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     قدمة م  
ِ           ُعِقييدت الييدوتة                                                        والثمثييول لفريييق اخلييكاء احلكييومي الييدومل العامييل املعيي  لملعييايري         اخلامسييةُ 

       تشييرين    42   إىل     42                   سويسييرا، يف الفييرتة ميين  ب                                           الدولييية للاحاسييبة واإلبييمن يف قصيير األمييم يف جنيييف، 
   .     4102            األول/أكتوبر 

                       االستنتاجات املتفق عليها -   ا أوالا  
                                                                  قابليينينة التقينينارير املتعلقينينة ابالسينينتدامة للمقاراينينةمل ارتيينينار املؤ ينينرات األساسينينية      حتسينينني -   ألف 

                               يف حتقيينينق أاينيندات التنميينينة املسينينتدامة                                  لإلبينينالغ مينينن جااينينك الشينينرملات عينينن املسينينا ة
                من جدول األعاال(   3       )البند 

  ،                                 ع  لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن                                    إل فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل امل 
                الشيركات يف حتقييق        مين جامليب     بيمن   اإل                                 الدوت األساسي اليذ  ت دييا احملاسيبة و      على     ي كد    إذ  
  ،                التناية املستدامة       أهداف

                                                            للجتاهات األألرية يف جمال تقدمي التقاتير )اإلبمن( مين جامليب الشيركات،              ا وإذ حييط علااا  
                                                    تبة على التطوتات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والرقانة،                  مبا يف ذلك اآلاثت املرت 

ّ  يُذّكر    وإذ    ُ                          يف جمال اإلبمن عين السيتدامة،                النهوض أبعاالا                        ولية األوملكتاد املتاثلة يف  ب   
                                      حسباا هو منصوص عليا يف مافيكياملو ملريويب،

    امة                                                          علييى أماملية األوملكتيياد ملييا قاميت بييا مين عاييل يف جمييال اإلبيمن عيين السييتد   ُ  يُثي  - 0 
          وألاصيية عييرض    ،TD/B/C.II/ISAR/85                                                   وأهييداف التناييية املسييتدامة، علييى النحييو املبيين  يف الوثيقيية 

                                                                             وثيقتهييا التوجيهييية املتعلقيية لمل  ييرات األساسييية لإلبييمن ميين جاملييب الشييركات عيين إسييهامها يف 
         اسيييتحدا                                                                                حتقيييق أهييداف التنايييية املسييتدامة، لعتباتهيييا أداة ملسيياعدة البلييدال يف جهودهيييا الرامييية إىل

                                           آلية تصد بشأل بلون أهداف التناية املستدامة؛
       مل  يرات  ل                  اإلت يادات املتعلقية     بشيأل        عالهيا        أل تتم                  إىل أماملة األوملكتاد       يطلب - 4 
          مبيا يتاشيى                            حتقييق أهيداف التنايية املسيتدامة                                   لإلبيمن مين جامليب الشيركات عين اإلسيهام يف         األساسية 

    عليييى                         تجيييريل للا  يييرات األساسيييية  ال      ألتبيييات   ال  ُ   جُتيير      وأل                  التنايييية املسيييتدامة،        أهيييداف            مييإ إريييات تصيييد 
            يف هذا اجملال؛        القدتات              مبادتات بناء          عن رريق                 دعم الدول األعضاء  ب  و    ،      القطر         الصعيد

ّ  يشيجّإ - 3                                                   عليى أل تواصيل عالهيا يف جميال إعيداد إت يادات قائاية علييى                أماملية األوملكتياد     
                              لتنايييية املسيييتدامة، لعيييدد الشيييركات        أهيييداف ا       م  يييرات    مييين    0- 2-  04                            البيييياات الوصيييفية بشيييأل امل  ييير

ّ  وأل تقييييّدم                                                            تنشيييير تقيييياتير السييييتدامةل، للتنسيييييق مييييإ بييييرامج األمييييم املتحييييدة للبي يييية،     الييييي      بشييييأل    ا اا     مقرتحيييي        
  ؛        املستدامة         التناية                                                             تصنيف امل  ر إىل فريق اخلكاء املشرتك بن الوكالت املع  مب  رات أهداف       إعادة

