذذاالل ، أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذذتدامة

 . اموكمة
وألذذار عضذذو يف فريذذق املناقشذذة إىل أن مذذوجز املخذذاطر العامليذذة قذذد  ذذول مذذن مذذوجز قوامذذ   -14

وكانذذر هنذذا  زايدة يف . وجز تطبعذذ  التحذذدايت البيةيذذة والجتماعيذذةالتحذذدايت القتصذذادية إىل مذذ
. وإن كانذذر تلذذر التقذذارير تفتقذذر إىل اجلذذودة والقابليذذة للمقارنذذة، اإلبذذالا عذذن املخذذاطر ملذذري املاليذذة

ويف . معيذاراا لالسذتدامة خاصذة بكذل قطذان 77 وأصدر جملس معايري احملاسذبة املتعلقذة ابلسذتدامة
وجملذذس معذذايري ، فرقذذة العمذذل املعنيذذة ابإلفصذذا ات املاليذذة املتصذذلة ابملنذذازوعذذعر ، تطذذورات أخذذرى

هنعذاا لذامالا ، وجملس معايري احملاسذبة املتعلقذة ابلسذتدامة، اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة ابملناز
 . ل بالا عن املخاطر والفرص املناخية



TD/B/C. II/ISAR/91 

GE. 19-22095 10 

لشركات عن إسهامها يف التنفيذ العملي للمؤشرات الرئيسية لإلبالغ من جانب ا -ابء 
مبررا يف كلررا  يرراا اررذت املؤشرررات  اسررتعرا  ، حتقيررق أارردات التنميررة املسررتدامة

  دراسات حاالت إفرادية 
 (من جدول األعمال 3البند )

يف معذذر  ، اسذذ عر راليسذذة فذذرن املشذذاريا بشذذعبة السذذتثمار واملشذذاريا التابعذذة لألونكتذذاد -15
وقالذذذر إن  .TD/B/C.II/ISAR/89 النتبذذذاا إىل الوثيقذذذة، األعمذذذالمذذذن جذذذدول البنذذذد تقذذذدميها  ذذذلا 

من مالرات أهدال التنمية املستدامة قذد أعيذد تصذنيف  كمالذر مذن املسذتوى  1-6-12 املالر
وهذذو إجذذراء يهذذدل إىل تشذذعيا الشذذركات علذذى اعتمذذاد زارسذذات مسذذتدامة واإلبذذالا عذذن ، الثذذاين

إرلذذادات األونكتذذاد بشذذهن املالذذرات الراليسذذية قذذد أعذذدت ملسذذاعدة وألذذارت إىل أن . السذذتدامة
، امكومات على مجا املعلومات عذن مسذاعة القطذان اخلذاص يف تنفيذل أهذدال التنميذة املسذتدامة

وقذد أجريذر دراسذات  ذالت إفراديذة يف  تلذف . استناداا إىل عدد حمدود مذن املالذرات الراليسذية
وقذذدمر معظذذم الشذذركات . دى وجاهتهذذا وإمكانيذذة تطبيقهذذاالقطاعذذات والبلذذدان للوقذذول علذذى مذذ

وأظهذذرت نتذذاالج الدراسذذة أن قضذذااي اإلبذذالا الراليسذذية مرتكذذزة علذذى . بيذذاانت عذذن معظذذم املالذذرات
املالذذرات البيةيذذة والجتماعيذذة وأن األسذذباب الراليسذذية لعذذدم اإلبذذالا عذذن البيذذاانت هذذش عذذدم مجذذا 

ر دليل تدرييب لألونكتاد بشهن املالرات الراليسذية وسيوف. البياانت وعدم وجود أنشطة  ات صلة
مزيذداا مذن اإلرلذادات التقنيذة بشذهن تنفيذل اإلرلذادات  (سيصدر قريبذاا ) ألهدال التنمية املستدامة
 . املتعلقة ابملالرات الراليسية

  لقات النقاء  

ابلتنفيذذذل العملذذذش عذذذر  فريذذذق اخلذذذرباء األول نتذذذاالج دراسذذذات امذذذالت اإلفراديذذذة املتعلقذذذة  -16
للمالذذذذرات الراليسذذذذية ل بذذذذالا مذذذذن جانذذذذيف الشذذذذركات عذذذذن إسذذذذهامها يف  قيذذذذق أهذذذذدال التنميذذذذة 

وأتلذذف الفريذذق مذذن زثلذذني عذذن كذذل مذذن  إرنسذذر . قذذا يف  لذذر قيذذاع هذذلا املالذذرات، املسذذتدامة
؛ (TGB Consulting) يت جذذذذذش يب كونسذذذذذلتين ؛ (Ernst and Young Colombia) ويونذذذذذ  كولومبيذذذذذا

 . الولايت املتحدة، وكلية إدارة األعمال جبامعة دايتون؛ معة األمريكية ابلقاهرةاجلا

اسذتناداا ، وقال أ د اخلرباء إن نتاالج دراسة استقصاالية عن املالذرات الراليسذية لألونكتذاد -17
لذذذركة كبذذذرية أسذذذعار أسذذذهمها مدرجذذذة يف  30إىل تقذذذارير السذذذتدامة املتا ذذذة للعمذذذوم مذذذن جانذذذيف 

تشذذري إىل أن املالذذرات الراليسذذية املتعلقذذة ابملسذذاواة ، مالذذر املتوسذذط الصذذناعش داو جذذونز سذذاب 
. بني اجلنسني وت ري املناز واجملتما احمللش حباجة إىل مزيد من اموافز على اإلبالا عذن املعلومذات

ومات ورقذذذا يُعذذذزى الذذذ دد يف اإلبذذذالا إىل بيةذذذة األعمذذذال يف الذذذولايت املتحذذذدة الذذذأ تطبعهذذذا اخلصذذذ
ومذذذن العوامذذذل األخذذذرى عذذذدم التسذذذا  يف املواقذذذا . القضذذذاالية و ذذذاول التعذذذر  للدعايذذذة السذذذلبية

 . وطريقة عر  املعلومات املتعلقة ابملالرات الراليسية

و كر خبذري ابخذر أن نتذاالج الدراسذة الستقصذاالية بشذهن وعذا أهذدال التنميذة املسذتدامة  -18
ملتا ة للعموم من جانذيف الشذركات املدرجذة يف البورصذة ومبالريا يف مصر تستند إىل املعلومات ا

بينمذذذذا أقذذذذل ، يف تقذذذذارير اإلبذذذذالاعاا وقذذذذال إن املالذذذذرات القتصذذذذادية هذذذذش األكثذذذذر لذذذذيو . املصذذذذرية
وابلنظذذذر إىل أن العديذذذد مذذذن الشذذذركات املصذذذرية . تشذذذمل  تقذذذارير اإلبذذذالا هذذذو املالذذذرات البيةيذذذة مذذذا
ف ن هنا   اجة ملحذة لتذوفري ، ال التنمية املستدامةتكن على علم قتطلبات اإلبالا عن أهد  
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وهذذو مذذا قذذد يُعذذّرل الشذذركات بفواالذذد اإلبذذالا عذذن تنفيذذل ، التذذدرييف علذذى اإلبذذالا عذذن السذذتدامة
 . أهدال التنمية املستدامة

وألذذار أ ذذد اخلذذرباء إىل دراسذذة  الذذة إفراديذذة عذذن لذذركة مذذن لذذركات القطذذان اخلذذاص يف   -19
رلادات املتعلقة ابملالرات الراليسية ميكن أن تصذبح أداة تسذمح للشذركات فقال إن اإل، كولومبيا

ابإلبذذذالا عذذذن املعلومذذذات املتعلقذذذة ابلسذذذتدامة عنذذذدما تذذذواالم خططهذذذا السذذذ اتيعية مذذذا املالذذذرات 
فقذذذد تبذذذذني أن اإلبذذذذالا عذذذذن ، ومذذذذا أن الشذذذذركة قذذذد أبل ذذذذر عذذذذن العديذذذد مذذذذن املالذذذذرات. الراليسذذذية

بوجذ  خذاص داا كذان مفيذ،  ويف هذلا امالذة. ية تكتنف  بعل التحدايتاملالرات الجتماعية والبية
واع افذاا مذن خبذري ابخذر . الدليل التدرييب لألونكتاد الل  يقدم إرلادات بشهن املالرات الراليسية

اقذذ ح هذذلا اخلبذذري إمكانيذذة  سذذني عمليذذة اإلبذذالا مذذن ، ابلتحذذد  الذذل  تشذذكل  املالذذرات البيةيذذة
وقال مقدم العر  إن من املهم أن يتعذاون القطاعذان . نة أبدوات التنفيلخالل التدرييف والستعا

 . واخلاص ما اجملتما املدين لضمان التنفيل الناجحعام ال

لذذذدد أ ذذذد اخلذذذرباء علذذذى عذذذرورة مواءمذذذة البيذذذاانت ، ويف سذذذيا  املناقشذذذة الذذذأ تلذذذر  لذذذر -20
للشذذركات  لذذرات الراليسذذية تذذوفر  ذذالا وقذذال إن اإلرلذذادات املتعلقذذة ابملا . لتعزيذذز قابليتهذذا للمقارنذذة

الصذذ رية واملتوسذذذطة امعذذم والبلذذذدان الناميذذة عنذذذدما تواجذذذ   ذذدايت اإلبذذذالا عذذن أهذذذدال التنميذذذة 
وأعذذال أن  ذذة  اجذذة إىل زايدة قذذدرات التنفيذذل وال كيذذز علذذى املالذذرات الذذأ أثبتذذر . املسذذتدامة

 . فرادية إجيابية يف جمملهاوإن كانر نتاالج دراسات امالت اإل، صعوبة اإلبالا عنها

. وتناولر  لقة نقاء أخرى نتاالج دراسات امالت اإلفرادية والدراسات الستقصذاالية -21
؛ وتشذذكل فريذذق املناقشذذة مذذن زثلذذني عذذن الكيذذاانت التاليذذة  مجعيذذة احملاسذذبني القذذانونيني املعتمذذدين

مركذذذز املسذذذاولية الجتماعيذذذة ؛ الربازيذذذل، الربازيلذذذشمصذذذرل التنميذذذة ؛ فرنسذذذا، سذذذلطة األسذذذوا  املاليذذذة
الشذذذركة العامليذذذة ) ؛جملذذذس معذذذايري اإلفصذذذاح عذذذن املعلومذذذات املتعلقذذذة ابملنذذذاز؛ ملواتيمذذذال، للشذذذركات

 ,Global AI [Artificial Intelligence] Corporation(؛الذذذذذذولايت املتحذذذذذذدة، الصذذذذذذطناعش ءللذذذذذذلكا

United States كولومبيا،  ةعامواجمللس التق  للمحاسبة ال؛ كولومبيا،  داالرة التخطيط الوطنية؛ . 

