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  ااالستنتاجات املتفق عليه  -أوالً  

أداة التطـوير   : األسس اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبـل الـشركات           -ألف  
احملاسيب اليت أعدها فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية           

املعلومات املقدمة من البلدان؛ حتديات     : للمحاسبة واإلبالغ، التابع لألونكتاد   
    املوارد البشريةتنمية 

  ) من جدول األعمال) ب(٣و) أ(٣بندان ال(
  العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ      أكد فريق اخلرباء احلكومي الدويل      -١
، التابع لألونكتاد، يف دورته السنوية الثالثني، األمهية البالغة لإلبـالغ العـايل             )فريق اخلرباء (

تعاش االقتصاد العاملي عقب األزمات األخرية،      اجلودة من ِقَبل الشركات يف اإلسراع بوترية ان       
وأكد واضعو السياسات وقادة األعمال التجارية أن استعادة        . املالية واملتعلقة بالديون السيادية   

ويف هذا الصدد، ُسلط الـضوء      . ثقة املستثمرين يستلزم حتسني الشفافية يف تقارير الشركات       
الغ املعترف هبا دولياً يف تيسري االستثمار وتـدفقات         على الدور املتنامي ملعايري احملاسبة واإلب     

وأكدت الدورة جمدداً أمهية األخذ بنهج متكامل من أجل تعزيز          . رؤوس األموال عرب احلدود   
أسس اإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات، وأكدت أيضاً احلاجة إىل أسـس تنظيميـة               

جل حتقيق االتساق يف تطبيق وإنفاذ املعايري       ومؤسسية قوية وموارد بشرية تتميز بالكفاءة من أ       
وأشادت الدورة مبا حققته أعمال فريق      . والقواعد الدولية املتعلقة باإلبالغ من ِقَبل الشركات      

ومتسق وإجيايب يف تعزيز موثوقية     واسع النطاق   اخلرباء، خالل الثالثني عاماً املاضية، من تأثري        
ودعا املندوبون فريـق اخلـرباء إىل       . ى أساس عاملي  تقارير الشركات وقابليتها للمقارنة عل    

تكثيف جهوده يف السنوات القادمة من أجل تناول املسائل الناشئة املتعلقة باحملاسبة واإلبالغ             
من ِقَبل الشركات بغية مواصلة اإلسهام يف خطة التنمية العاملية الراميـة إىل حتقيـق النمـو                 

  . املستدام والشامل

  املعلومات املقدمة من البلدان: اسيب اليت وضعها فريق اخلرباء التابع لألونكتادأداة التطوير احمل    
سلَّط فريق اخلرباء الضوء مرة أخرى على فائدة أداة التطوير احملاسـيب يف مـساعدة        -٢

الدول األعضاء على تقييم إجراءاهتا التنظيمية واملؤسسية والبـشرية، وكـذلك يف حتديـد              
 املعايري والقواعد املعترف هبا دولياً، ووضع خطط عمل لـسد هـذه             الفجوات باالستناد إىل  

ويف هذا الصدد، أكدت البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،            . الفجوات
، احلاجة إىل مواصلة اجلهود     ٢٠١٣-٢٠١٢اليت شاركت يف اختبارات جتريبية خالل الفترة        

. أجل بناء القدرات انطالقاً من نتائج تقييم أداة التطـوير احملاسـيب           وتوفري املوارد املالية من     
حوار بني إجراء وأكدت املناقشات أيضاً أمهية الدور الذي أدته أداة التطوير احملاسيب يف تيسري      

أصحاب املصلحة يف البلدان اليت طبقت أداة التطوير احملاسيب، ويف التوعية بأفضل املمارسات             
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ورّحب املندوبون بالتقدم احملـرز يف      . ية، ويف تيسري وضع خطط عمل وطنية      واملعايري املرجع 
، اليت أُطلقت مبناسبة الدورة الـثالثني       إنشاء بوابة على شبكة اإلنترنت ألداة التطوير احملاسيب       

  . لفريق اخلرباء
وأعرب املندوبون عن تقديرهم للبلدان اليت طبقت أداة التطوير احملاسيب، اليت أعدها              -٣
السابقة النعقاد الدورة الثالثني، واليت     ما بني الدورات    ريق اخلرباء التابع لألونكتاد، يف فترة       ف

قدمت معلومات يف هذا الصدد إىل الفريق، وهي االحتاد الروسـي وإكـوادور وأوكرانيـا               
وطلب فريق اخلرباء، يف ختام مداوالته بشأن هذا البنـد          . والربازيل وبلجيكا وكينيا وهولندا   

. جدول األعمال، إىل األونكتاد أن يعمِّم أداة التطوير احملاسيب على نطاق أوسع يف العامل             من  
وشجعت الدورة الدول األعضاء الراغبة يف إجراء تقييمات باستخدام هذه األداة يف الفتـرة              

عالوة علـى ذلـك،   و. القادمة الفاصلة بني الدورات إىل إبالغ أمانة األونكتاد برغبتها هذه    
بـشأن  حاالت  يق اخلرباء إىل أمانة األونكتاد أن جتري مزيداً من البحث ودراسات            طلب فر 

املمارسات اجليدة يف اجملاالت ذات الصلة بأداة التطوير احملاسيب، مثـل اإلنفـاذ والرصـد               
واالمتثال واالنضباط، من أجل تيسري تنفيذ الشروط الدولية املتعلقة باإلبالغ العايل اجلودة من     

  . كاتِقَبل الشر

  حتديات تنمية املوارد البشرية    
األسس اجلوهرية لإلبالغ العايل    "دعا فريق اخلرباء، يف ختام مداوالته بشأن موضوع           -٤

، األونكتاد إىل مواصـلة إجـراء       "حتديات تنمية املوارد البشرية   : اجلودة من ِقَبل الشركات   
هين للمحاسبني، مبـا يف ذلـك       دراسات بشأن التطورات العاملية ذات التأثري على التطوير امل        

املنهج الدراسي النموذجي لتعليم احملاسبة الذي أعده فريق اخلرباء، من أجل النظر يف إدخال               
وجتدر اإلشارة، بوجه خاص، إىل أن الفريق وافق على أمهية آليـات            . حتديثات مناسبة عليه  

نية والتعليم، ووافق أيضاً على احلاجة    املهباملتطلبات  لتيسري تنفيذ املعايري الدولية املتعلقة      اإلنفاذ  
. إىل توجيهات تنفيذية بشأن تنمية املهارات غري التقنية، وتقدمي التثقيف يف جمال آداب املهنة             

وأشاد اخلرباء أيضاً باجلودة الرفيعة حللقات النقاش ولوثيقة املعلومـات األساسـية املفيـدة              
)TD/B/C.II/ISAR/66 (اد لكي ينظر فيها اخلرباءاليت أعدهتا أمانة األونكت .  
والحظ فريق اخلرباء بقلق التحديات املتزايدة اليت ال تزال تواجهها الدول األعـضاء               -٥

فيما يتعلق بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وتنمية املوارد البشرية الالزمة لتطبيق             
ظر يف إدراج اإلضافة املتعلقة هبذه املعايري       وطلب فريق اخلرباء إىل األونكتاد أن ين      . هذه املعايري 

ودعا املنـدوبون األونكتـاد إىل      . احملاسبية، الواردة يف أداة تطوير احملاسبة، يف منت االستبيان        
دراسة التحديات اليت تنشأ يف سياق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإىل تقـدمي        

  . ات اجليدة اليت جيب أن تراعيهاتوصية إىل الدول األعضاء باملمارس



TD/B/C.II/ISAR/68 

5 GE.13-51728 

املبادرات املتعلقة  : استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن االستدامة         -باء  
  بالتنظيم وأسواق األوراق املالية 

  )  من جدول األعمال٤البند (
تؤدي أشار فريق اخلرباء إىل أن أعماله يف جمال اإلبالغ عن البيانات املالية وغري املالية   -٦

دوراً مهماً يف إطار خطة األمم املتحدة األوسع نطاقاً للتنمية، الرامية إىل حتقيق منو مـستدام                
األمم املتحدة الـذي أعـده      وأحاط فريق اخلرباء علماً بالتوصيات الواردة يف تقرير         . وشامل

 ، الذي اقترح فيـه    ٢٠١٥جدول أعمال التنمية ملا بعد عام       بشأن  فريق الشخصيات البارزة    
كافة الشركات الـضخمة    "بشأن اإلبالغ عن االستدامة، وبيَّن أن       ) أ(٩هذا الفريق اهلدف    

  على األقل، عما حتدثه من تـأثريات       ٢٠٣٠ حبلول عام    -يف املستقبل   تقارير  تقدم  ينبغي أن   
وإضـافةً إىل ذلـك،     . عدم تقدمي تقارير من هذا القبيل      أو تشرح سبب     - ة واجتماعي ةبيئي

 من نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة    ٤٧دداً تأييدها للفقرة   أكدت الدورة جم  
، حيث أكدت الدول األعضاء أمهية اإلبالغ عـن االسـتدامة           ")٢٠ +ريو   ("٢٠١٢ لعام

املـستقبل  ("واحلاجة إىل وضع مناذج ألفضل املمارسات وتسهيل اإلجراءات يف هذا اجملـال       
جمموعة أصـدقاء   "ب فريق اخلرباء بالدول األعضاء من       ورح). ٤٧، الفقرة   "الذي نصبو إليه  

ونوَّه جمدداً بدور أمانـة األونكتـاد،       . اليت شاركت يف الدورة السنوية الثالثني     " ٤٧ الفقرة
 املتعلقة بـاإلبالغ عـن      ٢٠ + بوصفها إحدى اهليئات الرمسية املعنية بتنفيذ دعوة مؤمتر ريو        

 وأن  ٤٧ تواصل االتصال مبجموعة أصدقاء الفقرة       االستدامة، وطلب إىل أمانة األونكتاد أن     
  . توافيه مبعلومات حمدَّثة منتظمة يف هذا الصدد

إلبالغ عن االستدامة بني البلدان     لنهج منّسق   الترويج ل ووافق فريق اخلرباء على أمهية        -٧
رات اليت  أنواع املباد فيما يتعلق ب  األعضاء، وسلَّم يف الوقت نفسه باحلاجة إىل التحلي باملرونة          

وكان لوثيقة املعلومات األساسية الـيت      . اعتمدها واضعو السياسات وأسواق األوراق املالية     
إرشادات بشأن أفضل املمارسات فيما يتعلق مببادرات اإلبالغ        "أعدهتا أمانة األونكتاد بعنوان     

" عن االسـتدامة مقدمـة مـن أجـل واضـعي الـسياسات وأسـواق األوراق املاليـة                 
(TD/B/C.II/ISAR/67)           دور هام يف تيسري املداوالت املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال ، .