                               تيسييري حتديييد وتقاسييم أفضييل املااتسييات     صييل      أل توا                  أمامليية األوملكتيياد إىل       يييدعو - 2 
  يف                                   السيييتدامة وأهيييداف التنايييية املسيييتدامة،                    مييين جامليييب الشيييركات عييين       اإلبيييمن     جميييال           الدوليييية يف 

    الييي        األومسية                          ، مبيا يف ذليك كجيزء مين مبيادتة                                اجلهيات املعنيية األأليرى صياحبة املصيلحة   ميإ         يراكة
        واإلبمن.        لاحاسبة               عايري الدولية ل  لمل                                    فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع         ررحها

 4102تشرين األول/أكتوبر  42
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                                                                     مسينينا ل التنفيينينع العملينيني للمعينينايري الدوليينينة للمحاسينينبة واإلبينينالغ يف الق ينيناعني العينينا   -  ابء 
         واخلاص

                من جدول األعاال(   2       )البند 

  ،                                                                     إل فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع  لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن 
                                                              أل تنفييذ املعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن يف القطياعن العيام واخلياص                   إذ يضيإ يف اعتبيات  

                                                استثاات  متكي  وتعزيز عاليات صنإ القرات املستنرية،    جو       يف هتي ة              ا       ا يتيح إسهاماا أساسياا 
    لييية      الدو        لاعييايري  ل                               يف وضييإ املعييايري ويف التنفيييذ العالييي                   أبل الجتاهييات األألييرية        ّ  وإذ يسييلّم 

                                      واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،                      إلعداد التقاتير املالية 
          هييذا البنييد        يف إرييات     ُ      الييي ُأجريييت                     لتسيياع وعاييق املناقشييات             عيين اتتياحييا      يعييرب - 0 

                          الي أعدهتا أماملة األوملكتاد؛  TD/B/C.II/ISAR/86                                      جدول األعاال، على النحو املبن يف الوثيقة     من
                    املااتسييات اجليييدة بشييأل        تقاسييم     تيسييري           أل تواصييل       وملكتيياد            إىل أمامليية األ      يطلييب - 4 

       مسياعدة               ول سيياا بقصيد                                                            تنفيذ املعايري الدولية للاحاسبة واإلبيمن يف القطياعن العيام واخلياص، 
                                جهودهيا املتعلقية ببنياء القيدتات مين    يف    يية                                                      البلدال النامية والبلدال الي متير اقتصياداهتا مبرحلية املتقال

                                           ا ودة من جاملب الشركات والقابل للاقاتملة دولياا.                  أجل اإلبمن العامل اجل

            مسا ل أررى -   جيم 
                من جدول األعاال(   5       )البند 

              الت وير احملاسيب           تنفيع أداة  ب               اخلربات املتعلقة  
                                                                       إل فريق اخلكاء احلكومي الدومل العامل املع  لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن، 
ر   إذ                               ُ             عليهييا يف مافيكييياملو ملييريويب والييي يُطلييب فيهييا ميين                       ولييية األوملكتيياد املنصييوص ب     ِّ يييذكِّ

                                                                              األوملكتياد تعزيييز أفضييل املااتسييات يف جمييال الشييفافية واحملاسيبة، مبييا يف ذلييك عيين رريييق اسييتخدام 
                    أداة التطوير احملاسل،

                                                     التطوير احملاسل لعتباتهيا مبيادتة تئيسيية مين مبيادتات بنياء             فعالية أداة        أبمهية و    ُ ّ  يُسلّم    وإذ  
                                                                    ي إىل تقيييييم اكياكيييل األساسيييية احملاسيييبية الورنيييية وتعزييييز بي ييية اإلبيييمن مييين جامليييب            القيييدتات ترمييي