وأعيذذة وعذذا لذذواالح ، وأبذذرز أ ذذد اخلذذرباء أعيذذة تو يذذد املالذذرات ابلنسذذبة للقطذذان اخلذذاص -22
. عذذن نشذذر ثقافذذة تشذذعا اإلبذذالا الطذذوعش فضذذالا ، تذذنظم اإلبذذالا عذذن أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة

مذذذن يف ربذذذط القطذذذان اخلذذذاص اطذذذة التنميذذذة املسذذذتدامة يك راليسذذذياا  وقذذذال إنذذذ  يذذذرى أن هنذذذا   ذذذدايا 
 . 2030 عامل

الذأ تنطبذق علذى الشذركات ، وقال خبري ابخذر إن اإلرلذادات املتعلقذة ابملالذرات الراليسذية -23
تُيّسذذذر اإلبذذذالا عذذذن املسذذذاولية الجتماعيذذذة للشذذذركات يف القطذذذان ، قختلذذذف أ عامهذذذا وقطاعايذذذا

ولكذش يتسذا اإلبذالا عذن . يتهلف أساساا من ماسسات ابل ة الصذ رالل  ، اخلاص يف كولومبيا
مذذذذن الضذذذذرور  تيسذذذذري الوصذذذذول إىل اإلرلذذذذادات وأفضذذذذل املمارسذذذذات ، السذذذذتدامة يف  لذذذذر البلذذذذد

ووعذذا اسذذ اتيعيات وسياسذذات للتنفيذذل مفصذذلة ؛ ومجذذا البيذذاانت علذذى مجيذذا املسذذتوايت؛ الدوليذذة
 . يق بني املاسسات والرقابة الداخلية والرصدو سني التنس؛  سيف ال تياجات امليدانية

وأوجذذزت إ ذذدى اخلبذذريات بعذذل املبذذادرات الراليسذذية ل بذذالا عذذن املسذذاولية الجتماعيذذة  -24
وقالذذر إن مذذدير  أصذذول الشذذركات والوسذذطاء ، للشذذركات القاالمذذة علذذى األعيذذة النسذذبية يف فرنسذذا
الر إهنا ترى أن جهات التنظيم تُقاِسش من وق. املاليني جهات فاعلة راليسية يف التمويل املستدام
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زا يتطليف خربة ومعلومات جديدة يف ، أجل النهو  إىل مستوى اعمال العريضة املعقودة عليها
وأعافر أن تنفيذل اإلرلذادات املتعلقذة ابملالذرات الراليسذية يتطلذيف تبذادل املمارسذات . هلا اجملال

 . ل ما الشركات املالية العتياديةعاماملستدام عند الت اجليدة واملبادئ التوجيهية والتوعية ابلتمويل

ينب ذذش للكيذذاانت املاليذذة وملذذري املاليذذة أن تتعذذاون لضذذمان التسذذا  يف ، خلبذذري ابخذذر وفقذذاا و  -25
فذذالتثقيف والتنظذذيم ونشذذر الذذوعش بفواالذذد اإلبذذالا عذذن السذذتدامة . اإلبذذالا مذذن جانذذيف الشذذركات

إىل مثذذذذا  ملواتيمذذذذال داا اسذذذذتنا، لقذذذذة ابملالذذذذرات الراليسذذذذيةعناصذذذذر أساسذذذذية لتنفيذذذذل اإلرلذذذذادات املتع
اعطلا فريق اخلرباء امكومش الدو  بذدور ابرز يف سذيا  املسذاعة ، وعالوة على  لر. وكولومبيا

يف  قيذق أهذدال التنميذة املسذتدامة مذن خذالل تعزيذز معذايري الشذفافية والسذتدامة للشذركات ومذذن 
 . لرات الراليسيةخالل اإلرلادات املتعلقة ابملا 

وقالر خبرية إن من املهم النظر يف الطليف على البياانت اجليدة والتعذاون بذني أصذحاب  -26
. املصذذذذلحة املتعذذذذددين وقنذذذذوات اإلبذذذذالا عنذذذذد إدرا  معلومذذذذات السذذذذتدامة يف التقذذذذارير العتياديذذذذة

ص مذذن تبذذادل وإفذذادة القطذذان اخلذذا، واق  ذذر التعريذذف بفاالذذدة املالذذرات الراليسذذية ونشذذرها بوعذذوح
 . الدروع املستخلصة من تنفيل اإلرلادات املتعلقة ابملالرات الراليسية

وقذذذال خبذذذري ابخذذذر إن منظمتذذذ  تشذذذعا السذذذتدامة ووعذذذا اللذذذواالح التنظيميذذذة الطوعيذذذة يف  -27
وقذذذال إنذذذ  يذذذرى أن تطبيذذذق الشذذذركات الصذذذ رية واملتوسذذذطة امعذذذم ل رلذذذادات املتعلقذذذة . ملواتيمذذذال

وأن اموافز ، ميكن أن يساعد على زايدة عدد تقارير الستدامة يف  لر البلد ابملالرات الراليسية
 . امكومية من لههنا أن جُتّلر ثقافة اإلبالا عن الستدامة

وعر  أ د اخلرباء استخدام تقنيات معاجلة الل ات الطبيعيذة والذتعلم اع  لتقيذيم مذدى  -28
ول سذذيما ، أعيذذة اإلرلذذادات ابلنسذذبة للحكومذذاتوسذذلط الضذذوء علذذى ، اكتمذال تقذذارير السذذتدامة

يف رصذد ، ابلنسبة لوكالت اإل صاءات الوطنيذة وجهذات التنظذيم الوطنيذة والشذركات واملسذتثمرين
 . العوامل الأ تاثر يف ذصي  الستثمار ويف اس اتيعيات 

مخذاطر ملذري وفرت اإلرلذادات املتعلقذة ابملالذرات الراليسذية فهمذا لل، ويف رأ  خبري ابخر -29
وقال إن من املهم قياع األثر واألخذل . املالية ول ة مش كة ل بالا عن أهدال التنمية املستدامة

 . بعلم البياانت يف اإلبالا عن الستدامة

ولار  يف العر  زثلون . وعر  فريق من اخلرباء نتاالج دراسات  الت إفرادية أخرى -30
لذذذركة اجملموعذذذة املعدنيذذذذة ؛ أوكرانيذذذا، دمييذذذة اإلدارة املاليذذذةعذذذن كيذذذاانت القطذذذان اخلذذذاص التاليذذذة  أكا

 أل يب كذذذش ملرانذذذر ثورنتذذذون؛ اململكذذذة املتحذذذدة، (DS Smith) د  أع  يذذذ ؛ الصذذذني، الصذذذينية
(FBK Grant Thornton) ،ونورنيكل؛ ال اد الروسش (Nornickel) ،ال اد الروسش . 

ة ُأجرير لدراسة التنفيل العملذش إلرلذادات وعر  أ د اخلرباء نتاالج دراسة  الة إفرادي -31
وأظهذذرت الدراسذذة . األونكتذذاد املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية ل بذذالا عذذن أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة

 مشذمولا  مالراا راليسذياا  33 مالراا من أصل 29 عن 2018عام أن الشركة املعنية قد أبل ر يف 
ويف هذذلا . 2019عذذام مالذذراا يف  30 عنهذذا سذذريتفا إىلوأن عذذدد املالذذرات املبلذذ  ، ابإلرلذذادات

أن اإلرلذذذادات خطذذذوة راليسذذذية حنذذذو قيذذذاع األثذذذر امل تذذذيف يف أهذذذدال التنميذذذة  تبذذذنّي جليذذذاا ، السذذذيا 
 . لتقييم أخالقيات املاسسات التعارية يف امليدان القتصاد راا ابعتبارها إطا، املستدامة
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االذذدة قذذد أدرجذذر أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة وقذذال خبذذري ابخذذر إن لذذركة تعذذدين روسذذية ر  -32
وعذذذر  اخلبذذذري يف األونكتذذذاد نتذذذاالج دراسذذذة .  ات الصذذذلة يف اسذذذ اتيعية الشذذذركة ومالذذذرات أداالهذذذا

امالذذذذة اإلفراديذذذذة للشذذذذركة فيمذذذذا يتعلذذذذق قسذذذذاعتها يف تنفيذذذذل أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذذتدامة متشذذذذياا مذذذذا 
اإلبذالا  ، 2018عذام يف ، مشذرياا إىل أنذ  قذد م ،إرلذادات األونكتذاد املتعلقذة ابملالذرات الراليسذية