وأشاد املندوبون باجلودة الرفيعة لوثيقة املعلومات األساسية وحلقات النقاش، وأعربوا أيـضاً            
وأشار . عن تقديرهم لعمل أعضاء الفريق االستشاري الذين أسهموا خبربهتم يف إعداد الوثيقة           

 إىل أن وثيقة اإلرشادات تقدم أمثلة جملموعة متنوعة من املبادرات القائمة الـيت              فريق اخلرباء 
، منها ُنُهج طوعيـة     أعضاءدول  عدة  اعتمدها واضعو السياسات وأسواق األوراق املالية يف        

ورحبت الدورة بنهج وثيقة اإلرشادات يف رسم خريطة طريق ألربع فئـات            . وُنُهج إلزامية 
ه واضعي السياسات وأسواق األوراق املالية يف اعتماد أنسب مبـادرة           رئيسية ميكنها أن توج   
  ).هي املسائل املؤسسية، والنطاق، ومنوذج الكشف، والتصميم والتنفيذ(يف سياق وطين حمدد 
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يف مبادرة األمم املتحدة املعنونة     األخرية  وأحاط فريق اخلرباء علماً أيضاً بالتطورات         -٨
لية، وأحاط علماً كذلك بكلمة األمني العام لألمـم املتحـدة،           أسواق مستدامة لألوراق املا   

 أمام بورصة نيويورك، وحث فيها أسواق       ٢٠١٣يوليه  /متوز مون، اليت ألقاها يف      -كي   بان
مبـشاركة  وأشادت الدورة   . األوراق املالية يف العامل على االنضمام إىل هذه املبادرة الطوعية         

سواق مستدامة لألوراق املالية، ورحبت بالتقارير املباشـرة        أمانة األونكتاد يف تنظيم مبادرة أ     
اليت قدَّمها اثنان من أسواق األوراق املالية يتعاونان مع مبادرة أسواق مستدامة لألوراق املالية              

وطلبت الدورة أيضاً إىل أمانـة      . من أجل تشجيع اإلبالغ عن االستدامة من ِقَبل الشركات        
بادرات اإلبالغ عن االستدامة بـني واضـعي الـسياسات          األونكتاد مواصلة رصد تطور م    

  .وأسواق األوراق املالية، ُبغية موافاة فريق اخلرباء مبعلومات حمدَّثة يف هذا الصدد
ووافق فريق اخلرباء، يف ختام مداوالته بشأن هذا البند من جدول األعمال، على أن                -٩

أسواق األوراق املاليـة يف تقيـيم     اإلرشادات أداة طوعية عملية تساعد واضعي السياسات و       
ووافقت الـدورة أيـضاً علـى أن        . خياراهتم بشأن طرح مبادرات اإلبالغ عن االستدامة      

اإلرشادات ميكن أن تكون أساساً لوضع برامج للمساعدة التقنية تساعد على تعزيز قـدرات     
ب فريق اخلرباء   ويف هذا الصدد، طل   . الدول األعضاء املهتمة مببادرات اإلبالغ عن االستدامة      

 وتعميمها على نطـاق     - حبيث ُتدرج هبا تعليقات املندوبني       -الفراغ من وثيقة اإلرشادات     
  .واسع كأداة تقنية طوعية

    مسائل أخرى   -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

أكد فريق اخلرباء جمدداً أمهية الكشف عن املعلومات املتعلقة بإدارة الشركات جلذب              -١٠
وسلَّم فريق اخلـرباء    .  وتعزيز التنمية املستدامة والنمو االقتصادي املستدام واملستقر       االستثمار

بأن الكشف العايل اجلودة يف هذا اجملال يشكل قيمة مضافة لواضعي السياسات واملستثمرين             
  . وأصحاب املصلحة

ء، نظـر   ووفقاً لالستنتاجات املتفق عليها يف الدورة التاسعة والعشرين لفريق اخلربا           -١١
الفريق يف دورته الثالثني يف نتائج دراسات حاالت قطرية بشأن الكشف عـن املعلومـات               

. املتعلقة بإدارة الشركات يف الربازيل، ومصر للمرة الثانية، ودول جملس التعـاون اخلليجـي          
وقُدِّمت أيضاً معلومات حمدَّثة بشأن التطورات يف ترينيداد وتوباغو يف جمال الكـشف عـن               

مات املتعلقة بإدارة الشركات، حيث أُشيد بدور دراسة احلالة املتعلقة هبذا البلد، الـيت              املعلو
. قُدِّمت يف الدورة الثامنة والعشرين، يف تيسري املناقشات املتعلقة بالسياسات وبناء القـدرات         

 وأشاد فريق اخلرباء جبودة دراسات احلاالت القطرية، وأعرب عن تقديره للمعلومات احملدَّثة            
  .عن أنشطة تطوير إدارة الشركات يف ترينيداد وتوباغو



TD/B/C.II/ISAR/68 

7 GE.13-51728 

وأشار فريق اخلرباء إىل أن هذه الدراسات القطرية بشأن الكشف عـن املعلومـات      -١٢
 اليت تستخدم إرشادات فريق اخلرباء بشأن الكشف عن املعلومات          -املتعلقة بإدارة الشركات    

تقدم بيانات مهمة لتيسري عملية املقارنة       ال تزال    -املتعلقة بإدارة الشركات كمقياس مرجعي      
ورحبت . املرجعية الدولية، وتقيس التقدم احملرز مبرور الوقت، وتعزز تبادل اخلربات القطرية          

الدورة بالدور الذي ميكن أن تقوم به هذه الدراسات يف توجيه املناقشات املتعلقة بالسياسات              
انة األونكتاد أن تواصل تقدمي اإلرشـادات     وطلب فريق اخلرباء إىل أم    . وأنشطة بناء القدرات  

التقنية إىل املؤسسات احمللية الراغبة يف إعداد دراسات حـاالت إفراديـة قطريـة موحـدة                
باستخدام املعايري اليت وضعها فريق اخلرباء بشأن املمارسات اجليدة يف جمال الكـشف عـن               

  .املعلومات املتعلقة بإدارة الشركات

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
رحب األمني العام لألونكتاد باملندوبني من مجيع أحناء العامل، وتناول املعلم التارخيي              -١٣

للدورة السنوية الثالثني، مشرياً إىل أن فريق اخلرباء هو من أعرق أفرقة اخلرباء التابعة لألمـم                
 يف خطة األمم املتحدة األوسـع نطاقـاً         وأكد أن فريق اخلرباء ُيقدِّم إسهاماً رئيسياً      . املتحدة

للتنمية، وشدَّد على أمهية دور شفافية الشركات يف حتسني االستقرار املايل وتيسري االستثمار             
والحظ أن فريق اخلرباء أعد أيـضاً،       . يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية       

 العملية واألدوات بشأن مواضيع رئيسية تتعلق       على مر السنني، عدداً من الكتيبات اإلرشادية      
باإلبالغ من ِقَبل الشركات، منها أداة التطوير احملاسيب اليت تساعد الدول األعضاء على حتديد         

وحـذّر مـن   . اجملاالت اليت حتظى باألولوية يف بناء هيكل أساسي سليم للمحاسبة واإلبالغ      
احملاسبة واإلبالغ، مشرياً بشكل خاص إىل أن       يف جمال   املستقبلية  وجود العديد من التحديات     

العديد من البلدان النامية يواجه نقصاً حاداً يف املوارد البشرية يف مهنة احملاسبة اليت تبلغ عـن                 
وأشار األمني العام أيضاً إىل أن فريق اخلـرباء بـيَّن أن احملاسـبة       . البيانات املالية وغري املالية   

. اً يف سياق تناول الكثري من املسائل املتعلقة باستدامة الشركات         واإلبالغ يؤديان دوراً حموري   
وأشار إىل أن الدول األعضاء تعمل حالياً على حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف إطار خطة               

، مبيناً أن أعمال فريق اخلرباء تؤدي دوراً مهمـاً يف           ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام       
  . تلزم لتنفيذ هذه األهداف يف املستقبلتوفري األدوات اليت س

ونوَّه مدير شعبة االستثمار واملشاريع، التابعة لألونكتاد، يف مالحظاته االفتتاحيـة،             -١٤
بالسجل الطويل واملثمر لفريق اخلرباء، وأشاد بالفريق كنموذج لألفرقة العاملة األخرى التابعة            

الذي يؤديه اإلبالغ من ِقَبـل الـشركات يف         وسلَّط الضوء على الدور املهم      . لألمم املتحدة 
تزويد املستثمرين وواضعي السياسات مبا حيتاجونه من معلومات لدفع االقتصادات إىل األمام            
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وذكَّر الوفود بأنه يف الوقت الذي يطلب فيه املستثمرون         . ومواجهة حتديات التنمية املستدامة   
ل اإلبالغ من ِقَبل الشركات يف العديد من        معلومات مالية وغري مالية رفيعة اجلودة، فإن هيك       

وأشار إىل أن تعزيز القدرات يف البلدان النامية    . البلدان يواجه صعوبة يف تقدمي هذه املعلومات      
حيظى بأولوية جديدة مع تدفق املزيد واملزيد من االستثمار األجنيب املباشر يف العامل إىل هـذه      

والحظ أيـضاً أن فريـق      . بناء القدرات يف هذا اجملال    وأشاد جبهود فريق اخلرباء يف      . البلدان
اخلرباء يسهم يف جمال اإلبالغ عن االستدامة منذ أكثر من عقدين من الزمن، ويشمل ذلـك                
إسهامه مؤخراً يف تقدمي إرشادات ألسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية بشأن مبادرات            

عن االستدامة بند أساسي يف جدول أعمـال        وأشار إىل أن اإلبالغ     . اإلبالغ عن االستدامة  
أسواق األوراق املالية، وإىل أن فريق اخلرباء ميكنه أن يؤدي دوراً مهماً يف تقدمي مـا متـس                  

واختتم كلمته بتقدمي فريـق     . احلاجة إليه من إرشادات وأنشطة لبناء القدرات يف هذا اجملال         
  .رفيع املستوى من املتحدِّثني

تخب حديثاً للدورة الثالثني لفريق اخلرباء، يف مالحظاته االفتتاحية،      ووجه الرئيس املن    -١٥
الشكر لألونكتاد وللمشاركني من فريق اخلرباء، ونوَّه بالقيمة املـضافة الكـبرية ألنـشطة              
وأدوات فريق اخلرباء، مثل أداة التطوير احملاسيب، أو اإلرشادات اليت أعدهتا أمانة األونكتـاد              

وقال إن هذه األدوات واألنشطة حتسن قـدرة        . واستدامة الشركات بشأن إدارة الشركات    
وأضاف . تنفيذ املمارسات اجليدة املتعلقة باحملاسبة واإلبالغ     حالة  الدول األعضاء على تقييم     

أن فريق اخلرباء يدعم أيضاً وضع خطط عمل لتحديث التشريعات واللوائح الوطنيـة، مـع               
كذلك من أجل حتسني املؤسسات الوطنية وعمليـات        مراعاة االحتياجات الوطنية اخلاصة، و    

  .بناء القدرات لصاحل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة

    األسس اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات  -باء  
  ) من جدول األعمال٣البند (

يا، تألف الفريق الرفيع املستوى من وزير الدولة بوزارة االقتصاد واملالية، يف كمبود             -١٦
ونائب وزير املالية، يف إكوادور، وممثل رفيع من وزارة االقتصاد واملالية، يف كوت ديفـوار،               
ورئيس أمناء مؤسسة املعايري الدولية لإلبالغ املايل، واملقـرر اخلـاص املعـين باملـسؤولية               