                        ُ     الشركات على الصعيد الُقطر ،
ّ  وإذ يرحّييب                                                               جبهييود أمامليية األوملكتيياد يف جمييال حتييديط أداة التطييوير احملاسييل للسييتناد إىل         

                 تسييات اجليييدة يف جميييال                                    الييدول األعضيياء، وكييذلك للسييتناد إىل املاا           املقد ميية ميين                التغذييية املرتييدة 
                                                                           اإلبييمن عييين السيييتدامة وأهييداف التنايييية املسيييتدامة، وإذ يضييإ يف العتبيييات م سسيييات األعايييال 

                                                   البالغة الصغر وم سسات األعاال الصغرية واملتوسطة احلجم،
                                     جهودها بشيأل تنفييذ أداة التطيوير احملاسيل                             إىل أماملة األوملكتاد أل تواصل      يطلب - 0 

                                                                     ألميير بغييية مسيياعدهتا علييى تعزيييز قييدتاهتا التنظياييية وامل سسييية والبشييرية بطريقيية                   يف البلييدال املهتايية ل
                                                               متكاملة و املة، بقصد حتقيق اإلبمن العامل اجلودة من جاملب الشركات؛
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ّ  شييجّإ ي - 4       بغييية           مجييإ األمييوال           هييا يف جمييال    جهود          أل تواصييل                   أمامليية األوملكتيياد علييى    
                           ، وأل تقيوم مبزييد مين التوعيية         ا       ال بليدااا إضيافية  يشي   كيي  ل                                    توسيإ ملطاق تنفيذ أداة التطيوير احملاسيل 

  .                                                 بشأل دوت اإلبمن يف حتقيق الناو املستدام الشامل للجايإ
 اجللسة العامة اخلتامية

 4102تشرين األول/أكتوبر  42

            موجز الر يس -    ا اثاياا  
                       اجللسة العامة االفتتاحية -   ألف 

           اليدوت اكيام      على               اهتا الفتتاحية،       يف ممحظ       الضوء،                     األمن العام لألوملكتاد    ة   ائب ّ    سّلطت  - 0
                                                                           ضطلإ با فريق اخلكاء احلكومي اليدومل العاميل املعي  لملعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن  ي     الذ  

      اكي ة             تناولت هذ               للاقاتملة. وقد    ة       والقابل                                                   النهوض إبعداد التقاتير املالية وغري املالية املوثوق هبا  يف 
  ،  ن                                 اإلبييمن املييامل، واحملاسييبة واإلبييمن البي ييي    مثييل   -      السيينن                                جماوعيية متنوعيية ميين القضييااي علييى ميير

            ، واملسييي ولية     احلجيييم                 الصيييغرية واملتوسيييطة                              واحملاسيييبة املتعلقييية مب سسيييات األعايييال                 وحوكاييية الشيييركات، 
         لمل  يييرات                  اإلت يييادات املتعلقييية                ِّ       األوملكتييياد بعايييل قييييِّم بشيييأل        اضيييطلإ                       الجتااعيييية للشيييركات. كايييا 

                                                       القطياع اخلياص يف تنفييذ أهيداف التنايية املسيتدامة. ولإلضيافة إىل        إسيهام         لإلبمن عين          األساسية
                             أومسية إيسياتل )أومسية فرييق اخليكاء            عليهيا اسيم ل     ألليإ             مبيادتة جدييدة        ا م ألراا                    ذلك، أرلق األوملكتاد 

                            يف جمييال اإلبييمن ميين جاملييب الشييركات                               ، هتييدف إىل حتديييد املااتسييات اجليييدة             احلكييومي الييدومل(
        وملشرها.              هبذ  املااتسات   اف       والعرت                   عن قضااي الستدامة

     ، أل       اليدوتة                              يف كلاتيا الرئيسيية اليي ألقاهيا يف    ،                         لاجليس اليدومل لإلبيمن املتكاميل     ممثيل ل      وذكر - 4
  يف             وكوكييب األتض                             العمقيية بيين قطيياع األعاييال واجملتاييإ   ُ    ُتسييهم                              الشييركات واملسييتثارين يفهاييول كيييف 