قذال إن ، وابلتفذا  مذا املتكلمذني السذابقني. مالذراا  33 مالراا مذن أصذل 32عن  أو جزالياا  كلياا 
اإلرلادات املتعلقذة ابملالذرات الراليسذية أداة هامذة لتعزيذز إبذالا املاسسذات التعاريذة عذن املسذاعة 

 . يف  قيق أهدال التنمية املستدامة

وفيمذذذذا يتعلذذذذق ابلتحذذذذدايت الراليسذذذذية املتصذذذذلة إببذذذذالا الشذذذذركات يف أوكرانيذذذذا عذذذذن التنميذذذذة  -33
سيسذذاعد أيضذذاا   كذذر أ ذذد اخلذذرباء أن  لذذش القطذذان اخلذذاص بصذذرامة أكذذرب يف اإلبذذالا، املسذذتدامة

ينب ذذش ، ولتحقيذذق  لذذر. مذذن مالذذرات أهذذدال التنميذذة املسذذتدامة 1-6-12 علذذى قيذذاع املالذذر
بذذذني الذذذدول  بذذذل أيضذذذاا ، فقذذذط علذذذى الصذذذعيد القطذذذر  وعلذذذى صذذذعيد الشذذذركاتبذذذلل جهذذذود لذذذيس 

لضذذذمان التنسذذذيق علذذذى املسذذذتوايت الكذذذربى والكليذذذة واملتوسذذذطة واجلزاليذذذة فيمذذذا يتعلذذذق ، واملالذذذرات
 عمليذاا  واإلرلادات املتعلقة ابملالرات الراليسذية تسذتخدم هنعذاا . بتحقيق أهدال التنمية املستدامة

يذذيم اإلمكذذاانت القتصذذادية والجتماعيذذة للشذذركات يف أوكرانيذذا ويف أمذذاكن ميكذذن السذذتعانة بذذ  لتق
 . أخرى

فقذذد لذذكل اإلبذذالا . وأوجذذز خبذذري ابخذذر وجهذذة نظذذر الشذذركات بشذذهن اإلبذذالا ملذذري املذذا  -34
زذذا أدى إىل وعذذا ، جديذذدة عذن البيذذاانت ملذذري املاليذذة عذذدة  ذذدايت يف جمذذال اإلبذذالا وأ ح فرصذذاا 

 واتبذان هنذج أكثذر  ذولا ، وإقامة  وار مثمر مذا أصذحاب املصذلحة، جديدةمالرات أداء راليسية 
ومذذن املهذذم مسذذاعدة الشذذركات علذذى فهذذم مذذا مييذذز مالذذرات أهذذدال . يف دراسذذة املخذذاطر والفذذرص

 . التنمية املستدامة عن مالرات اإلبالا األخرى وما جيعلها أكثر أعية من ملريها

وقذال إن . مراجا  سذاابت بشذهن أنشذطة الضذمانوعر  أ د اخلرباء جتربة من منظور  -35
علذذى الضذذمان بشذذهن جمموعذذة أوسذذا مذذن املقذذاييس ملذذري املاليذذة الذذأ تعتذذرب جوهريذذة  متزايذذداا   ذذة طلبذذاا 

يلذزم تنذاول املسذاالل ، وابإلعذافة إىل  لذر. ابلنسبة لذا  القرارات من جانيف أصذحاب املصذلحة
ومذذا إ ا كذذان اإلبذذالا ملذذري املذذذا  ، ألعيذذة النسذذبيةاألساسذذية بشذذهن املسذذاالل التاليذذة  سذذبل  ديذذد ا

ومذذذا إ ا كانذذذر البيذذذاانت املاليذذذة وملذذذري املاليذذذة ينب ذذذش أن ذضذذذا ، أو إلزاميذذذاا  ينب ذذذش أن يكذذذون طوعيذذذاا 
 . ملراجعة امساابت ابلطريقة نفسها

. وعرعذذذر خبذذذرية أخذذذرى وجهذذذة نظذذذر بشذذذهن اإلبذذذالا ملذذذري املذذذا  مذذذن منظذذذور املسذذذتثمرين -36
فذذذ ن ، وعذذذالوة علذذذى  لذذذر. وقالذذذر إن املسذذذتثمرين وعمالءهذذذم خيضذذذعون لضذذذ و  تنظيميذذذة قويذذذة

. السذذذتثمار يف املسذذذاالل البيةيذذذة والجتماعيذذذة ومسذذذاالل اموكمذذذة يعتمذذذد علذذذى اإلبذذذالا ملذذذري املذذذا 
وقالذذر إن مذذن ، ولذذددت علذذى أعيذذة قضذذااي مثذذل ت ذذري املنذذاز والتنذذون البيولذذوجش و قذذو  اإلنسذذان

 . ماجتنا املاسة إىل إنشاء أسوا   قق نتاالج مستدامةراا التفكري القصري األجل نظ املهم جتاوز

ألار أ د اخلرباء إىل اجتاهات مثل ، وفيما يتعلق ابإلبالا ملري املا  يف اململكة املتحدة -37
، قارنذةوقابلية تقارير اإلبذالا للم، والتوازن بني األعية النسبية والوجاهة،  سني لفافية الشركات

وعلذذذى الذذذرملم مذذذن أن معظذذذم الشذذذركات  كذذذرت أهذذذدال . واملواءمذذذة مذذذا أهذذذدال التنميذذذة املسذذذتدامة
منهذذا أبلذذ  عذذن أهذذذدال   قلذذذيالا  فذذ ن عذذدداا ، التنميذذة املسذذتدامة يف تقاريرهذذا السذذنوية عذذذن السذذتدامة
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 زذذا ميكذذن أن يذذاد  إىل أسذذلا أهذذدال التنميذذة املسذذتدامةأ مذذا   تتخذذل الشذذركات، املنحذذى كميذذة
 . إجراءات ملموسة

وقذذال . وعذذر  خبذذري ابخذذر ابفذذا  أطذذر اإلبذذالا مذذن جانذذيف الشذذركات يف اململكذذة املتحذذدة -38
. نللمسذذتثمريإن تقذذارير اإلبذذالا ملذذري املذذا  ابتذذر تكتسذذش أعيذذة  يويذذة يف صذذناعة القذذرار ابلنسذذبة 

ا ملري ما  زاد عدد الشركات الأ نشرت تقارير إبال، وبسبيف التشريعات اجلديدة يف  لر البلد
وتشمل التحدايت الراليسية عرورة تو يد اإلبالا ملري املا  وعمان املواءمة . أبكثر من الضعف

وستكون اإلرلادات املتعلقة ابملالذرات الراليسذية ابل ذة األعيذة يف  -ما أهدال التنمية املستدامة 
 . التصد   لا التحدايت

الفرنسذذية لتمكذذني البلذذدان الناطقذذة ابلفرنسذذية مذذن وطلذذيف أ ذذد اخلذذرباء ترمجذذة الواثالذذق إىل  -39
وألذذذار إىل عذذذر  سذذذابق بشذذذهن معذذذايري اإلبذذذالا الذذذأ . املشذذذاركة يف املناقشذذذة بصذذذورة أكثذذذر تعمقذذذاا 

يف املاالذة مذن األعمذال التعاريذة يف   90 وقال إن، تنطبق إل على الشركات املدرجة يف البورصة ل
أتثذري   أيضذاا وهذلا مذا ميكذن أن يكذون لذ  ؛ البورصذة كوت ديفذوار تقذوم هبذا لذركات ملذري مدرجذة يف

فذذ ن األبعذذاد البيةيذذة ل رلذذادات املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية ، وعذذالوة علذذى  لذذر. كبذذري يف البيةذذة
 . تتطليف تكيفاا قطاعياا 

جهذات  -وألار خبري ابخذر إىل  ضذور زثلذني عذن سلسذلة اإلبذالا بكاملهذا يف الذدورة  -40
وأعذذذذذرب عذذذذذن رملبتذذذذذ  يف أن يُبل ذذذذذ  . واجلهذذذذذات الواعذذذذذعة للمعذذذذذايري، سذذذذذاابتومراجعذذذذذو ام، التنظذذذذذيم

ورداا علذى . اصاال  الصندو  الل  تديرا لركة من القطان اخلاص من  يذ  تصذنيف اإلبذالا
صذذناديق اسذذتثمارية  10 قالذذر إ ذذدى املشذذاركات يف فريذذق املناقشذذة إهنذذا ألذذارت إىل أكذذرب،  لذذر
ورداا علذذذى . مالذذرات السذذذتدامة لذذدعم قذذذرارات السذذتثماريوجذذد لذذديها هنذذذج مشذذ   يف تنفيذذذل  ل

استفسذذار بشذذهن كيفيذذة إدرا  إ ذذدى لذذركات القطذذان اخلذذاص تكلفذذة إعذذافية إلعذذادة التذذدوير يف 
أجذذذاب زثذذذل الشذذذركة أبن ت ليذذذف املذذذادة خدمذذذة  ات قيمذذذة مضذذذافة ، منو جهذذذا مسذذذاب التكذذذاليف

 . يف سعر املادة اخلام وسعرها ليس مدرجاا 

 ؛(Arabesque Partners) وأتلف الفريق الثاين من زثلني عن الكياانت التالية  أرابيسذر ابرتنذ ز -41
معهذد األمذم ؛ إدارة إ صاءات الذدامنر ؛ إدارة الشاون القتصادية والجتماعية؛ إيطاليا، جامعة بوكوين

 World Benchmarking) املعيذذذذار والتحذذذذالف العذذذذاملش للعمذذذذل ؛ املتحذذذذدة لبحذذذذوم التنميذذذذة الجتماعيذذذذة

Alliance).  
وانقذذذر أ ذذذد أعضذذذاء فريذذذق املناقشذذذة يف عرعذذذ  التنفيذذذل العملذذذش ل بذذذالا ملذذذري املذذذا  مذذذن  -42