ويف سياق الطابع التارخيي للـدورة الـسنوية        . االجتماعية للشركات، من الربملان األورويب    
لثالثني، تناول املتحدِّثون من الفريق الرفيع املستوى التطورات املؤسسية والتنظيميـة الـيت             ا

حدثت يف السنوات األخرية يف جمال اإلبالغ من ِقَبل الشركات، حيث أشاروا إىل التقـدم               
وبشكل خاص، عرض املتحدِّثون جتربـة البلـدان يف         . املهم املُحرز، وإىل التحديات الراهنة    

وسلَّطوا الضوء على   . دها الرامية إىل اعتماد مث تنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل         سياق جهو 
التحديات اليت تعترض تنفيذ هذه املعايري، ال سيما يف البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر            

ورحَّب املتحدِّثون بعمل فريق اخلرباء يف هذا الـصدد، وأشـاروا           . اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  
بصورة خاصة إىل دور أداة التطوير احملاسيب، وإىل احلاجة إىل بناء القدرات يف جمال احملاسـبة             
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وشدَّدوا على أمهية اإلبالغ عن البيانات غري املالية، ال سيما املعلومـات املتعلقـة              . واإلبالغ
هلا باالستدامة، وأشاروا بوجه خاص إىل أمهية هذا العمل يف سياق اجلهود األخرى اليت تبـذ              

  .٢٠١٥األمم املتحدة، مثل حتديد أهداف جديدة للتنمية املستدامة بعد عام 
ويف اجلزء اخلاص باألسئلة واألجوبة، طرح مندوبان أسئلة بشأن حالة اعتماد وتنفيذ              -١٧

تعلق السؤال األول   . املعايري الدولية لإلبالغ املايل يف إطار املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم         
عايري يف إكوادور والتمس حتديد الدروس املستفادة اليت ميكن تبادهلا مع دول أعضاء             بتنفيذ امل 
وركَّز السؤال الثاين على تنفيذ املعايري داخل االحتاد األورويب، وأكد أمهيـة املثـال              . أخرى

وشدَّد مندوب آخر على    . األورويب للبلدان األخرى اليت تسعى إىل اعتماد وتنفيذ هذه املعايري         
بسبب تكييف هذه   ة املعايري الدولية، واستفسر عن التحدي الذي يواجه التوحيد الدويل           أمهي

وتناول سؤال آخر مسألة اعتماد املعايري الدولية لإلبالغ املايل من . املعايري على الصعيد الوطين   
لرقابـة  املعايري من ِقَبل جلنة بازل ل     هذه  ِقَبل القطاع املصريف العاملي، من عدمه، ومسألة إقرار         

  .املصرفية، من عدمه
وأشار الرئيس إىل أن الفريق الرفيع املستوى الثـاين سـيعرض آراء اهليئـات الدوليـة                  -١٨

واإلقليمية اليت تركّز على ما أُحرز خالل السنوات الثالثني املاضية من تقدم حنو تعزيـز اإلبـالغ     
لقة باإلبالغ عن البيانات املالية وغري      املوثوق والقابل للمقارنة من ِقَبل الشركات، واالجتاهات املتع       

  . املالية، وإمكانات حتقيق جمموعة واحدة من معايري اإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات
وشدَّد املتحدِّث األول، وهو ممثل املفوضية األوروبية، علـى أن احملـاوالت األوىل               -١٩

، أُدمـج هـذان     ٢٠١٣ويف عام   . ١٩٨٣ و ١٩٧٨ملواءمة القواعد احملاسبية تعود إىل عامي       
الواجب التطبيق اعتباراً مـن أول      ) EU/2013/34التوجيه  (التوجيهان يف توجيه حماسيب جديد      

تبـسيط ومواءمـة    ) أ: (وتوخى النص اجلديد حتقيق ثالثة أهداف هي      . ٢٠١٣يوليه  /متوز
مكانية املقارنـة   زيادة إ ) ب(التزامات اإلبالغ بالنسبة للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم؛        

استحداث فصل جديد عن التزامات اإلبالغ لكل       ) ج(بني التقارير املالية وزيادة وضوحها؛      
وأشار املتحـدِّث إىل  . بلد على حدة بالنسبة للصناعات االستخراجية وصناعة قطع األشجار     

ملالية يف  طرح مقترح جديد من ِقَبل املفوضية إلدخال االلتزامات باإلبالغ عن املعلومات غري ا            
وأشار املتحدِّث  . التقارير اإلدارية السنوية للشركات الكبرية والشركات املسجلة يف البورصة        

أيضاً إىل أن من املقرر إصدار تقارير بشأن تقييم عملية تطبيق املعايري الدولية لإلبالغ املـايل،         
  .٢٠١٤وذلك حبلول هناية عام 

بنك الدويل، أن املنظمة تستخدم تقارير احملاسـبة        وبيَّن املتحدِّث الثاين، وهو ممثل ال       -٢٠
أن تستخلص من ويف هذا الصدد، ميكن . واملراجعة املتعلقة باملعايري والقواعد كأداة تشخيصية     

أن توليفة كاملة ومتوازنة مـن  ) أ: (أكثر قيمة، وهيدروس واجتاهات هذه الدراسات أربعة    
لدولية هي العامل الرئيـسي لنجـاح التنفيـذ؛         القدرات واحلوافز املؤسسية لتطبيق املعايري ا     

أن التنظيم الفعال ال غىن عنه لتوطيد هذه احلوافز املؤسسية، وإن كانت املعايري الدولية               )ب(
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أن املعـايري   ) ج(حتدد شروطاً بشأن الكيفية اليت ينبغي هبا ممارسة هذا التنظيم الفعـال؛              ال
اللتزامات املتعلقة باإلبالغ عن البيانات املالية،      الدولية ليست مناسبة بالضرورة لتنظيم مجيع ا      

كما هو احلال مثالً يف حالة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، والشركات الصغرية جـداً،       
أن االفتقار إىل املوارد البشرية عقبة كبرية أمام تنفيذ املعـايري      ) د(واملشاريع اململوكة للدولة؛    

تحديات الرئيسية اليت تلوح يف األفق تشمل، مثالً، أوجه عـدم   وأكد املتحدِّث أن ال   . الدولية
االتساق بني املعايري الدولية واإلطار القانوين، واالفتقار إىل الروابط املناسبة بني اإلبالغ املايل             

  .ألغراض عامة واإلبالغ التنظيمي
ص الشفافية  أما املتحدِّث الثالث، وهو ممثل االحتاد الدويل للمحاسبني، فأكد أن نق            -٢١

 سواء يف القطاع اخلـاص أم       -واملعلومات املالية املوثوقة ميكن أن يؤدي إىل قرارات ضعيفة          
وأشار املتحدِّث إىل أن االحتاد الدويل للمحاسبني يشجع استخدام املعـايري الدوليـة             . العام

ديات أمام حتقيق   لإلبالغ املايل اليت أعدها اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة، ولكن ال تزال مثة حت            
جمموعة متنوعة مـن اجلهـات      وتشمل  وسلَّم بأن عملية التقارب معقدة      . تلك اللغة العاملية  

 هم الفئة األكثر خضوعاً للتدقيق من بـني اجلهـات           مراجعي احلسابات الفاِعلة، وأكد أن    
بة املهنية  وسلَّط الضوء على دور االحتاد الدويل للمحاسبني يف مطالبة منظمات احملاس          . الفاِعلة

بتأييد ودعم اعتماد وتنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل، اليت أعدها اجمللس الـدويل ملعـايري               
احملاسبة، واملعايري الدولية ملراجعة احلسابات، اليت أعدها اجمللس الـدويل ملعـايري مراجعـة              

هنيـة علـى الـصعيد      ونوَّه بالتقرير املتعلق بتطوير منظمات احملاسبة امل      . احلسابات والضمان 
  .العاملي، وهو التقرير الذي يربز جوانب الضعف والتحديات يف مجيع أحناء العامل

وأما املتحدِّث التايل، وهو ممثل املنظمة الدولية للجان األوراق املالية، فسلّم باحلاجة              -٢٢
وقال . ثمارإىل بناء القدرات ورصد التنفيذ املنسق، وكذلك احلاجة إىل النظر يف خماطر االست            

بسبب القيـود املفروضـة علـى       التمويل القائم على املسامهة     إن العامل يتحرك حنو منوذج      
ومن مث، ينبغي وجود ثقة يف النظام، ومن الضروري إعادة بنـاء الثقـة وتعزيـز           . املصارف

ومـن  . االستقرار املايل، بطرق منها تعزيز اإلشراف على وكـاالت التـصنيف االئتمـاين            
وسلَّط املتحدِّث الضوء على األنشطة اليت تقوم هبا        . اً السماح لألسواق بالعمل   الضروري أيض 

املنظمة الدولية للجان األوراق املالية، وتشمل االحتفاظ بقاعدة بيانـات لتبـادل الوثـائق              
والتجارب املتعلقة بتنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل مـع مجيـع األعـضاء، وتـدريب               

 تعليقات إىل اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة من منظور سلطات أسواق رأس         املستثمرين، وتقدمي 
وأخرياً، أشار املتحدِّث إىل أن املنظمة الدولية للجان األوراق املالية ومؤسسة املعـايري             . املال

  .الدولية لإلبالغ املايل وقعتا بروتوكوالً للتعاون حيدد إطاراً للتعاون يف جمال وضع املعايري
وأبرز ممثل جمللس حتقيق االستقرار املايل التحديات اليت حددهتا جمموعـة العـشرين               -٢٣
يتعلق بتحسني املعايري احملاسبية لألدوات املالية، والتوحيد، واملعامالت اخلارجـة عـن             فيما

وأشار املتحدِّث إىل أن التقارب بني اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة وجملـس معـايري              . امليزانية
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. اسبة املالية، بشأن تناقص قيمة القروض، ينبغي استكماله يف الواقع حبلول هناية هذا العام             احمل
وأضاف املتحدِّث، فيما يتعلق باملشروع اخلاص باملعيار احملاسيب لعقود التأمني، أن املسائل اليت 

لتـشجيع  وأكد احلاجة املاسة إىل معايري حماسـبية    . يسعى املشروع إىل تناوهلا بالغة الصعوبة     
وبـيَّن  .  على األقـل   ٢٠١٥غري أن هذه املعايري لن تكون جاهزة قبل عام          . احملاسبة املتسقة 

املتحدِّث أن جملس حتقيق االستقرار املايل أصدر مبادئ وتوجيهات تتعلق بالكـشف عـن              
  . يف املائة منها مطبق من جانب املصارف٥٠ املخاطر، وأن حنو

ثل ملنظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيـا، أن هـذه           وبيَّن احملاور التايل، وهو مم      -٢٤
وهلذه املنظمة تسعة عقود موحدة تـشمل سـبعة         .  دولة عضو  ١٧املنظمة تضم ممثلني من     