             الشييركات، نكيين               الييذ  تقييوم بييا    بييمن                      يف سييياق املشييهد املتغييري لإل  و         الطويييل.         يف األجييل           أللييق القيايية 
                  أريير اإلبييمن احلالييية.    بيين       واءميية   امل        عيين رريييق                               بيين اإلبييمن املييامل واإلبييمن غييري املييامل      تكامييل   ال     حتقيييق 

          تاتيييإ اجملليييس  ي               كيييذا التكاميييل. و       ا          حمركييياا للييية األمهيييية               مل  يييرات األساسيييية  ل                        وتشيييكل اإلت يييادات املتعلقييية
          جمييامل اإلبييمن   يف         العامليية                                سييتار مييإ املنظاييات الرئيسييية األألييرى                               الييدومل لإلبييمن املتكامييل للتعيياول امل

       ، مبييا يف                )اإلبييمن الشييركا (                                            عين رريييق احلييوات املتعلييق لإلبيمن ميين جاملييب الشيركات               امليامل وغييري املييامل
                                  وموقيف مشيرتك بشيأل توصييات فرقية العايل                        املتعلقة لألمهيية النسيبية              املبادئ املشرتكة      بشأل          ذلك بيال 
     إريمق       4102                  تشيرين الثياين/ملوفاك    7  يف         وسييجر                             فصياحات املاليية املتصيلة لملنيا .          املعنيية لإل

                 إمكاملية املقاتملة.     حتسن      بغية    ألرر                  مواءمة تئيسي بن ا       مشروع
    جمال   يف                  البلدال الرائدة                 املشاتكول، قال إل        ررحها    ا                            وتداا على الستفساتات املختلفة الي  - 3

                      جماوعيية بييريكس )الكا يييل،         وبلييدال              ل يف األمييريكتن؛           بعييا البلييدا      تشييال         السييتدامة           اإلبييمن عيين
                   وقييدمت بعييا البلييدال                               وجنييوب أفريقيييا( وجماوعيية العشييرين.    ،    الصيين  و       اكنييد،   و               الحتيياد الروسييي،   و 
             هييذ  املعلومييات            الييبعا اآلأليير           بيناييا قييدم         املالييية،           تقاتيرهييا     ضييان        لسييتدامة          املتعلقيية ل       علومييات   امل

                                     نبغيييي اإلبييييمن عييين املعلوميييات علييييى أسيييا  رييييوعي                                     عليييى حيييدة. أمييييا فيايييا يتعليييق مبييييا إذا كيييال ي
                            وأوضييح أل املوافقيية التنظياييية             قودهييا السييوق.  ت      عالييية           يكييول ذلييك   أل      علييى    أكييد      فإملييا         إلزامييي،    أو

      معيييييات      وضييييإ                                    لقييييرتاح أحييييد اخلييييكاء فياييييا يتعلييييق لحلاجيييية إىل       ا علايييياا         إحارتييييا       . وبعييييد         عامييييل مهييييم
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         األوملكتياد        أعايال                وألاتجهيا، قيال إل                          داأليل منظومية األميم املتحيدة        التجيز             املتحيدة بسيبب      لألميم
ّ  تشّكل   0- 2-  04                       البياات الوصفية للا  ر          إت ادات     بشأل    .           يف هذا الصدد            بداية ريبة    

                           م سسية املعيايري الدوليية إلعيداد       كيل مين                            تفيإ املستوى يتيألف مين ممثلين ل     ملقاش      فريق       وقام - 2
                                 اخليكاء الرفييإ املسيتوى املعي  للتاويييل                                                              التقياتير املاليية، واملنظاية الدوليية كي يات األوتاق املالييية، وفرييق

       مبناقشيية                                                                    لمحتيياد األوتويب، ومصييرف التناييية الكا يلييي، والشييركة القاملوملييية إيوبيليييو .         والتييابإ         املسييتدام 
           واملستدامة.       للجايإ                     على التناية الشاملة         وأتثريها                                 الجتاهات الرئيسية يف احملاسبة واإلبمن 