ألهنذذا ، وأعذذرب عذذن أتييذذدا ل رلذذادات املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية. منظذذور اإل صذذاءات الر يذذة
سذذذذاعد علذذذذى قيذذذذاع سذذذذلو  الشذذذذركات وت، ميكذذذذن أن تعذذذذود بفاالذذذذدة كبذذذذرية علذذذذى امسذذذذاابت البيةيذذذذة

ومسذذذذاعايا يف  قيذذذذق أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذذتدامة و سذذذذني نوعيذذذذة إ صذذذذاءات أهذذذذدال التنميذذذذة 
إن ، عذالوة علذى  لذر، وقذال. املستدامة املتعلقة قساعة القطان اخلذاص يف تنفيذل هذلا األهذدال

ومكاتذذيف ال صذذاءات  هنذذا   اجذذة لذذزايدة التعذذاون بذذني الشذذركات والذذدواالر احملاسذذبية والسذذلطات
 . الوطنية

، ولذذذددت مشذذذاركة أخذذذرى يف فريذذذق املناقشذذذة علذذذى أعيذذذة اإلبذذذالا مذذذن جانذذذيف الشذذذركات -43
عذذن تنفيذذل اإلرلذذادات املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية ، فيهذذا الشذذركات الصذذ رية واملتوسذذطة امعذذم قذذا
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ها بزايدة إبذراز هذلا وأعربر عن اهتمام. الأ تتطليف وعا تشريا سليم واستحدام ابلية تنظيمية
اإلرلادات من خالل املنابر الدولية مثل مبادرة اموار املتعلق ابإلبالا املاسسش ومشرون  سني 

لكذذن ، وقالذذر إنذذ  مذذن املهذذم تعزيذذز القذذدرة التقنيذذة. فضذذالا عذذن تبذذادل أفضذذل املمارسذذات، املواءمذذة
دواعذذش مواءمذذة  أيضذذاا مل بذذل عليذذ  أن يشذذ، ينب ذذش أل يقتصذذر ال كيذذز علذذى كيفيذذة القيذذاع فحسذذيف

 . أهدال التنمية املستدامة من جانيف الشركات اإلبالا عن

وقذذال أ ذذد أعضذذاء فريذذق املناقشذذة إن األعمذذال التعاريذذة  ذذا دور راليسذذش يف قيذذادة الت يذذري  -44
لاركر منظمت  يف وعا ، ويف هلا الصدد. التحويلش املطلوب لتحقيق أهدال التنمية املستدامة

وقذال إن مذن . تقيس وتقذارن أداء الشذركات فيمذا يتعلذق أبهذدال التنميذة املسذتدامة معايري مرجعية
الواعذذح أن طبيعذذة تشذذابر األهذذدال وترابطهذذا تذذدعو إىل ت يذذري  ذذويلش وإىل املشذذاركة النشذذطة مذذن 

 . جانيف مجيا أصحاب املصلحة

فعذذال يف وعذذا وقذذال عضذذو ابخذذر يف فريذذق املناقشذذة إن لذذركات البيذذاانت العامليذذة  ذذا دور  -45
وميكذذذذذن أن تكذذذذون اإلرلذذذذادات املتعلقذذذذذة . معذذذذايري مرجعيذذذذة تتضذذذذمن معلومذذذذذات تنشذذذذرها الشذذذذركات

ألهنذا تذوفر صذلة مبالذرة بذني ، ابملالرات الراليسية مفيدة يف إلرا  أصحاب املصذلحة واملسذتثمرين
، فيةعلذى تعزيذز الشذفا و رصذاا . ةعاماملستثمرين والشركات وتوفر خط أساع للشركات اخلاصة وال

اقذذ ح اسذذتخدام أدوات مثذذل اإلرلذذادات املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية كمصذذدر مركذذز  للمعلومذذات 
 . يف املستودعات الرقمية من أجل تعزيز الشفافية

لذيس ، ابلسذتثمار املسذتدام متزايذداا  وقذال عضذو ابخذر يف فريذق املناقشذة إن هنذا  اهتمامذاا  -46
راا نظذذذ، ابب تشذذذعيا خلذذذق القيمذذذة يف األجذذذل الطويذذذل بذذذل مذذذن، مذذذن ابب األعمذذذال اخلرييذذذة البحتذذذة

وقذذال إن . لوجذذود عالقذذة مبالذذرة بذذني املسذذاالل البيةيذذة والجتماعيذذة ومسذذاالل اموكمذذة واألداء املذذا 
 . لقياس  اإلرلادات املتعلقة ابملالرات األساسية تساعد على  ديد األثر املستدام وتق ح سبالا 

قذذذا يف ، شذذذة أنذذذ  ينب ذذذش أن ينفذذذل مجيذذذا أصذذذحاب املصذذذلحةورأى أ ذذد أعضذذذاء فريذذذق املناق -47
 ويليذذذة يف قيذذذاع األداء يف جمذذذال  قيذذذق أهذذذدال  أسذذذالييف مبتكذذذرة وهنعذذذاا ،  لذذذر القطذذذان اخلذذذاص

ورملذذم أن اإلرلذذادات املتعلقذذة ابملالذذرات الراليسذذية تلذذيب اماجذذة إىل مواءمذذة أطذذر . التنميذذة املسذذتدامة
 . إىل مزيد من التطوير أيضاا املالرات نفسها  تا   ف ن، اإلبالا الأ تستخدمها الشركات

قذال أ ذد اخلذذرباء إن  سذاابت اإلرلذادات املتعلقذذة ، ويف سذيا  املناقشذة الذأ تلذذر  لذر -48
وأعذال أنذ  ل بذد مذن مسذاعدة فريذق اخلذرباء ؛ ابملالرات الراليسذية ليسذر عمليذة  سذابية بسذيطة

وتقذذدمي الذذدعم املسذذتمر لتنفيذذلها علذذى النحذذو امكذذومش الذذدول مذذن أجذذل نشذذر الذذوعش ابإلرلذذادات 
 . السليم

وأعربذذر خبذذرية أخذذرى عذذن رملبتهذذا يف معرفذذة كيفيذذة عذذمان أن تعذذزز اإلرلذذادات املتعلقذذة  -49
. ابملالرات الراليسية املمارسات املستدامة وكيفية  فيز الشركات علذى إعذداد تقذارير عاليذة اجلذودة

ابملمارسذذات املسذذتدامة يف كذذل قطذذان وإدرا  املالذذرات الراليسذذية يف هذذلا واق  ذذر وعذذا ُمصذذّنف 
 . اإلطار

وأعذذذرب أ ذذذد اخلذذذرباء عذذذن اسذذذتعدادا لتثقيذذذف أصذذذحاب املصذذذلحة الذذذوطنيني بشذذذهن فواالذذذد  -50
 . تنفيل زارسات اإلبالا ملري املا  يف البلد
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بررالغ يف القررراعني اسررتعرا  الترررورات الراانررة يف املعررايري الدوليررة للمحاسرربة واإل -جيم 
  واخلاص عام ال
 (من جدول األعمال 4البند )

إىل ، مذذن جذذدول األعمذذالالبنذذد يف معذذر  تقذذدمي هذذلا ، وّجهذذر أمانذذة األونكتذذاد النتبذذاا -51
واستكشذذذف . الذذذأ لذذذكلر أسذذذاع املناقشذذذة يف فذذذريقني مذذذن اخلذذذرباء TD/B/C.II/ISAR/90 الوثيقذذذة

الراهنذذذذة يف املعذذذذايري الدوليذذذذة ل بذذذذالا املذذذذا  والعتبذذذذارات املتصذذذذلة فريذذذذق املناقشذذذذة األول التطذذذذورات 
وأتلف الفريق من زثلني عن الكيذاانت التاليذة  فريذق وعذا املعذايري ملنطقذة ابسذيا . بتنفيلها العملش

، املعذذ  ابإلبذذالا املذذا  والفريذذق الستشذذار  األورويب، وكليذذة كوبنهذذاملن إلدارة األعمذذال، وأوقيانيذذا
 . وكلية إدارة األعمال يف جامعة ماهنامي، اسبني األفارقةوا اد احمل

، وألذذار أ ذذد املشذذاركني يف فريذذق املناقشذذة إىل التطذذورات األخذذرية يف عمليذذة وعذذا املعذذايري -52
مفاهيميذذذذذاا منقحذذذذذاا ل بذذذذذالا املذذذذذا  يف راا وقذذذذذال إن اجمللذذذذذس الذذذذذدو  ملعذذذذذايري احملاسذذذذذبة أصذذذذذدر إطذذذذذا

جيذر  العمذل ، وابإلعافة إىل  لر. 2020 كانون الثاين/يناير  1 وسيصبح انفلاا يف 2018 عام
، (جمموعات األعمال التعارية) من املعايري الدولية ل بالا املا  3 بشهن املواعيا التالية  املعيار

وإصذذالح املعذذايري املرجعيذذة ألسذذعار ، (عقذذود التذذهمني) مذذن املعذذايري الدوليذذة ل بذذالا املذذا  7 واملعيذذار
وورقذة ، واألدوات املاليذة الذأ تتسذم اصذاال  رأع املذال السذهمش، وتكلفذة الوفذاء ابلعقذد، الفاالدة

وهنذذا  طلذذيف متزايذذد . لتفعيذذل اإلبذذالا عذذن البيذذاانت املاليذذة مناقشذذة أصذذدرها اجمللذذس تقذذ ح مبذذادئ
عذذايري مذذا مذذا ي تذذيف علذذى  لذذر مذذن اباثر ابلنسذذبة لتطذذوير امل، علذذى املعلومذذات املتعلقذذة ابلسذذتدامة
 . الدولية ل بالا املا  يف املستقبل