وأشار إىل بذل جهود لتحقيق االنسجام يف اجملاالت        . جماالت رئيسية لتطوير القطاع اخلاص    
ة أسواق لألوراق املالية يف املناطق املـشمولة؛        وأشار أيضاً إىل وجود ثالث    . املالية وغري املالية  

 شركة مسجلة ألن معظم الشركات عبارة عن مشاريع صـغرية           ٥٥ومع ذلك ال يوجد إال      
وعلَّـق  . متوسطة احلجم، أو شركات صغرية جداً، بل قد تنتمي إىل القطاع غري الرمسي             أو

 احملاسبة يف منظمة مواءمة قـوانني       املتحدِّث بأنه يف سياق تنقيح العقد املوحَّد املتعلق بقانون        
األعمال يف أفريقيا، ُيتوقع أن ختضع كيانات الصاحل العام، ال سيما الشركات املالية، للمعايري              
الدولية لإلبالغ املايل وأن تعد بياناهتا املالية على أساس النظام احملاسيب املنقح ملنظمة مواءمـة               

ه املتحدِّث باختاذ ترتيبات يف إطار املنظمة، بدعم مـن          وأخرياً، نوَّ . قوانني األعمال يف أفريقيا   
البنك الدويل، لتحسني مناخ االستثمار يف البلدان األعضاء عن طريق تدريب عدد مناسـب              

  .من احملاسبني املهنيني، وحتسني جودة خدماهتم
علـى   اللجنة الدولية لإلبالغ املتكامل على أن اإلبالغ املتكامل يساعد            ممثِّل وشدَّد  -٢٥

. النظر يف الكيفية اليت حتقق هبا أية منظمة قيمة مضافة يف األجل القريب واملتوسط والبعيـد               
ونـوَّه  . وقال إن اإلبالغ املتكامل يوفر جلميع أصحاب املصلحة معلومات موجزة عن القيمة           

ـ             ا، إذ  املتحدِّث بأن اإلبالغ املتكامل يعرب عن استراتيجية أية منظمة وأدائها وإدارهتا وتوقعاهت
  .  املصلحة من اختاذ قرارات مستنريةةيقدم رؤية شاملة ألية شركة وميكّن اجلهات صاحب

وبيَّن املتحدِّث األخري، وهو رئيس شعبة االستثمارات يف شركة أفيفـا إنفـستورز               -٢٦
استثمارات القيام ب ، أن الشركة تنظر يف      )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     (
وقال إن الشركة جتري حبوثاً ُمعمقة، ولذلك حتتاج إىل تقارير          . ويلة األجل بطريقة مسؤولة   ط

وأكد املتحدِّث أن اإلبالغ عن البيانات غري املاليـة تقلَّـص،           . مالية وغري مالية عالية اجلودة    
. يف غياب هذه املعلومات ال ميكن اختاذ قرارات جيدة مـن منظـور إضـافة قيمـة                 وأنه

تحدِّث أن اإلبالغ عن املعلومات غري املالية ازداد يف السنوات اخلمـس املاضـية،        امل وأوضح
ولكن ما مل يلتزم قطاع الشركات بالكشف عن املعلومات غري املالية فإنه لن يفصح عن مجيع 

وأكد املتحدِّث أن شركة أفيفا تعمل على تشجيع احلكومـات علـى            . املعلومات الضرورية 
وتعمل الشركة أيضاً على إدراج هذا النوع من اإلبـالغ          ". م أو التعليل  االلتزا"استخدام أُطر   
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وبيَّن املتحدِّث أن أسواق األوراق املالية ميكنـها أن تـستخدم           . يف أهداف التنمية املستدامة   
شروط التسجيل لتشجيع هذا النوع من اإلبالغ، وأكد يف هذا الصدد أن عمل األونكتاد يف               

  .درة أسواق مستدامة لألوراق املالية عمل أساسيتقدمي التوجيه وتعزيز مبا
ويف إطار املناقشات التالية، طلب أحد املشاركني مزيداً من ا ملعلومات بشأن نـشر                -٢٧

وعلَّق أحد املتحدِّثني بأنه ُيشترط يف أوروبا حد أدىن من الكشف عـن             . التقارير غري املالية  
وطلب متحدِّث آخر توضيحاً بـشأن      . احلداملعلومات لكن جيوز لفرادى البلدان جتاوز هذا        

وعلَّق املتحدِّث الذي ميثل اللجنة الدولية      . كيفية حتديد معايري لقيمة اإلبالغ املتكامل املناسب      
لإلبالغ املتكامل بأن الشركات جيب أن حتدد هذه املعايري على اعتبار أن اهلدف املهم هـو                

  .احلصول على قيمة طويلة األجل
 املشاركني عن النهج الذي ستتخذه املنظمة الدولية للجان األوراق املالية           واستفسر أحد   -٢٨

وأشار ممثل املنظمة إىل أن وكـاالت      . للتعامل مع املسائل الذاتية ومع وكاالت التصنيف االئتماين       
التصنيف االئتماين هلا دور تؤديه، ورغم ذلك فإهنا حباجة إىل التنظيم وإىل القيـام مبهامهـا دون                 

  .وشدَّد على أن املنظمة هلا مدونة قواعد سلوك بشأن التصنيف االئتماين. يف املصاحلتضارب 
وطلب ممثل قطري عن وضع الورقة اخلضراء اليت أعدها االحتـاد األورويب بعنـوان          -٢٩

وبّين أحد املتحدِّثني أن هذه الورقة نوقشت       ". دروس مستفادة من األزمة   : سياسة املراجعة "
، وإرساء نوع من اخلـدمات      التناوب رفيعة للمراجعة، وتناول مسألة      من أجل حتقيق جودة   

وعلَّق املتحدِّث بأنه جيري حتديد قائمة باخلدمات احملظورة الـيت          . ميكن للمراجعني القيام هبا   
وقـال إن   . ميكن للمراجع القيام هبا واخلدمات األخرى اليت ميكنه القيام هبا يف نطاق حمدد             ال

  . وضع تشريع هنائي يف هذا الصدد يف العام القادممن املمكن الفراغ من

أداة التطوير احملاسيب اليت وضعها فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعـين باملعـايري                -١  
    املعلومات املقدمة من البلدان: الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد

  )من جدول األعمال) أ(٣البند (
فرع املشاريع، بشعبة االستثمار واملشاريع، مقدمة موجزة بّينت فيهـا          قدَّمت رئيسة     -٣٠

ونوَّهت أيضاً بالبلدان اليت شاركت يف      . أساس أداة التطوير احملاسيب، وأهدافها، وكيفية إعدادها      
، وذكرت أن املنتدى اإللكتروين ألداة التطوير       ٢٠١٣ و ٢٠١٢االختبارات التجريبية يف عامي     

  .ن بأربع لغات للبلدان الراغبة يف املشاركة يف عملية لتقييم هذه األداةاحملاسيب متاحة اآل
 أن بلده أجرى اختباراً جتريبياً للسنة    ،وأوضح املتحدِّث األول، وهو ممثل من الربازيل        -٣١
وقال إنه أمكن، يف تقييم هذا العام، إشراك املؤسسات وحتقيق توافق يف اآلراء بشأن              . الثانية

كما مت من خالل عملية أداة التطوير احملاسيب معرفة اجملاالت األكثر تقـدماً،             . الردود املقدمة 
وأمكن أيضاً حتديد اجملاالت احملتملة خلطط العمل، مثل خطـط تنميـة            . مثل اإلبالغ املايل  
وبّين املتحدِّث أن من املطلوب حتقيق أوجه حتسن يف جانب التثقيف عـن        . القدرات البشرية 
  .ت على إصدار األحكام املهنية والشك املهينطريق تنمية القدرا
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وبّين متحدِّث آخر، وهو ممثل من اإلدارة االقتصادية االحتادية للخدمة العامـة، يف               -٣٢
بلجيكا، أن إجراء االختبار التجرييب ألداة التطوير احملاسيب يستلزم التقاء مجيـع األطـراف              

. ات من مجيع القطاعات إلجراء مناقـشات      الفاعلة الرئيسية يف جمال اإلبالغ من ِقَبل الشرك       
وقدَّم املتحدِّث وصفاً عاماً للهياكل احملاسبية األساسية يف بلجيكا، مبا يف ذلك اجملاالن القانوين 

وقـدَّم  . شراف وحتقيق االنـضباط   اإلواملؤسسي، وبّين كذلك اإلجراءات املتبعة من أجل        
لشركات واجلانب غري املايل لإلبالغ، وسلّم      أيضاً عن قانون إدارة ا    وافية  املتحدِّث معلومات   

  . يف بلجيكابأن من املمكن تطوير اإلبالغ البيئي واالجتماعي من ِقَبل الشركات
كوادور، النتائج الرئيسية ألداة إوقدَّمت املتحدِّثة التالية، وهي ممثلة من وزارة املالية يف   -٣٣

 اليت حتتاج إىل التحسني، مثـل التنـسيق         وشدَّدت على اجملاالت  . التطوير احملاسيب ودرجاهتا  
بني أصحاب املصلحة، واحلد األدىن للشروط يف اجملال التعليمي، واحلاجة إىل وجود آلية              فيما

وتناولت املتحدِّثة األنشطة اليت سـُتنفّذ      . ملنح التراخيص للمهنيني، إضافة إىل جماالت أخرى      
وقالت املتحدِّثة إن إكوادور تفـضل      . ددتواملبادرات اليت سُتطرح ملعاجلة الفجوات اليت حُ      

وأكدت فائدة أداة التطوير احملاسيب،     . إدراج اإلضافة املتعلقة بالقطاع العام يف منت االستبيان       
وأشارت إىل استعداد إكوادور . سيما كأداة لتشجيع احلوار ولتوعية القطاعني العام واخلاص ال

  . ُحددت يف سياق تطبيق أداة التطوير احملاسيبللتعاون مع األونكتاد يف معاجلة الفجوات اليت
 لتقييم أداة التطـوير     وأوضح احملاور التايل، وهو ممثل من هولندا، النهج املتبع يف بلده            -٣٤

وقال إن وجود مؤسسة تتألف من ممثلني جلميع اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة يف             . احملاسيب
وقـدَّم  . سلسلة اإلبالغ مكّن من إجراء التقييم دون احلاجة إىل إشراك مؤسـسات إضـافية             

يسية اليت حتتـاج    املتحدِّث بعض املعلومات عن هيكل احملاسبة يف هولندا وذكر أن اجملاالت الرئ           
  .إىل عناية يف البلد هي القطاع العام وجمال الكشف عن املعلومات البيئية واالجتماعية واإلدارية

وبّينت حماورة أخرى، وهي ممثلة وزارة املالية يف أوكرانيا، أن بلدها اعتمد املعـايري                -٣٥
سبية الدولية للقطاع العام يف     ، وأنه سينظر يف املعايري احملا     ٢٠١٢الدولية لإلبالغ املايل يف عام      

وأكدت املتحدِّثة أن أوكرانيا جتري مواءمة لتشريعات معينة لكي تتوافق مـع            . ٢٠١٥عام  
وبّينت املتحدِّثة االستراتيجية اليت اُتبعت لتنفيـذ املعـايري الدوليـة       . شروط االحتاد األورويب  