ألذار بعذل أعضذاء فريذق املناقشذة إىل أن منذاطق ، وفيما يتعلق ابلتنفيذل العملذش للمعذايري -53
ورأى أ ذد .  تلفة من العذا  تواجذ   ذدايت زاثلذة وأنذ  مذن املفيذد تبذادل اخلذربات يف هذلا الصذدد

ليذذل أو  يسذذتند إىل األدلذذة للمعذذايري املقبلذذة للمعلذذس أعضذذاء فريذذق املناقشذذة أن مذذن املهذذم إجذذراء  
مذذن اجمللذذس بشذذهن  املقدمذذةتقيذذيم أثذذر ورقذذة املناقشذذة  أيضذذاا ومذذن الضذذرور  . الذذدو  ملعذذايري احملاسذذبة

وقذذذد ألذذذارت التعقيبذذذات الذذذواردة مذذذن . األدوات املاليذذذة الذذذأ تتسذذذم اصذذذاال  رأع املذذذال السذذذهمش
ن أن يسهم يف التععيل إبقرار املشرون يف مر لة ل قة أصحاب املصلحة إىل أن هلا النهج ميك

ويسذذهم يف اعتمذذاد واسذذا النطذذا  مذذن اجمللذذس وملذذريا مذذن اجلهذذات الواعذذعة للمعذذايري للذذنهج القذذاالم 
أسذهم إدرا  أمثلذة حمذددة يف امذد مذن عذدم اليقذني الذل  يعذ   ، وعالوة علذى  لذر. على األدلة
 . للتكاليف والفواالد وتوقا اعاثر امل تبة على الستقرار املا ومن املفيد إجراء  ليل ؛ املوعون

. وساعدت املنظمات اإلقليمية على تيسري التنفيل املتسق للمعايري الدولية ل بالا املا  -54
أطلا فريذق وعذا املعذايري ملنطقذة ابسذيا وأوقيانيذا اجلهذات التابعذة لذ  علذى قضذااي ، فعلى سبيل املثال

من  15 واملعيار، (األدوات املالية) من املعايري الدولية ل بالا املا  9 تعلق ابملعيارالتنفيل فيما ي
مذن  16 واملعيذار، (اإليرادات املتهتية مذن العقذود املربمذة مذا العمذالء) املعايري الدولية ل بالا املا 

 لدوليذذة ل بذذالا املذذذا مذذن املعذذايري ا 17 واملعيذذار، (عقذذود اإلجيذذار) املعذذايري الدوليذذة ل بذذالا املذذا 
قذا يف  لذر ، مشذ كة ونظمذر أنشذطة توعيذة حبواثا  وأجرت هلا املنظمات أيضاا . (عقود التهمني)

، ونسذذذذذقر اإلسذذذذذهامات املقدمذذذذذة إىل اجمللذذذذذس الذذذذذدو  ملعذذذذذايري احملاسذذذذذبة؛ أنشذذذذذطة يف جمذذذذذال التعلذذذذذيم
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املذامتر السذنو   يةذات وعذا كان ،  وعالوة على  لر. وتواصلر ما املنظمات اإلقليمية األخرى
 . لتبادل اخلربات فيما بني أعضاال  هاماا  املعايري العاملية منرباا 

وواجذذذ  معذذذدو البيذذذاانت املاليذذذة  ذذذدايت  تلفذذذة يف تنفيذذذل املعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا   -55
تعلقذذذة و لذذذر هذذذلا العوامذذذل التحديذذذد الكمذذذش لذذذناثر امل تبذذذة علذذذى التنبذذذاات امل. الصذذذادرة  ذذذديثاا 

وصذذعوبة  ديذذذد التسذذوية التطلعيذذذة للخسذذذاالر ، ابلظذذرول القتصذذذادية املقبلذذة يف اخلسذذذاالر الالتمانيذذذة
وعدم كفاية املهارات الالزمذة ، وعدم كفاية النظم والقدرة على صياملة النما  ، الالتمانية املتوقعة

رصذد ا تياطذات  -فيذل ملري أن هنا  بعل الفواالد الذأ ميكذن جنيهذا مذن هذلا التن. لتنفيل املعايري
و سذني ، و سذني عمليذات الكتتذاب وتقيذيم الالتمذان، أكثر واقعية خلساالر الالتمذان منذل البدايذة

 . قابلية املقارنة والشفافية

وأوجذذز أ ذذد أعضذذاء فريذذق املناقشذذة يف عرعذذ  نتذذاالج البحذذوم الذذأ أجريذذر مذذاخراا بشذذهن  -56
فقد تباينذر يف التنفيذل أوجذ  اخلذرو  علذى . بالا املا ديناميات تنفيل املعايري الدولية اجلديدة ل 

؛ املعايري بصي تها الصذادرة عذن اجمللذس الذدو  ملعذايري احملاسذبة كمذا يلذش  عذدم اعتمذاد بنذد بكاملذ 
؛ (زايدة) إعذافة نذ  إىل مذمل املعذايري الدوليذة ل بذالا املذا ؛ (اجتذزاء) عدم اعتماد جذزء مذن بنذد
اسذذتخدام صذذي ة قدميذذة مذذن املعذذايري الدوليذذة ل بذذالا ؛ يا نفذذا ا الفعلذذشت يذذري نطذذا  معيذذار أو تذذوار 

التذهخري ؛ فر  بني  ريا النفذا  كمذا أقذرا اجمللذس و ريذا النفذا  الذل  أقرتذ  الوليذة القضذاالية؛ املا 
ا وعدم التقيد بتسمية املعايري الدولية ل بال؛ يف إ  ة ترمجات املعايري يف الولية القضاالية املنفلة

مثذذذل اسذذذتخدام تسذذذميات  تلطذذذة أو تسذذذميات وطنيذذذة مثذذذل املعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا  ، املذذذا 
 . جلمهورية كوراي

علذذى  ليذذل النصذذوص للوقذذول علذذى  وعذذر  عضذذو ابخذذر يف فريذذق املناقشذذة هنعذذاا قاالمذذاا  -57
وترتبر على أوج  الخذتالل يف تنفيذل .  الت عدم اتسا  تنفيل املعايري الدولية ل بالا املا 

ويّسذرت أدوات  ليذل . املعايري تكاليف معاجلة تكبديا اجلهات الدولية املستعملة للبياانت املاليذة
ل بالا املا  ابلصي  الصادرة عن اجمللس الدو  النصوص مقارنة الصي  الوطنية للمعايري الدولية 

 . ملعايري احملاسبة ومكنر من  ديد درجة التقارب بينها

وانقذذذر اخلذذذرباء يف  لقذذذة نقذذذاء أخذذذرى التطذذذورات األخذذذرية يف املعذذذايري احملاسذذذبية الدوليذذذة  -58
ت التاليذة  مجعيذة وتشذكل فريذق املناقشذة مذن زثلذني عذن الكيذاان. واحملاسذبة امكوميذةعذام للقطان ال

جملذذذس املعذذذايري احملاسذذذبية الدوليذذذة ؛ اململكذذذة املتحذذذدة، وزارة املاليذذذة؛ احملاسذذذبني القذذذانونيني املعتمذذذدين
واسذذتعر  أ ذذد أعضذذاء . ال ذذاد الروسذذش، ومجعيذذة احملاسذذبني القذذانونيني املعتمذذدين؛ عذذامللقطذذان ال

أ اعذذطلا هبذذا اجمللذذس الذذدو  للمعذذايري فريذذق املناقشذذة األنشذذطة الراليسذذية لوعذذا املعذذايري والتوعيذذة الذذ
وسذذذذذلط الضذذذذذوء علذذذذذى العناصذذذذذر الراليسذذذذذية لسذذذذذ اتيعيت  وخطذذذذذة عملذذذذذ  ، عذذذذذاماحملاسذذذذذبية للقطذذذذذان ال

، بشذذهن اإليذذرادات املشذذروطة ابلتزامذذات 70 وقذذد أصذذدر اجمللذذس املسذذودة. 2023-2019 للفذذ ة
اإليرادات املتهتية مذن ) الدولية ل بالا املا من املعايري  15 ب ر  وعا الصي ة النهاالية للمعيار

سذذيحل هذذلا املعيذذار اجلديذذد مذذن املعذذايري ، وعنذذد النتهذذاء مذذن املشذذرون. (العقذذود املربمذذة مذذا العمذذالء
اإليذرادات ) 9 رقذمعام اجلديدة حمل املعيار احملاسيب الدو  للقطان العام احملاسبية الدولية للقطان ال

ونظم اجمللس . (عقود البناء) 11رقمعام واملعيار احملاسيب الدو  للقطان ال (الت التبادليةعاممن امل
بلذذدان ملناقشذذة اسذذ اتيعية  108 أربعذذة اجتماعذذات ماالذذدة مسذذتديرة إقليميذذة تتذذهلف مذذن زثلذذني مذذن

 . اجمللس وخطة عمل  امللكورتني أعالا



TD/B/C. II/ISAR/91 

GE. 19-22095 18 

حنذو بنذاء  اا عامذ 25 ووصف عضذوان يف فريذق املناقشذة ر لذة اململكذة املتحذدة الذأ دامذر -59
وكانر العوامل احملركة إلعداد التقارير املالية يف . عامالقدرة على إعداد التقارير املالية يف القطان ال

، هذذذذش الذذذذدعم السياسذذذذش وتلبيذذذذة تطلعذذذذات الربملذذذذان واملذذذذواطننيعذذذذام الوقذذذذر املناسذذذذيف يف القطذذذذان ال
وتذدخالت ، الوقر املناسيف على اإلطذاروإدخال الت يريات يف ، التعاموالضوابط القوية على امل

، والذذدعم الفعلذذش مذذن وزارة املاليذذة بشذذهن املسذذاالل التقديريذذة، عذذاممراجعذذش امسذذاابت يف منتصذذف ال
واملواعيذذد النهااليذذة الواعذذحة لتقذذدمي ، الت عنذذد القتضذذاءعذذامواملوافقذذة يف الوقذذر املناسذذيف علذذى امل

وإعذذداد  سذذاابت امكومذذة ، ة وتقذذارير وزارة املاليذذةاملعلومذات اإلداريذذة املتسذذقة مذذا التقذذارير الداخليذذ
 . املركزية قبل عطلة الصيف

أكثذذذذذذر   لذذذذذذر  سذذذذذذاابت امكومذذذذذذة أبكملهذذذذذذا يف اململكذذذذذذة املتحذذذذذذدة، 2018عذذذذذذام ويف  -60
بليذذذذون جنيذذذذ   815و، بليذذذذون جنيذذذذ  اسذذذذ لي  مذذذذن اإليذذذذرادات 761 وبل ذذذذر، كيذذذذان  8 000 مذذذذن

بليذذذذون جنيذذذذ   4 579و، جنيذذذذ  اسذذذذ لي  مذذذذن األصذذذذولبليذذذذون  2 014و، اسذذذذ لي  مذذذذن النفقذذذذات
وكانذذذر بعذذل الفواالذذد الراليسذذذية  ذذلا امسذذاابت كمذذذا يلذذش  وجذذود ميزانيذذذة . اسذذ لي  مذذن اخلصذذوم

وهذذلا امسذذاابت تذذوفر حملذذة عذذن املخذذاطر املاليذذة علذذى ، تسذذاعد علذذى التبّصذذرعذذام مو ذذدة للقطذذان ال
ة لتحسذذذذني اإل صذذذذاءات الر يذذذذة وتقريذذذذر واسذذذذُتخدمر البيذذذذاانت األساسذذذذي؛ عذذذذامنطذذذذا  القطذذذذان ال

كمذا  حذر ،  عذامو حر هلا امساابت للربملان ابلتدقيق يف الوعا املا  ال؛ ةعامالسياسات ال
 . بزايدة فهم امليزانية العمومية وال كيز عليها

وانقذذذر عضذذذو ابخذذذر يف فريذذذق املناقشذذذة دور منظمذذذات احملاسذذذبة املهنيذذذة يف تنفيذذذل املعذذذايري  -61
وفيمذذذذا يلذذذذش املمارسذذذذات اجليذذذذدة . يف املنطقذذذذة األوروبيذذذذة اعسذذذذيويةعذذذذام ة الدوليذذذذة للقطذذذذان الاحملاسذذذذبي
إعذذداد خريطذذذة ؛ يتعلذذق ابلتنفيذذل العملذذش  ذذلا املعذذايري  وعذذذا جذذدول زمذذ  واقعذذش للمشذذاريا فيمذذا

قن فيهم الربملانيون وكبذار مذوظفش ، عمان دعم مجيا أصحاب املصلحة الراليسيني؛ طريق مفصلة
والسذذذذتفادة مذذذذذن اإلرلذذذذذادات الذذذذذواردة يف ؛ عذذذذذمان التذذذذدر  املناسذذذذذيف يف املعذذذذذايري؛ املدنيذذذذذةاخلدمذذذذة 
اعتمذذاد املعذذايري احملاسذذبية الدوليذذة للقطذذان ) عذذاممذذن املعذذايري احملاسذذبية الدوليذذة للقطذذان ال 33 املعيذذار

 . (ألول مرةعام ال

يف عذذذام القطذذذان الوقذذذال أ ذذذد أعضذذذاء فريذذذق املناقشذذذة إن منظمتذذذ  نشذذذرت دراسذذذات عذذذن  -62
وابإلعذذذافة إىل . عذذذامللشذذذهادات يف جمذذذال اإلدارة املاليذذذة للقطذذذان ال ووعذذذعر برانجمذذذاا  2019 عذذذام
هنذذا   اجذذة إىل بنذذاء القذذدرات البشذذرية لكفالذذة التنفيذذل الفعذذال للمعذذايري احملاسذذبية الدوليذذة ،  لذذر

 . عامللقطان ال

إن  دايت التنفيل العملش متشاهبة  قال أ د اخلرباء، ويف سيا  املناقشة الأ تلر  لر -63
ويف . يف منذذاطق  تلفذذة مذذن العذذا  واقذذ ح بذذلل املزيذذد مذذن اجلهذذود لتيسذذري تبذذادل املمارسذذات اجليذذدة

هنا   دايت كبرية يف جمال بناء القدرات واملاسسات عقيف املصادقة التشريعية ، أمريكا الالتينية
ويتطلذذيف وعذذا ابليذذات مناسذذبة إلصذذذدار . ا املذذا علذذى معذذايري دوليذذة مثذذل املعذذايري الدوليذذة ل بذذال
وحيتذذذذا  إىل بنذذذذاء القذذذذدرات . مذذذذن العمذذذذل يف املنطقذذذذة الشذذذذهادات لتههيذذذذل احملاسذذذذبني املهنيذذذذني مزيذذذذداا 

وألذذار . املاسسذذية جمذذال ابخذذر هذذو إنشذذاء هيةذذات رقابيذذة أو إلذذرافية علذذى مهنذذة مراجعذذة امسذذاابت
عذذذذايري احملاسذذذذبية اإلقليميذذذذة ميكذذذذن أن تعذذذذزز أ ذذذذد أعضذذذذاء فريذذذذق املناقشذذذذة إىل أن هيةذذذذات وعذذذذا امل

واسذتفادة ا يةذات النالذةة املعنيذة بوعذا املعذايري مذن . املمارسات اجليذدة فيمذا يتعلذق بتنفيذل املعذايري
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مثال  سن على تعزيز التنفيل املتسق للمعايري الدوليذة  إرلادات وتوجيهات ا يةات األقدم عهداا 
 . يف مجيا أحناء العا ل بالا املا  على نطا  املنطقة و 

وأعذذذرب خذذذرباء ابخذذذرون عذذذن قلقهذذذم إزاء التعقيذذذد املتزايذذذد للمعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا   -64
ورأى الذبعل أن هنذا  اجتاهذاا إىل إصذدار معذايري قاالمذة علذى القواعذد أكثذر منهذا . الصادرة  ذديثاا 

ا  الأ أصدرها اجمللس الدو  ملعايري معايري قاالمة على املبادئ مقارنة ابملعايري الدولية ل بالا امل
، و كر ابخرون أن املعايري الدولية ل بالا املا  أصبحر أكثر تعقيداا . احملاسبة يف سنوات  األواالل

 جتذد أهنذا، عنذدما تقذارن املعذايري النهااليذة ابملسذودة األو ، فعلذى سذبيل املثذال. وهو أمر ل  مذا يذربرا
وقذذال أ ذذد . تذذوازن بذذني ا تياجذذات  تلذذف أصذذحاب املصذذلحةأصذذبحر أكثذذر تعقيذذداا لتحقيذذق ال

اخلرباء إن املعايري الدوليذة ل بذالا املذا  الذأ صذدرت  ذديثا تلذيب ا تياجذات مراجعذش امسذاابت 
 . أكثر زا تليب ا تياجات اجلهات الأ تعد البياانت املالية

 39 املعيذذذذار احملاسذذذذيب الذذذذدو وألذذذذار أ ذذذذد أعضذذذذاء فريذذذذق املناقشذذذذة إىل أنذذذذ  ابملقارنذذذذة مذذذذا  -65
أقذل  (األدوات املاليذة) 9 فذ ن املعيذار الذدو  ل بذالا املذا ، (األدوات املالية  الع ال والقياع)

اعتُذذذذذرب ، ومذذذذذن ان يذذذذذة أخذذذذذرى. تعقيذذذذذداا ويتذذذذذدار  معظذذذذذم لذذذذذواملل املسذذذذذتعملني إزاء املعيذذذذذار السذذذذذابق
ألن املعيذذذار يتنذذذاول جمذذذالا  معقذذذداا  (تذذذهمنيعقذذذود ال) مذذذن املعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا 17املعيذذذار

واملت ذذرية يف ة عامذذوقذذد أدى تنذذاول منذذا   الرسذذوم ال. اا عامذذ 20 يشذذمل  أ  معيذذار منذذل أكثذذر مذذن  
. إىل زايدة التعقيذذذد املتهصذذذل يف أعمذذذال التذذذهمني (17 املعيذذذار الذذذدو  ل بذذذالا املذذا ) معيذذار وا ذذذد

التنقيحذذات الذأ اق  هذا اجمللذس الذدو  ملعذايري احملاسذذبة وأعذرب بعذل اخلذرباء عذن  فظذات بشذهن 
يف املاالذة مذن اجمليبذني علذى  70 وقذال أ ذد اخلذرباء إن حنذو. على دليل اإلجراءات القانونية الواجبذة

 . مسودة اجمللس بشهن هلا املوعون   يايدوا التنقيحات املق  ة

تكييذف املعذايري الدوليذة ل بذالا املذا  لتلبيذة وقال بعل اخلرباء إن البلدان قد  تا  إىل  -66
 كر ابخرون أن عمليات التكيف احملليذة ، وعلى النقيل من  لر. ا تياجايا القتصادية احملددة

وهذو القابليذة  -قد أبطلر ال ر  الراليسش من املعايري العاملية مثذل املعذايري الدوليذة ل بذالا املذا  
أعضذذاء فريذذق املناقشذذة إن هنذذا  تكذذاليف  قيقيذذة م تبذذة علذذى وقذذال أ ذذد . للمقارنذذة عذذرب امذذدود