داة التطـوير احملاسـيب، الـذي       لإلبالغ املايل، وعرضت النتائج األولية لالختبار التجرييب أل       
ونوَّهت املتحدِّثة  . ُيستكمل بعد، وسلَّطت الضوء على اجملاالت الرئيسية اجلديرة باالهتمام         مل

  .أيضاً باإلصالح الذي جيريه القطاع العام لتحسني جودة اإلبالغ
اين الـذي   وعرض ممثل من وزارة املالية، يف االحتاد الروسي، نتائج االختبار التجرييب الث             -٣٦

وأكد فائدة أداة التطوير احملاسيب يف تقييم التقدم احملرز واحلصول علـى صـورة              . أُجري يف بلده  
زيد من اإلجراءات،   تستوجب امل وسلَّط املتحدِّث الضوء على اجملاالت اليت       . حمدَّثة للوضع يف البلد   

. بني املؤسـسات   نسيق فيما وهي تشمل اإلبالغ عن البيانات غري املالية، واملسائل األخالقية، والت         
وقدَّم املتحدِّث معلومات أيضاً عن اجملاالت اليت ميكن حتسني أداة التطوير احملاسيب فيها، واقتـرح               

  .إدراج مكافحة غسيل األموال ومكافحة الفساد يف االستبيان كمجالني إضافيني للتقييم
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رز يف االختبار التجـرييب     وأبلغ املتحدِّث التايل، وهو ممثل من كينيا، عن التقدم احمل           -٣٧
ألداة التطوير احملاسيب، الذي أُطلق يف بلده، وقال إن املؤسسة الرائدة هي معهـد احملاسـبني                

 عضو من مجيع أحنـاء كينيـا        ١٢ ٠٠٠العموميني املعتمدين يف كينيا، الذي يضم أكثر من         
واملالية يف كينيا، ووصفاً    وقدَّم املتحدِّث وصفاً لألوضاع االقتصادية      .  بلداً يف العامل   ٥٠ ومن

وذكر أيضاً قائمة املؤسسات املشاركة يف عملية تقيـيم أداة التطـوير            . حلالة اإلبالغ املايل  
  .احملاسيب، وعرض اخلطط املتعلقة باستكمال عملية التقييم

وقدَّم املتحدِّث األخري يف حلقة النقاش، وهو استشاري وشريك سـابق لـشركة               -٣٨
وسـلَّط  . األقـران برز، باإلمارات العربية املتحدة، منظور استعراض       برايس ووتر هاوس كو   

الضوء على التحديات اليت تواجهها البلدان يف التنفيذ الكامل للمعايري الدولية لإلبالغ املايل،             
وحتسني القابلية للمقارنة، ويف تناول مسائل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، واحملاسبة يف            

وأكد أن من الضروري ضمان تقدمي الدعم للهيئات املعنية بوضـع املعـايري             . القطاع العام 
الدولية واهليئات األخرى يف جماالت مثل التعليم ومنح التراخيص، وقياس التقارب، وحتقيـق             

وشدَّد أيضاً على احلاجة إىل اختاذ إجراء لتيسري التنسيق على الصعيد الـوطين             . توافق اآلراء 
  .واإلقليمي والدويل

ويف سياق املناقشات، علَّق أحد املشاركني على ما ذُكر بشأن التطبيق الفعلي إلطار               -٣٩
متكامل لإلبالغ يف الربازيل، بأنه يود أن يعرف املزيد من املعلومات عن مشاركة املراجع يف               

وبيَّن املتحدِّث من الربازيل أن املراجعني أعضاء مؤسسيون يف اللجنة الدوليـة            . هذا اإلبالغ 
  .بالغ املتكامل يف الربازيل، ويشاركون يف حتديد وإنشاء عملية الضمانلإل
وطلب خبري آخر مزيداً من املعلومات بشأن كيفية التوفيق بني اإلبالغ املايل وقوانني               -٤٠

واستفسر أيضاً عن استقاللية السلطة احملاسبية وما إذا كان من املمكن أن ُيطلـب          . الضرائب
وبناًء على اقتراح مـن     . القطاع اخلاص مراجعة حسابات الدولة     مراجعي احلسابات يف  من  

مسألة رئيسية بالنسبة لبعض الدول األعضاء بقوله إهنا  رئيس اجللسة    الوزارة البلجيكية، عقَّب  
وذكّر الرئيس أيضاً بأن هذا الـرابط      . يةيف حال وجود رابطة قوية مع التقارير الضريبية واملال        

أحد األسباب وراء عدم اعتمـاد االحتـاد        هو  تقارير الضريبية واملالية     بالتوفيق بني ال   املتعلق
األورويب للمعايري الدولية لإلبالغ املايل، يف هذه املرحلة، سواء للحسابات القانونية الفردية أم             

وأوضح الرئيس أيضاًَ أنه، فيما يتعلق باستقاللية املراجع        . للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم   
اسبية، يوجد يف حالة بلجيكا مفهوم مراجعي وحيد يف اإلقليم الفالمندي، حيث            والسلطة احمل 

جتري الوزارة وحكومة هذا اإلقليم واحملكمة العليا البلجيكية للمراجعني أنشطة قانونية بشأن            
وعالوة على ذلك، جيري املراجعون املسجلون مراجعات قانونية للبيانـات          . الكيانات العامة 

 املراجعة اليت تقوم هبا احملكمة العليا للمراجعني على استخدام األموال العامـة،             املالية، وتركز 
وتتعاون هذه اجلهات الفاعلة وتتبادل     . واإلعانات، وتطبيق التشريع املتعلق باملشتريات العامة     

  .املعلومات السرية وفقاً للقانون



TD/B/C.II/ISAR/68 

15 GE.13-51728 

املتعلقة بكيفية تنفيـذ    وأخرياً، طلب مندوب إىل الربازيل أن تتشارك يف التوجيهات            -٤١
وأشار املتحدِّث من الربازيل إىل عدم وجود قاعدة عامة واحدة . املعايري الدولية يف أي بلد نام  

وقال إنه، يف حالة الربازيل، أُنشئت هيئة وطنية معنية بوضـع معـايري             . تناسب مجيع البلدان  
وأوصى املتحدِّث أيـضاً    . ملايلاحملاسبة قبل ثالث سنوات من اعتماد املعايري الدولية لإلبالغ ا         

بأن تعتمد البلدان معايري وقواعد لإلبالغ من ِقَبل الشركات، ال أن تكّيفها، وبـأال تتـرك                
. احملاسبة للمحاسبني فقط، وإمنا أن تشرك فيها أيضاً اجلهات التنظيمية وأصحاب املـصلحة            

ويف اخلتـام، ذكـر     . امونففي الربازيل، مثالً، ينضم إىل اللجنة أكادمييون واقتصاديون وحم        
  .املتحدِّث أن توافق اآلراء عامل أساسي يف عملية التنفيذ

    املوارد البشريةتطوير حتديات   -٢  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

وركزت املالحظات االفتتاحية علـى     . بدأت اجللسة مبقدمة قدَّمتها أمانة األونكتاد       -٤٢
 أداة التطوير احملاسيب، يف سياق متابعة املداوالت اليت         ركيزة بناء القدرات البشرية، من ركائز     

وبوجه خـاص، ركـز     . طلبتها الدول األعضاء يف الدورة التاسعة والعشرين لفريق اخلرباء        
. TD/B/C.II/ISAR/66العرض على ورقة املسائل اليت أعدهتا أمانة األونكتاد وعّممتها بالرمز           

 جدول األعمال االجتاهات ذات الصلة باإلبالغ من        وأكدت املداوالت املتعلقة هبذا البند من     
بـشأن  حمـددة   وقُّدمت تعليقات   . ِقَبل الشركات وتأثري هذه االجتاهات على جودة اإلبالغ       

وركزت املناقشات أيـضاً علـى التحـديات        . االجتاهات العاملية يف اعتماد املعايري احملاسبية     
  .بلداند البشرية يف عدة رالرئيسية يف سياق تنمية املوا

وعقب ذلك، قدَّم رئيس اجمللس الدويل ملعايري تعليم احملاسبة عرضاً بشأن تأثري املعايري               -٤٣
وركز يف العرض على املنشورات الصادرة حديثاً بـشأن تنميـة القـدرات         . الدولية للتعليم 

وأشري بوجه حمدد إىل منشورين أصدرهتما منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              . البشرية
هنج اسـتراتيجي  : مهارات أفضل، ووظائف أفضل، وحياة أفضل   : قتصادي، األول بعنوان  اال

وخلُص ). ٢٠١٣ (توقعات املهارات: ، والثاين بعنوان )٢٠١٢ (إزاء سياسات تنمية املهارات   
املنشوران إىل أن الظروف املتغرية يف سوق العمل تلزم املهنيني باكتساب مهـارات تتعلـق               

وأشار احملـاور   . مهارات عامة باإلضافة إىل إتقان املهارات اخلاصة باملهنة       مبعاجلة املعلومات و  
، يف ضوء التقرير املتعلـق بتطـوير        ن تعزيز احملاسبة وحتسني التعاون    مذكرة التفاهم بشأ  "إىل  

، اليت بيَّنت أن العديد من منظمـات        )٢٠١٣(" منظمات احملاسبة املهنية على الصعيد الدويل     
ولذلك هتدف . فتقر إىل نظم منح الشهادات املتوافقة مع املعايري الدولية للتعليماحملاسبة املهنية ت

املعايري الدولية للتعليم إىل وصف املعارف واملهارات والقيم واآلداب واملواقف املهنية املطلوبة            
للمحاسبني املهنيني؛ وتشجيع التعلم مدى احلياة عن طريق التطوير املهين والتعليم املـستمر؛             

يسري تنقل احملاسبني املهنيني على الصعيد العاملي؛ وتضييق الفروق فيما بـني البلـدان يف               وت
شروط التأهل والعمل كمحاسبني مهنيني؛ وطرح معايري مرجعية دولية تتيح للهيئات األعضاء 
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وباإلضافة إىل ذلك، تناول    . يف االحتاد الدويل للمحاسبني تقييم إجراءاهتا يف ضوء هذه املعايري         
ملتحدِّث النطاقني اللذين تغطيهما املعايري الدولية للتعلـيم، ومهـا التطـوير املهـين األويل               ا
  ).٨ و٧املعياران (املستمر ، والتطوير املهين )٦-١ املعايري(

وعرض املتحدِّث أيضاً تأثري املعايري الدولية للتعليم على تطوير املنـاهج التعليميـة،               -٤٤
اين والرابع من هذه املعايري يصنفان حمتوى برامج التعلـيم احملاسـيب    مشرياً إىل أن املعيارين الث    

واختتم املتحدِّث كلمته باإلشارة إىل أن املعايري الدولية للتعليم هلا تأثري علـى بنـاء               . املهين
القدرات البشرية عن طريق دعم اختاذ هنج قائم على املنافسة إزاء التعليم والتطور، وحتديـد               