امفذذذال علذذذى املعذذذايري احملاسذذذبية احملليذذذة مقارنذذذة بتنفيذذذل املعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا  دون إدخذذذال 
وألذذذارت الراليسذذذة إىل أمثلذذذة علذذذى التكذذذاليف املتكبذذذدة يف تنفيذذذل املعذذذايري الدوليذذذة . تعذذذديالت عليهذذذا

ول سذذذيما يف ، ها علذذى النحذذذو الصذذذادر عذذن اجمللذذذس الذذذدو  ملعذذايري احملاسذذذبةل بذذالا املذذذا  يف بلذذذد
وعنذذدما نفذذل . لذكل تقذذدير تكذذاليف ال تياطذات املتعلقذذة اسذذاالر القذرو  مذذن جانذذيف املصذارل

كذان ل بذد مذن وعذا إطذار املعذايري احملاسذبية الدوليذة ،  عذامبلدها املعايري احملاسبية الدولية للقطذان ال
 . عاموإصدار املعايري احملاسبية احمللية للقطان ال، عامللقطان ال

وألذذارت ، وأقذذرت انالبذذة الراليسذذة أبن املعذذايري الدوليذذة ل بذذالا املذذا  ليسذذر عصذذا سذذحرية -67
إىل أن إ ذذدى الطذذر  لتعنذذيف اخلذذرو  علذذى املعذذايري عنذذد تنفيذذلها هذذش مشذذاركة البلذذدان يف املرا ذذل 

عذرورة أن تشذار  اجلهذات املعِذّدة للبيذاانت املاليذة  ولذددت علذى. األوىل من عملية وعذا املعذايري
وينب ذذش للعهذذات املعذذدة للبيذذاانت املاليذذة أن . يف تلذذر العمليذذة مذذن خذذالل التعليذذق علذذى املسذذودات

تقدم إىل اجمللس الذدو  ملعذايري احملاسذبة تعقيبذات علذى اعاثر العمليذة امل تبذة علذى املعذايري املق  ذة 
 . دية احملددة وبيةة األعمال التعارية للبلدان املنفلةللنظر يف الظرول القتصا
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وأيذذذد أ ذذذد املنذذذدوبني التعليقذذذات السذذذابقة بشذذذهن اماجذذذة إىل املشذذذاركة املبكذذذرة والوثيقذذذة يف  -68
ولذذدد علذذى أعيذذة املذذدخالت املقدمذذة مذذن اجلهذذات املعذذدة للبيذذاانت املاليذذة ، عمليذذة وعذذا املعذذايري

عنذدما ت ذادر ، ستنشئ اململكة املتحذدة، فعلى سبيل املثال .ومراجعش امساابت وجهات التنظيم
وقذذذذد طبقذذذذر . عمليذذذذة اعتمذذذذاد لتنفيذذذذل املعذذذذايري الدوليذذذذة ل بذذذذالا املذذذذا  يف البلذذذذد، ال ذذذذاد األورويب

منهذذا  2 000 ملذذري أن، لذذركة يف اململكذذة املتحذذدة املعذذايري الدوليذذة ل بذذالا املذذا  15 000 حنذذو
للشركات اخلاصة يف  لر البلد خياران إما تطبيذق  وكان متا اا . البورصةفقط لركات ُمدرجة يف 

املعذذذذايري الدوليذذذذذة ل بذذذذذالا املذذذذا  ابلكامذذذذذل أو المتثذذذذذال للممارسذذذذة احملاسذذذذذبية املتعذذذذذارل عليهذذذذذا يف 
الذذذأ تسذذذتند إىل املعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا  ابلنسذذذبة للماسسذذذات الصذذذ رية ، املتحذذذدة اململكذذذة

 . عمواملتوسطة ام

وفيمذذا يتعلذذق قذذزااي . وانقذذر منذذدوابن جتذذارب التنفيذذل يف بلذذديهما ول ظذذا  ذذدايت زاثلذذة -69
اتفق عدة منذدوبني علذى أن هذلا ، وعيوب إنشاء ابلية ل قرار لتنفيل املعايري الدولية ل بالا املا 

ولاييا القضاالية  ألهنا متكن البلدان من عمان مراعاة الظرول احملددة يف، اعلية عرورية ومفيدة
ملذذذري أن ابخذذذرين رأوا أن ابليذذذات اإلقذذذرار تسذذذهم يف  ذذذالت التذذذهخري . قبذذذل أن تصذذذبح املعذذذايري فعالذذذة
 . والحنرال يف عملية التنفيل

  مسائل أخرى  -دال 
 (من جدول األعمال 5البند )

 اخلربات املتعلقة بتطبيق أداة التطوير احملاسيب  

البنذد يف معذر  تقدميذ   ذلا ، املشذاريا التذابا لشذعبة السذتثمار واملشذارياقال راليس فرن  -70
 تضا معياراا مرجعيذاا ، 2012عام الأ أُطلقر يف ، إن أداة التطوير احملاسيب، من جدول األعمال

للمتطلبذات الدوليذة وأفضذل  وفقذاا للبلدان والشركات إلعداد تقذارير ماليذة وملذري ماليذة عاليذة اجلذودة 
وأعذذذال أن األداة تتذذذيح قاالمذذذة كاملذذذة ابملتطلبذذذات أو العناصذذذر ا امذذذة الذذذأ ينب ذذذش أن . تاملمارسذذذا

البنذد ويف إطار هذلا . توجد على الصعيد الوط  ب ية تعزيز ا ياكل األساسية للمحاسبة واإلبالا
عذذر  زذذثال وزارة املاليذذة يف بذذيالروع وإدارة التخطذذيط الذذوط  يف كولومبيذذا ، مذذن جذذدول األعمذذال

 . ايما بشهن تنفيل أداة التطوير احملاسيب يف بلديهماخرب 

واسذتند اختيذار . نفلت أداة التطوير احملاسيب ابلتعاون ما أمانة األونكتذاد، ويف بيالروع -71
املشذذاركني يف الدراسذذذة إىل حمتذذذوايت اسذذذتبيان ميكذذذن  سذذذين  إبدرا  سذذذاال عذذذن اعاثر امل تبذذذة علذذذى 

وُوعذذحر عذذدة نقذذا  تتعلذذق ابلسذذتبيان عذذن طريذذق . جعذذة امسذذاابتالرقمنذذة يف نظذذم احملاسذذبة ومرا
 . التشاور ما أمانة األونكتاد

وهذو مذا يتطلبذ  ، وقد استخدم البلد املعايري الدولية ل بالا املا  يف لكلها ملري املعذدل -72
املو ذدة لكيذاانت وي طش اإلطار التنظيمش الوط  للبياانت املاليذة . نظام اللواالح التنظيمية الوطنية

وتفسذذذريات ، واملعذذذايري الدوليذذذة ل بذذذالا املذذذا ، اإلطذذذار املفذذذاهيمش ل بذذذالا املذذذا ة عامذذذاملصذذذلحة ال
يّسر تنفيل األداة تقييم ، وابإلعافة إىل  لر. اللعنة الدولية لتفسري املعايري الدولية ل بالا املا 

قذذذا يف  لذذذر القذذذدرة ، سذذذية احملاسذذذبيةامكومذذذة وأصذذذحاب املصذذذلحة للحالذذذة الراهنذذذة للهياكذذذل األسا
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كما ساعد على تعزيذز امذوار بذني أصذحاب املصذلحة .  الوطنية على اإلبالا عن التنمية املستدامة
 . و ديد الث رات واألولوايت لذا  مزيد من اإلجراءات بشههنا

يذذة املو ذذدة وذضذذا البيذذاانت املال. وتطبذذق بذذيالروع معذذايري وطنيذذة ملراجعذذة البيذذاانت املاليذذة -73
للمعذذذذايري الدوليذذذذة ل بذذذذالا املذذذذا  ملراجعذذذذة إلزاميذذذذة  وفقذذذذاا ة الذذذذأ أُعذذذذدت عامذذذذلكيذذذذاانت املصذذذذلحة ال

ستشذذذذذ   املعذذذذذايري الدوليذذذذذة ملراجعذذذذذة ، 2020 كذذذذذانون الثاين/ينذذذذذاير  1 مذذذذذن واعتبذذذذذاراا . للحسذذذذذاابت
 . امساابت يف التعاقدات القانونية ملراجعة امساابت

قذذا يف  لذذر مراجعذذة  سذذاابت ، أثذذريت عذذدة مسذذاالل، تطذذوير احملاسذذيبوأثنذذاء تنفيذذل أداة ال -74
 . األدوات املالية والتعاقدات املتعلقة ابلضماانت املتعلقة ببياانت ملازات الدفيةة

لذذيس لذذدى بذذيالروع خطذذة عمذذل ، وفيمذذا يتعلذذق اطذذة عمذذل وطنيذذة بشذذهن بنذذاء القذذدرات -75
أن بذذذرانمج الدولذذذة لتحسذذذني السذذذو  املاليذذذة ملذذذري . حمذذذددة لتحسذذذني اإلبذذذالا مذذذن جانذذذيف الشذذذركات

بشذذذذهن تنظذذذذيم احملاسذذذذبة واإلبذذذذالا ومراجعذذذذة امسذذذذاابت يف قطذذذذان  فرعيذذذذاا  الوطنيذذذذة يتضذذذذمن برانجمذذذذاا 
 . الشركات

طُبقذذر أداة التطذذوير احملاسذذيب يف إطذذار مشذذرون زذذول مذذن  سذذاب التنميذذة ، ويف كولومبيذذا -76
، ةعامذذيف  لذذر البلذذد إىل لذذركات  ات مصذذلحة وُقسذذم القطذذان اخلذذاص . يتذذوىل تنفيذذلا األونكتذذاد

إىل ماسسذذذات عذذذام وُقسذذذم القطذذذان ال. وماسسذذذات صذذذ رية، وماسسذذذات صذذذ رية ومتوسذذذطة امعذذذم
ولركات  كوميذة ، ةعامولركات  كومية ملري مدرجة يف البورصة ول تدير مدخرات ،  كومية