حاب املصلحة يف عملية التعليم، وحتديد القدرات املرجعيـة ألعـضاء           واجبات وأدوار أص  
  .االحتاد الدويل للمحاسبني

واستفسر أحد الوفود عما إذا كان اجمللس الدويل ملعايري تعليم احملاسبة قد حدد إطاراً                -٤٥
م زمنياً ميكن لألعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني أن خيضعوا خالله إلعادة تقييم بـراجمه             

وطلب وفد آخر مساعدة من اجمللس الدويل ملعايري تعليم احملاسبة لدعم برامج            . احملاسبية املهنية 
اجمللـس  بقولـه إن    وعقَّب ممثل اجمللس الدويل ملعايري تعليم احملاسـبة         . تعليم احملاسبة يف بلده   

له إلعـادة   حيدد إطاراً زمنياً ميكن لألعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني أن خيضعوا خال            مل
غري أن املتحدِّث ذكر أن اجمللس الدويل ملعايري تعليم احملاسبة          . تقييم براجمهم التعليمية احملاسبية   

  .يشجع األعضاء على مراجعة الربامج بصورة مستمرة لضمان استيفائها للمعايري احملددة
املعتمدين، أكـد   ويف إطار العرض التايل الذي قدَّمه ممثل رابطة احملاسبني القانونيني             -٤٦

املتحدِّث أمهية برنامج الرابطة للتعليم املبكر املتعلق باملعايري احملاسبية الدولية، والتزام الرابطـة             
وأشـار إىل أن    . بتنمية قدرات معدي البيانات املالية على إعداد تقارير مالية عالية اجلـودة           

ى الدعم التنظيمي واملؤسـسي،     التحدي الذي يواجه تنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ يعتمد عل        
  .وعلى توافر املوارد

وواصل ممثل رابطة احملاسبني القانونيني املعتمدين كلمته بتسليط الضوء على بعـض              -٤٧
التحديات الرئيسية اليت تواجه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى فيما يتعلـق باعتمـاد              

ه التحديات بعض النقص يف املهنيني املؤهلني       وتشمل هذ . وتنفيذ املعايري الدولية لإلبالغ املايل    
 فعادة ما ينجذب العدد القليل املتاح       -تأهيالً مناسباً الذين ميكنهم إعداد تقارير عالية اجلودة         

وأكد .  وافتقاد الصلة بني التعليم اجلامعي واملعايري املرجعية الدولية        -منهم إىل القطاع اخلاص     
مل مع اجلامعات من أجل تقدمي التعليم احملاسيب ملـساعدهتا          املتحدِّث أن الرابطة ستواصل الع    

على وضع مناهج دراسة متكّن خرجيها من احلصول على إعفاءات من املؤهالت اليت تشترطها 
  .رابطة احملاسبني القانونيني املعتمدين

وحدد املتحدِّث جماالت أخرى ألنشطة الرابطة يف جمال تنمية القدرات البشرية، منها        -٤٨
لتشارك يف أفضل املمارسات عن طريق تقدمي التوجيه الالزم لدعم تطوير اهلياكل اإلداريـة              ا

والتنظيمية ملنظمات احملاسبة املهنية؛ ومواصلة تقدمي برامج تدريب املدربني وعقد مـؤمترات            
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التعلم الرامية إىل بناء قدرات معاهد التدريب احمللية؛ والتعاون مع أصحاب املصلحة، مثـل              
، من أجل وضع احملاسبني املهنيني على املستويات املناسـبة يف أُطـر             الوطنية االعتماد   جمالس

التأهيل الوطنية؛ وتعزيز قيمة وإسهام احملاسبني املهنيني يف التنمية الوطنية؛ وتقـدمي الـدعم              
  .للطالب يف منطقة أفريقيا

ملعايري الدولية للتعليم   وقدَّم ممثل مشروع احملتوى املوحد عرضاً مفصالً بشأن مواءمة ا           -٤٩
وحّدد يف العرض املواضيع املتعلقة باإلبالغ من ِقَبل الشركات،         . يف أعقاب عوملة هذه املعايري    

املعاهد األعضاء، وأسس املـشاريع، وفوائـد احملتـوى         /واملوارد البشرية، وأغراض املشاريع   
َبل الشركات تعتمد على    واستند احملاور يف عرضه إىل افتراض أن جودة اإلبالغ من قِ          . املوحد

معدي التقارير، ال على املعايري فحسب، مما يعين احلاجة إىل مستوى عـال مـن التعلـيم                 
مث بيَّن احملاور أن هدف املشروع هو وضع معايري مرجعية          . والتدريب يف جمال املوارد البشرية    

املعايري وتوحيدها، وهو   عالية املستوى للتعليم يف جمال املراجعة واحملاسبة، واحملافظة على هذه           
ما انعكس يف املؤهالت الوطنية اليت تناسب التحديات اليت تفرضها العوملة وخمتلف أصحاب             

وأشار . ولتحقيق هذا اهلدف، يرمي مشروع احملتوى املوحد إىل مواءمة نظم التعليم          . املصلحة
لب علـى هـذه     املتحدِّث إىل وجود حتديات يف العديد من البلدان، ولكن من املمكن التغ           

وأشار أيضاً إىل الفوائد اليت حيققها مشروع احملتوى املوحد، وأمهها إسـهامه يف             . التحديات
والحظ املتحدِّث أن   . إعداد تقارير املراجعة والتقارير املالية العالية اجلودة على الصعيد العاملي         

 وأن نظام االمتثـال     يف الواقع العملي،  الكفاءات  إطار املهارات يساعد املراجعني على تطبيق       
وأخرياً، رأى املتحدِّث أن اإلشراف املستقل يكفـل        . يضمن املواءمة الفعلية ال النظرية فقط     

  .تطبيق نظام االمتثال تطبيقاً عادالً
وأحاط أحد الوفود علماً بعمل مشروع احملتوى املوحد، واستفسر عن مدى وجود              -٥٠

. دة أكثر قابلية للمقارنة مع نتائج الـتعلم       خطط لوضع مناذج قياسية حبيث تصبح نتائج اجلو       
. هـذه النمـاذج القياسـية     لتنفيذ  وأجاب ممثل مشروع احملتوى املوحد بعدم وجود خطط         

واستفسر الوفد نفسه أيضاً عن فائدة املعايري الدولية إن كان أصحاب املصلحة واملـسامهون              
نظمته هو وضع معايري التعليم،     وأجاب احملاور بأن نطاق م    . وأعضاء اجمللس ال ميكنهم قراءهتا    

  .وأحال السؤال إىل معاهد إدارة الشركات
أما العرض التايل الذي قدَّمه ممثل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهـي أيـضاً                 -٥١

 شركات حماسبة، فقد تركز علـى االجتاهـات         ستعضو يف جلنة السياسات العامة ألكرب       
وأشار املتحدِّث  . جتاهات على تعليم احملاسبني يف العامل     العاملية يف مهنة احملاسبة وتأثري هذه اال      

وأضاف أن جناح شركات املراجعـة يف       . جلودة وفعالية املراجعة  أساسي  إىل أن املوهبة شرط     
ومراجعي حسابات  إدارة املخاطر على حنو فعال يتطلب من هذه الشركات اجتذاب حماسبني            

 على ذلك، أشار املمثل إىل وجود نقـص         عالوةو. هم ونشرهم ئذوي مهارات عالية واستبقا   
وحدد العـرض أيـضاً   . حاد يف احملاسبني ذوي املهارات العالية الذين يلبون الطلب يف العامل       

  .الدور املهم الذي تؤديه منظمات احملاسبة املهنية من أجل تعزيز هذه املهنة
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 التصدي هلذه   ونوَّه احملاور بالدور الذي تؤديه شركة برايس ووتر هاوس كوبرز يف            -٥٢
وأشار إىل أن الشركة تستخدم االجتاهات املذكورة لضمان أن تكون عمليـات            . التحديات

وقال إن الشركات األعضاء يف شركة برايس ووتر        . مراجعة احلسابات سليمة وعالية اجلودة    
هاوس كوبرز تقوم بدور ريادي يف منظمات احملاسبة املهنية ومتنح املوظفني املهنيني فـرص              

وأشار املتحدِّث إىل أن الشركة العاملية تتعاون مع منظمات         . عارة يف الوكاالت احلكومية   اإل
  .إقليمية وعاملية من أجل تبادل أفضل املمارسات يف جمال تنمية القدرات البشرية

وعلَّق أحد الوفود على نقص املهارات، واستفسر عما إذا كان املـشهد الـسياسي          -٥٣
تناوب واستفسر الوفد نفسه عما إذا كان       . دى إىل تفاقم هذا الوضع    واالقتصادي يف أفريقيا أ   

وأجاب احملاور بأن العمل مع منظمات احملاسبة املهنية هو أحـد           . املراجعني ممارسة مستدامة  
. الطرق لتحسني قدرات احملاسبني يف مناطق العامل املتفاوتة يف األوضاع السياسية واالقتصادية           

وقـال  .  يف أفريقيا فقط وإمنا أيضاً يف العديد من مناطق العامل          اًثمرمليس  وقال إن هذا النهج     
املراجعني، يكمن احلل يف تدريب وتعليم      بتناوب  احملاور أيضاً إنه، إىل جانب السؤال املتعلق        

  .مهنيني أكفاء
وعـرض املتحـدِّث    . وقدَّم العرض التايل ممثل معهد سنغافورة للمحاسبني القانونيني         -٥٤

وبشكل خاص، اعتمد العـرض  . ة احملاسبة يف بلدان رابطة أُمم جنوب شرق آسيا       تطورات مهن 
على البيانات اليت تقارن بني الناتج احمللي اإلمجايل لبلدان الرابطة، وعدد سكاهنا، وعدد أعضاء              

وأشار املتحدِّث إىل األوضاع املتباينة لبلدان الرابطة       . خمتلف منظمات احملاسبة املهنية يف املنطقة     
التحديات الرئيسية القائمة أمام اإلبالغ من ِقَبل الشركات يف املنطقة، وتشمل هذه التحديات             و

  . مع املعايري الدوليةاملواءمة نقص املوارد املالية والبشرية، والعوائق اللغوية، واحلاجة إىل 
وواصل احملاور بيان املوقف يف سنغافورة، حيث عرض النـهج املتبـع للتـصدي                -٥٥

وتناول احملاور العوامل الرئيـسية املـستخدمة لتطـوير         . املوارد البشرية يف جمال   ت  للتحديا
القدرات البشرية يف البلد، وهي التعليم املهين املستمر، والتعليم اجلامعي املتقـدم، واجلهـود              

ا احتـاد  ونوَّه احملاور أيضاً باجلهود اإلقليمية اليت يبذهل. املنسَّقة الرامية إىل تطوير قطاع احملاسبة   
احملاسبني يف رابطة أُمم جنوب شرق آسيا من أجل التصدي هلذه التحديات عن طريق التعاون    
مع املنظمات اإلقليمية والعاملية ذات الصلة، والدعوة إىل تقـدمي توجيهـات إىل منظمـات               

  .احملاسبة املهنية وبناء قدراهتا وتبادل املعارف معها
رئيس إىل أحد املـشاركني مـن معهـد إدارة          وقبل فتح باب املناقشات، طلب ال       -٥٦

الشركات يف منطقة البحر الكارييب أن يعلِّق على املسألة اليت طرحها أحد الوفود يف وقـت                
سابق بشأن تثقيف املسامهني اآلخرين يف سلسلة روافد اإلبالغ عن البيانـات مـن ِقَبـل                

صصات من شأنه أن ميكن من      وأشار املندوب إىل أن النهج التعاوين فيما بني التخ        . الشركات
  . بناء القدرات الالزمة لتحسني إدارة الشركات
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ويف إطار جلسة األسئلة واألجوبة، نوَّه ممثل من منظمة دولية متخصصة بفائدة أداة               -٥٧
التطوير احملاسيب، وعلَّق على احلاجة إىل التدريب يف جمال املعايري الدولية لإلبـالغ املـايل يف              

وطلب املتحدِّث أن يتركز االهتمام يف اجللسة التالية لفريق اخلرباء . األعضاءالعديد من الدول  
على احملاسبة يف القطاع العام يف ضوء أزمة الديون السيادية، ودعا بشكل خاص إىل تـوفري                

  .مزيد من املوارد لتدريب املدربني
إىل بناء القـدرات    وطلب وفد آخر مزيداً من املعلومات بشأن اجلهود التعاونية الرامية             -٥٨

  .بني شركات احملاسبة العاملية، مثل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، ومنظمات احملاسبة املهنية
املراجعـة  وعلَّق أحد الوفود على عمليات املراجعة املشتركة والفصل بني وظـائف             -٥٩

ن إمكانية  ويف اجلولة األخرية لألسئلة، استفسر أحد الوفود ع       . واملشورة يف شركات املراجعة   
وضع إرشادات بشأن التدريب غري التقين للمحاسبني، يف حني استفسر وفد آخر عمـا إذا               
كان من املمكن إدراج التدريب يف جمال مكافحة الفساد وتعزيـز األخالقيـات املهنيـة يف     

وأشار ممثل اجمللس الدويل ملعـايري تعلـيم احملاسـبة، يف رده، إىل أن              . املعايري الدولية للتعليم  
وقال حماور آخر إن قواعـد اسـتقاللية        . التدريب غري التقين سيكون جزءاً من نتائج التعلم       

املراجعني املطبقة واملنفّذة فعالً يف شبكات املراجعة تتالىف التضارب احملتمل يف املصاحل بـني              
  . الكيانات اخلاضعة للمراجعة

محاسبني القـانونيني إن    ويف ختام حلقة النقاش، قال املمثل من معهد سنغافورة لل           -٦٠
هيئات إنفاذ القانون القوية يف البلد تؤدي دوراً رئيسياً يف احلد من السلوك غري األخالقي يف                

  .مهنة احملاسبة

املبادرات املتعلقة  : استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن االستدامة         -جيم  
  بالتنظيم وأسواق األوراق املالية

  )ألعمال من جدول ا٤البند (
بدأت املداوالت بشأن هذا البند من جدول األعمال مبقدمة من أمانـة األونكتـاد                -٦١

تضمنت معلومات أساسية عن مداوالت الـدورة التاسـعة والعـشرين لفريـق اخلـرباء               
واالستنتاجات اليت اُتفق عليها يف تلك الدورة، وتضمنت كذلك معلومات حمدَّثة عن السياق             

وتـضمن هـذا التحـديث    .  املتحدة الذي ُتنفذ فيه أعمال فريق اخلرباء األوسع نطاقاً لألمم  
، ٢٠١٢معلومات عن العمل اجلاري املتعلق بنتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام             

 ،٢٠١٥جدول أعمال التنمية ملا بعد عام       بشأن   لفريق الشخصيات البارزة     ٢٠١٣وتقرير عام   
. بادرة األمم املتحدة املعنونة أسواق مستدامة لـألوراق املاليـة         وأحدث التطورات املتعلقة مب   

وسلَّط موجز األعمال األساسية الضوء على الرغبة القوية للدول األعضاء يف اإلبـالغ عـن      
وقدَّمت األمانة أيضاً استعراضاً ملـذكرة      . االستدامة، والوالية احلالية لألونكتاد يف هذا اجملال      

دات بشأن أفضل املمارسات فيما يتعلق مببادرات اإلبالغ عن االستدامة      إرشا"املسائل املعنونة   
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، )TD/B/C.II/ISAR/67" (واضـعي الـسياسات وأسـواق األوراق املاليـة        لفائدة  مقدمة  
فريقاً من خرباء اإلبالغ عن االستدامة املشاركني يف مبادرات اإلبالغ عن االستدامة،  وقدَّمت

، وُمِعد ملعايري اإلبالغ عن االستدامة، ومسؤول تنظيمـي         منهم مستثمر، وحملل لالستثمارات   
  . ألسواق األوراق املالية، وممثلني من سوقني لألوراق املالية، وعضو من مهنة احملاسبة

وقدَّم املتحدِّث األول، وهو رئيس الفريق االستشاري الذي أعد مـذكرة املـسائل               -٦٢
يل عن عملية التشاور اليت سـبقت إعـداد         وممثل لشركة أفيفا إنفستورز، مزيداً من التفاص      

. مذكرة املسائل وعن دور الوثيقة اإلرشادية يف تلبية احتياجات املستثمرين من املعلومـات            
املتحدِّث الثاين، وهو حملل لالستثمارات شارك يف صياغة مذكرة املسائل يف إطار الفريق              أما

وسلَّط الضوء  . ثيقة اإلرشادات الطوعية  االستشاري، فقدَّم موجزاً وافياً للجوانب الرئيسية لو      
على الكيفية اليت حتدد هبا الوثيقة خريطة طريق لتوجيه واضعي السياسات وأسـواق األوراق            
املالية إىل مراعاة سلسلة من املسائل اليت ميكن أن تساعد على إثراء أفكارهم إذا قرروا تنفيذ                

  .مبادرة لإلبالغ عن االستدامة
من مبادرة اإلبالغ العاملية الضوء على العمل التكميلي الذي تقـوم           وسلَّط متحدِّث     -٦٣

، وأعلن  ")اجلزرة والعصا " املعنون   ٢٠١٣ال سيما تقريرها لعام     (به هذه املنظمة يف هذا اجملال       
تأييده لوثيقة إرشادات فريق اخلرباء بوصفها أداة مفيدة لتعزيز االهتمام الراهن هبذا اجملال من              

وبعد ذلك حتدث إىل اجللسة أحد كبـار        . راق املالية واجلهات التنظيمية   جانب أسواق األو  
املسؤولني التنظيميني من فرنسا، حيث قدَّم موجزاً مقتضباً للتجربة املهمة لفرنسا يف مبادرات             

وأيد املسؤول  . اإلبالغ اإللزامي عن االستدامة، وسلَّط الضوء على الدروس املهمة املستفادة         
لوثيقة اإلرشادية لفريق اخلرباء، مشرياً إىل أهنا تتوافق مع الكثري من الـدروس             التنظيمي أيضاً ا  

وعرض أيضاً ممثلون من أسواق األوراق املالية يف الربازيـل          . املستفادة من التجربة الفرنسية   
وجنوب أفريقيا جتارهبم يف مبادرات اإلبالغ عن االستدامة، واستشهدوا بنـهجني خمـتلفني             

هذه األسواق شـاركت أيـضاً يف الفريـق          وأشار إىل أن  . السياقات احمللية حققا جناحاً يف    
االستشاري الذي أعد وثيقة اإلرشادات، وأن هذه األسواق أبدت تأييداً كامالً السـتخدام             

. هذه الوثيقة من جانب األسواق األخرى الراغبة يف تنفيذ مبادرة لإلبالغ عـن االسـتدامة              
رئيسة السابقة لفريق اخلرباء وخبرية حمنكة يف جمال اإلبالغ عـن           املتحدِّثة األخرية فهي ال    أما

وأشارت يف كلمتها إىل التقليد القدمي لفريق اخلـرباء  . االستدامة من العاملني يف مهنة احملاسبة     
يف هذا اجملال، الذي يعود إىل أوائل تسعينات القرن املاضي عندما بدأ فريق اخلرباء ألول مرة                

وشدَّدت على الدور املهم الذي يؤديـه فريـق     . سبة البيئية واإلبالغ البيئي   تناول مسأليت احملا  
وأشارت إىل أن اإلبالغ عـن      . يف عمله " يف موضع الصدارة  "اخلرباء يف هذا اجملال، مما جعله       

االستدامة أصبح اآلن مسة عامة، وأشادت بالدور املهم للوثيقة اإلرشادية لفريق اخلـرباء يف              
  .لية إىل أسواق األوراق املالية وواضعي السياساتتقدمي املشورة العم
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وأثناء احلوار التفاعلي مع فريق احملاورين، طرح مندوبو فريق اخلـرباء عـدداً مـن                -٦٤
فقد استفسر أحد املندوبني عن مستوى تنفيذ مبادرات اإلبـالغ عـن االسـتدامة         . املسائل
أن لـوحظ   و. املقارنة مع البلدان الناميـة    بني أسواق األوراق املالية يف البلدان املتقدمة ب        فيما

متيل إىل احتالل موقع الصدارة يف هذا اجملـال، إال أن  أسواق األوراق املالية يف البلدان النامية     
. العديد من أكرب أسواق األوراق املالية يف البلدان املتقدمة تتخذ أيضاً إجراءات يف هذا الصدد        

مي املشورة إىل الشركات غري املسجلة والشركات وسأل مندوب آخر عن دور التوجيه يف تقد     
واعترف احملاورون بأمهية هذه املسألة، وبيَّنوا أن التوجيه يتنـاول املبـادرة الـيت              . املسجلة

تستهدف كالً من الشركات املسجلة وغري املسجلة، وأن عدداً من املبادرات التنظيميـة يف              
وتناول عدد مـن األسـئلة      . لى السواء العامل يستهدف الشركات غري املسجلة واملسجلة ع      

وناقش احملاورون جتارهبم مـع اجلهـود       . احلاجة إىل حتسني اإلبالغ، ال جمرد زيادة اإلبالغ       
املبذولة لتناول مسألة جودة اإلبالغ واملوازنة بني احلاجة إىل تقارير عالية اجلودة واحلاجة إىل              

حد املندوبني على فائـدة املبـادرات       وشدَّد أ . جتنب فرض أعباء ال مربر هلا على الشركات       
الطوعية، وسلَّطت منظمتان حبثيتان مشاركتان الضوء على أعماهلما احلديثة بشأن مبـادرات       

وقدَّم ممثل جملموعـة أصـدقاء      . أسواق األوراق املالية، سواء املبادرات الطوعية أم اإللزامية       
الستدامة، معلومات حمدَّثة بشأن ، وهي جمموعة حكومية دولية معنية باإلبالغ عن ا٤٧ الفقرة

عملها إىل مندويب فريق اخلرباء، ودعت اجملموعة احلكومات األخرى املهتمـة بعملـها إىل              
  .االنضمام إىل اجملموعة