التطذذورات يف  تلذذف ومتثذذل التحذذد  يف كيفيذذة تنسذذيق . ةعامذذمدرجذذة يف البورصذذة وتذذدير مذذدخرات 
 . هلا اجملالت وكيفية ربطها أبهدال التنمية املستدامة

كذذذذان هنذذذذا  نقذذذذ  يف اللتذذذذزام ،  وفيمذذذذا يتعلذذذذق ابإلطذذذذار التنظيمذذذذش والقذذذذانوين يف كولومبيذذذذا -77
. فضذالا عذن عذدم فهذم وظيفذة اإلبذالا وجذدواا، املاسسش ابإلبالا املا  واإلبالا عن السذتدامة

ووعذا الذ اطات للمذاهالت ، وتعزيز بنذاء القذدرات املاسسذية، نظام للرصدوكان من املهم وعا 
 . و سني التنسيق لتيسري التقدم يف اإلبالا من جانيف الشركات، املهنية والتطوير امله  املستمر

واق  ر التوصيات األولية املستندة إىل تطبيق أداة التطذوير احملاسذيب يف كولومبيذا عذرورة  -78
ومواءمذذة بنذذاء القذذدرات املاسسذذية يف جمذذال اإلبذذالا مذذن ، حبيذذ  تعكذذس واقذذا البلذذد تكييذذف األداة

 فضذالا ، 2030عذام جانيف الشذركات واسذ اتيعيات القطذان اخلذاص مذا خطذة التنميذة املسذتدامة ل
فذ ن بنذاء القذدرات التقنيذة أمذر أساسذش ، ويف هلا الصدد. عن عرورة وعا  وافز للقطان اخلاص

 . إل راز أ  تقدم

قذال بعذل اخلذرباء إن مذن املهذم عذدم ال كيذز دون ، ويف سيا  املناقشات الأ تلر  لذر -79
كانذذر هنذذا   اجذذة إىل معاجلذذة ،  وعذذالوة علذذى  لذذر. مذذربر علذذى املعذذايري الدوليذذة ل بذذالا املذذا 

ومواءمذذذذة املعذذذذايري الدوليذذذذة ل بذذذذالا املذذذذا  مذذذذا اإلبذذذذالا عذذذذن ، مسذذذذاالل نوعيذذذذة مراجعذذذذة امسذذذذاابت
وامفذال علذى ، و سني استخدام التكنولوجيذات جلمذا البيذاانت املاليذة، ية املستدامةالتنم أهدال

تذذذوازن ج ذذذرايف يف إعذذذداد املزيذذذد مذذذن دراسذذذات امالذذذة اإلفراديذذذة بشذذذهن تنفيذذذل اإلرلذذذادات املتعلقذذذة 
 . ابملالرات الراليسية
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 مسائل تنظيمية -اثلثاا  

 افتتاح الدورة -ألف 

 تشذذذرين األول/ 30 الثذذني لفريذذذق اخلذذرباء امكذذومش الذذدو  يفافتذذتح الذذدورة السادسذذة والث -80
 . راليس الدورة اخلامسة والثالثني، (اململكة املتحدة) السيد أندرو ستينز 2019 أكتوبر

   انتخاب أعضاء املكتب -ابء 
 (من جدول األعمال 1البند )

امكذذومش الذذدو  أعضذذاء املكتذذيف انتخذذيف فريذذق اخلذذرباء ، الفتتا يذذةة عامذذأثنذذاء اجللسذذة ال -81
 التالية أ اؤهم 

 (كازاخستان) السيدة أرمان بيكتوروفا الراليسة 
 (الربازيل) السيدة فانيا ماراي دا كوستا بورملرم املقررة  -انالبة الراليس 

  إ رار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم 
 (من جدول األعمال 2البند )

جذذذذدول ، الفتتا يذذذذة أيضذذذذاا ة عامذذذذامكذذذذومش الذذذذدو  أثنذذذذاء جلسذذذذت  الاعتمذذذذد فريذذذذق اخلذذذذرباء  -82
 فكان جدول األعمال كالتا  . (TD/B/C.II/ISAR/88) األعمال املاقر للدورة

 ؛ انتخاب أعضاء املكتيف -1

 ؛ إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2

الشذركات عذن إسذهامها التنفيل العملش للمالرات الراليسية ل بذالا مذن جانذيف  -3
قذذذذذا يف  لذذذذذر قيذذذذذاع هذذذذذلا املالذذذذذرات  ، يف  قيذذذذذق أهذذذذذدال التنميذذذذذة املسذذذذذتدامة

 ؛ استعرا  دراسات  الت إفرادية

استعرا  التطورات الراهنة يف املعذايري الدوليذة للمحاسذبة واإلبذالا يف القطذاعني  -4
 ؛ واخلاصعام ال

 ؛ مساالل أخرى -5

 ؛ ابعة والثالثنيجدول األعمال املاقر للدورة الس -6

 . اعتماد التقرير -7

 نتائج الدورة -دال 

 1 اخلتاميذة املعقذذودة يذوم اجلمعذذةة عامذذيف جلسذت  ال، اعتمذد فريذق اخلذذرباء امكذومش الذذدو  -83
واتفذذذذذق علذذذذذى أن تلخذذذذذ  ، السذذذذذتنتاجات املتفذذذذذق عليهذذذذذا للذذذذذدورة، 2019 تشذذذذذرين الثذذذذذاين/نوفمرب

 علذذذى جذذذدول األعمذذذال املاقذذذر لدورتذذذ  السذذذابعة والثالثذذذنياملناقشذذذات ملذذذري الر يذذذة ووافذذذق  الراليسذذذة
 . (املرفق األول)
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  اعتمررراد التقريررررر  -ااء 
 (من جدول األعمال 7البند )

 -علذذى أن تتذذوىل انالبذذة الذذراليس ، عذذالوة علذذى  لذذر، وافذذق فريذذق اخلذذرباء امكذذومش الذذدو  -84
 . ة بعد اختتام الجتمانوعا التقرير يف صي ت  النهاالي،  ر إلرال الراليسة، املقررة
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 املرفق األول

جدول األعمال املؤ ت للدورة السابعة والثالثني لفريرق اخلررباء احلكرومي   
 ل املعين ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغعامالدويل ال

 . انتخاب أعضاء املكتيف -1

 . إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2

للمالرات الراليسية ل بالا من جانيف الشركات عن إسهامها يف  قيق التنفيل العملش  -3
قذذذذا يف  لذذذذر قيذذذذاع هذذذذلا املالذذذذرات  اسذذذذتعرا  دراسذذذذات ، أهذذذذدال التنميذذذذة املسذذذذتدامة

 .  الت إفرادية

اإلقذذذرارات املاليذذذة املتصذذذلة ابملنذذذاز يف تقذذذارير اإلبذذذالا العتياديذذذة املقدمذذذة مذذذن الكيذذذاانت   -4
 . حدايت الراليسيةاملمارسات اجليدة والت

 . مساالل أخرى -5

 . جدول األعمال املاقر للدورة السابعة والثالثني -6

 . اعتماد التقرير -7
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 املرفق الثاين

 *احلضور  

  ضر الدورة زثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -1

 أف انستان
 اجلزاالر
 النمسا
 البحرين
 بيالروع
 (املتعددة القوميات -دولة ) بوليفيا
 الربازيل

 بوركينا فاسو
 كمبوداي
 الكامريون

 الصني
 كولومبيا

 كوت ديفوار
 مجهورية الكون و الدميقراطية

 اجلمهورية الدومينيكية
 إستونيا
 ملامبيا
 ملاان

 ملواتيمال
 هن اراي
 ا ند

 جامايكا
 كازاخستان

 كينيا
 الكوير
 لتفيا
 ليتوانيا

 مدملشقر
 مالو 
 ماليزاي
 مالطة
 امل رب

 موزامبيق
 هولندا
 نيعرياي

 ابكستان
 بنما

 الفلبني
 قطر

 ال اد الروسش
 اململكة العربية السعودية

 جنوب افريقيا
 إسبانيا

 سر  لنكا
 دولة فلسطني

 السودان
 السويد

 اجلمهورية العربية السورية
 توملو

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 اليمن
 زامبيا

 زمبابو 

 وكانر املنظمات امكومية الدولية التالية ُزثلة يف الدورة  -2

 ال اد األورويب

__________ 

 املسذذذذذع لني فقذذذذذط. ولالطذذذذذالن علذذذذذى قاالمذذذذذة املشذذذذذاركني، انظذذذذذر الوثيقذذذذذةل تضذذذذذم هذذذذذلا القاالمذذذذذة سذذذذذوى املشذذذذذاركني  *
TD/B/C. II/ISAR/INF. 12. 
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 وكانر األجهزة وا يةات والربامج التابعة لألمم املتحدة التالية أ اؤها ُزثلة يف الدورة  -3

 جملس مراجعش امساابت

 إدارة الشاون القتصادية والجتماعية

 القتصادية ألورواباللعنة 

فريق املراجعني اخلارجيني مساابت األمم املتحدة والوكالت املتخصصة والوكالة الدوليذة 
 للطاقة اللرية

 برانمج األمم املتحدة للبيةة

 معهد األمم املتحدة لبحوم التنمية الجتماعية

 الدورة وكانر الوكالت املتخصصة التالية واملنظمات املرتبطة هبا ُزثلة يف  -4

 منظمة األمللية والزراعة لألمم املتحدة

 جمموعة البنر الدو 

 وكانر املنظمات ملري امكومية التالية ُزثلة يف الدورة  -5

 ةعامالفةة ال 
 الشبكة الدولية لتو يد لهادات التعليم العا 

    