  مسائل أخرى  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  كشف املعلومات املتعلقة بإدارة الشركات  -١  
جدول األعمال باسـتعراض لألعمـال الـيت        بدأت املداوالت بشأن هذا البند من         -٦٥

أجراها األونكتاد مؤخراً يف جمال كشف املعلومات املتعلقة بإدارة الشركات، وهو جمال حيظى 
وبعد مقدمة موجزة قدَّمتها أمانة األونكتاد، قدَّم فريق من ثالثـة   . حالياً باهتمام فريق اخلرباء   

 عن دراسات احلاالت القطرية الـسابقة،       خرباء دراسات حاالت قطرية، أو معلومات حمدَّثة      
استناداً إىل املعيار املرجعي لفريق اخلرباء، وهو املمارسات اجليدة يف جمال كشف املعلومـات              

وُعرضت دراسات حاالت جديدة بشأن ممارسات الكـشف يف         . املتعلقة بإدارة الشركات  
انت دراسة احلالة هذه    ففي حالة مصر، ك   . الربازيل، ومصر، وبلدان جملس التعاون اخلليجي     

وقدَّم متحدِّث . ٢٠٠٧هي الثانية، وكانت الدراسة األوىل قد قُدمت إىل فريق اخلرباء يف عام 
آخر معلومات حمدَّثة عن التطورات املتعلقة بإدارة الشركات يف منطقة البحر الكارييب، منوهاً             

 مناقـشات إقليميـة     بإنشاء معهد إدارة الشركات يف منطقة البحر الكارييب، وهو حـصيلة          
أطلقتها الدراسة املرجعية اليت أعدهتا ترينيداد وتوباغو باالشتراك مـع فريـق اخلـرباء، يف               
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وأشاد املتحدِّثون يف تعليقاهتم   . ، بشأن كشف املعلومات املتعلقة بإدارة الشركات      ٢٠١١ عام
مـن  بشأن عناصر حمددة يف كل دراسة، وكيفية اسـتخدامها          أسئلة  بالدراسات وطُرحت   
  . جانب بلدان أخرى

  منظمات دولية وإقليمية أخرىقبل من املعلومات حتديث   -٢  
افتتح املناقشات ممثل من االحتاد الدويل للمحاسبني بتقدمي العـرض األول يف حلقـة                -٦٦

دعم جودة وقدرات   : وركز العرض على خطوط عمل اهليئة الدولية، وهي       . النقاش الثانية هذه  
وانطالقاً مـن هـذه     . اء العامل، والكشف عن املعلومات، ووضع املعايري      احملاسبني يف مجيع أحن   

اخلطوط، أشار ممثل االحتاد الدويل للمحاسبني إىل أن االحتاد يعمل على حتسني استقاللية عملية              
  .وضع املعايري، وأكد أن هدف االحتاد هو محاية استقاللية اجملالس املعنية بوضع هذه املعايري

 التايل، الذي قدَّمه ممثل اجمللس الدويل ملعـايري مراجعـة احلـسابات             وركز العرض   -٦٧
وحدد العرض أيضاً الفوائـد     . والضمان، على التغيريات املقترح إدخاهلا على تقرير املراجعني       

املتوخاة من إجراء التغيريات يف تقارير املراجعني، وسلَّط الضوء أيضاً على التحديدات الـيت              
وقد أُدرجت مجيع هذه املقترحات املتعلقة      . ت يف هيكل تقرير املراجعة    تعترض إجراء التغيريا  

بالتغيريات يف مشروع املنشور الذي أعده اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات والضمان،            
املعايري الدوليـة اجلديـدة واملنقحـة       : إعداد التقارير املتعلقة بالبيانات املالية املراجعة     املعنون  

واستفسر أحد الوفود   . ، وذلك استجابةً لتغري مناخ املراجعة     )٢٠١٣ (ن املراجعة املقترحة بشأ 
ورد احملاور بأن ذلـك     . عن سبب توقيع تقرير املراجعة من ِقَبل الشريك ال من ِقَبل الشركة           

ليس املمارسة الشائعة يف العديد من البلدان، ولكنه أشار إىل أن املعلومـات املقدمـة مـن                 
تشري إىل أن توقيع تقرير املراجعة من ِقَبل الشريك يوضح تقارير املراجعـة             اجلهات التنظيمية   
  .وحيّسن جودهتا

وأخذ ممثل مبادرة اإلبالغ العاملية الكلمة بعد ذلك، وقدَّم عرضاً للجيل الرابع اجلديـد         -٦٨
: وتركز هذه املبادئ على األمهية النـسبية      . من املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن مدى االستدامة      

وأشار املمثل أيضاً يف    . تقتصر على تقدمي املعلومات املهمة إىل الشركات وأصحاب املصلحة         إذ
عرضه إىل عمليات الكشف اجلديدة واملنقحة، وعمليات الكشف يف القطاعات، واالتساق مع            

  . أطر أخرى، وبيَّن أيضاً األقسام اجلديدة وعمليات الكشف اجلديدة يف إطار اإلبالغ
ار جلسة األسئلة واألجوبة، سأل أحد الوفود عـن دور االحتـاد الـدويل              ويف إط   -٦٩

وسأل وفد آخر عما إذا كـان       . للمحاسبني يف نشر املعايري، وحث على تبسيط هذه املعايري        
االحتاد الدويل للمحاسبني يضع معايري للمنظمات اخلاصة ويعتمد هذه املعايري، وما إذا كـان           

ووّجه الوفد نفسه أسئلة تتعلق بسالمة إتاحة تقريـر         .  املعايري االحتاد نفسه هيئة معنية بوضع    
  .املراجعة للجمهور، وبالتغيريات املقترحة هليكل تقرير املراجعة
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وأوضح ممثل االحتاد الدويل للمحاسبني أن االحتاد ييسر أعمال اهليئات املستقلة املعنية              -٧٠
ورداً على السؤال املتعلق بإتاحة   . ع املعايري بوضع املعايري ويدعمها، ولكنه يف ذاته ليس هيئة لوض        

تقارير املراجعة للجمهور، أحال احملاور السؤال إىل ممثل اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلسابات             
وأشار املمثل إىل أن املقترح اجلديد سـيؤدي إىل         . والضمان، وهو أيضاً عضو يف فريق النقاش      

  .جمهور من أجل تعزيز الشافية يف عملية املراجعةإطالة تقارير املراجعة اليت سُتتاح لل
واستفسر أحد الوفود عما إذا كانت ستجرى مناقشات، على مستوى اجمللس الدويل   -٧١

ملعايري مراجعة احلسابات والضمان أو االحتاد الدويل للمحاسبني، بشأن مـسألتني تتعلقـان             
ويف هـذا  . ت املراجعة ورصدهابالتناوب اإللزامي لشركات املراجعة، واإلشراف على عمليا      

الصدد، أجاب ممثل االحتاد الدويل للمحاسبني بأن االحتاد يشارك يف هذه املناقشات املتعلقـة            
بالتناوب اإللزامي لشركات املراجعة، ولكنه ال يعتزم إصدار توجيهات بشأن اإلشراف على            

ـ         . املراجعة ضمان املـشاركني إىل    وأحال ممثل اجمللس الدويل ملعايري مراجعة احلـسابات وال
  .مشروع املنشور الذي سُيناقش يف إطار اجمللس

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

انتخب فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل، يف جلسته العامة االفتتاحية، أعـضاء              -٧٢
  :مكتبه التالية أمساؤهم

  )بلجيكا (سزافرانسيد دافيد ال      :الرئيس
  )الصني (تشانالسيد يوغواي   : املقرر-نائب الرئيس 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل، يف جلسته العامة االفتتاحيـة أيـضاً،               -٧٣
وكـان  . TD/B/C.II/ISAR/65 الوارد يف الوثيقة     جدول األعمال املؤقت للدورة، على النحو     

  :جدول األعمال كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب   -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  األسس اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات  -٣  
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أداة التطوير احملاسيب اليت وضعها فريق اخلرباء احلكـومي الـدويل             )أ(
: باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد      املعينالعامل  

  املعلومات املقدمة من البلدان
  حتديات تنمية املوارد البشرية  )ب(

املبـادرات  : استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن االسـتدامة          -٤  
  املتعلقة بالتنظيم وأسواق األوراق املالية

  مسائل أخرى  -٥  
   األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثنيجدول  -٦  
   .اعتماد التقرير  -٧  

  نتائج الدورة  -جيم  
اعتمد فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يـوم               -٧٤

، واتفق  )انظر الفصل األول  (، استنتاجاته املتفق عليها     ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨اجلمعة  
كما وافق على جـدول     ). انظر الفصل الثاين  ( يلخِّص الرئيس املناقشات غري الرمسية       على أن 

  ).انظر املرفق األول(األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني لفريق اخلرباء 

  اعتماد التقرير  -دال  
  ) من جدول األعمال٧البند (

املقرر بوضع التقريـر يف      -أذن فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل لنائب الرئيس           -٧٥
  .صيغته النهائية، حتت إشراف الرئيس، بعد اختتام االجتماع
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
مارسات اجليدة املتعلقة امل: األسس اجلوهرية لإلبالغ العايل اجلودة من ِقَبل الشركات       -٣

  بالرصد واإلنفاذ، وآليات االمتثال 
  مسائل أخرى  -٤
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني   -٥
  .اعتماد التقرير  -٦



TD/B/C.II/ISAR/68 

GE.13-51728 26 

  املرفق الثاين

  *احلضور    
  :لتجارة والتنميةمؤمتر األمم املتحدة لحضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف   -١

__________ 

لالطـالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة            . تتضمن قائمة احلضور هـذه املـشاركني املـسجلني          *  
TD/B/C.II/ISAR/INF.6. 

  الروسياالحتاد 
  أذربيجان
  األرجنتني
  إسبانيا

  إكوادور
  أملانيا
  أنغوال
  أوغندا
  أوكرانيا
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بروين دار السالم
  بلجيكا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوركينا فاسو
  بيالروس
  تايلند

  ترينيداد وتوباغو
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ة الدميقراطية مجهورية كوريا الشعبي

  زامبيا
  زمبابوي

  سري النكا
  السودان
  سيشيل

  الصني
  مانُع

  غابون
  غامبيا
  فرنسا
  الفلبني
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  قربص

  كازاخستان
  كرواتيا
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  لبنان
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالطة

  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي

  ملكة العربية السعوديةامل
  نيجرييا
  هاييت
  اهلند

  هنغاريا
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  : ممثلة يف الدورةاملنظمات احلكومية الدولية التاليةوكانت   -٢
  اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلم  
  االحتاد األورويب  
  منظمة التعاون اإلسالمي  

  :وكانت أجهزة وهيئات وبرامج األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة  -٣
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

  والثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
  : ممثلة يف الدورةالوكاالت املتخصصة التاليةكانت و  -٤

  البنك الدويل
  منظمة التجارة العاملية

 :الدورة ممثلة يف املنظمات غري احلكومية التاليةوكانت   -٥

  :الفئة العامة
 ني والزمالء السابقني يف األمم املتحدةالرابطة العاملية للمتدرب

        