                       أعايال يف مجييإ أءياء العيا            متيات  ملشيا               اليوم نكن أل                          قال أحد اخلكاء إل الشركات   و  - 5
   من                        ولية قضائية هذ  املعايري     22        اعتادت                                                  لستخدام املعايري الدولية إلعداد التقاتير املالية. وقد 

                    مجييإ املعيايري الرئيسيية     وضيإ                 ، ومت الملتهاء مين     احلجم                الصغرية واملتوسطة                    أجل م سسات األعاال
                   مجيييإ املعييايري املطلوبيية          وأضيياف أل    ة.  ي           اعييايري احملاسييب        الييدومل لل   لييس  جمل ا                    املدتجيية يف جييدول أعاييال 

ّ   قييد عييّز ت                            ملسيياءلة واملوثوقييية والشييفافية؛       جيياءت ل           لإلبييمن والييي       طويييل   ال                     الثقيية والسييتقرات املييامل       
                   عال يتعن القيام با                      بيد أملا ل يزال يوجد                                يف تنفيذ أهداف التناية املستدامة.         وأسهات      األجل؛ 

   ة،  ي           اعيايري احملاسيب        اليدومل لل   لس          مماتسات اجمل          حتديط بيال       وجرى  .             املتسم للتساق   يذ            لضاال التنف
   عييين                اإلبيييمن غيييري امليييامل        يف تطيييوير         لإلسيييهام                 اجملليييس عليييى اسيييتعداد         أوضيييح أل     . و               التعلييييق اإلدات 

                          حاجة إىل الشرعية السياسية.              بيد أملا توجد                              رريق التعاول مإ اكي ات األألرى. 
                                                       أل قضيااي السيتدامة تي ثر عليى األسيواق املاليية واملشياتكن فيهيا،                    و د د ألبري آألر عليى - 2

ّ  وسيلزم أل تتطيّوت  .  ا اا                 ما خيلق خمارر وفرص                           مواكبية وتيرية التغييريات. وقيد        مين أجيل                تقياتير الشيركات                
  .       اجلاتييية                                                                            ملشييرت املنظايية الدولييية كي ييات األوتاق املالييية معييايري خمتلفيية للتعامييل مييإ هييذ  التغيييريات 

                                           ا                              دافعول بشكل متزايد عن اعتااد منظوت أرول أجما وإدتاج عوامل بي ية واجتااعية             واملستثارول ي
                    عين اجلوامليب املسيتدامة        اإلفصياح                                 . وقد قرتت املنظاة إريمق  يبكة بشيأل            يف هذا الصدد   ة ي     وحوكا
                                                                      حتدييييد إىل أ  ميييدى نكييين اتبييياع تيييج قيييائم عليييى توافيييق اآلتاء يف اإلفصييياح عييين املعلوميييات      بغيييية 

ِ   قد م إىل املستعِالن     ُ الي تُ       اجليدة    .    ا كبرياا        ا حتدايا                األمهية النسبية                  يف هذا الصدد، تشكل   و   .              
             احلكييومي الييدومل             فريييق اخلييكاء                      احلاجيية إىل التنظيييم ودعييا           الضييوء علييى           أحييد اخلييكاء     ّ  وسييّلط - 7

        الشييركات             بشيأل أتثييريات          وضييإ ترتيييب                         للاعييايري املقاتملية ميين أجيل                           إىل العايل مييإ التحيالف العيياملي 
                                                                  اييية املسييتدامة. ويف أسييواق تأ  املييال، حييدثت  ايدة حييادة يف تييدألمت السياسييات              علييى أهييداف التن

ّ  وتشيييّكل                       يف جميييال التاوييييل املسيييتدام،                  مييين هيييذ  العاليييية.       ا     ا جيييزءاا هامييياا                        أهيييداف التنايييية املسيييتدامة      
                       سياسيية التاويييل املسييتدام.      بشييأل             جماوعيية أدوات       4104            أملتجييت يف عييام    قييد        ييركتا          وأوضييح أل 

  ا                               لمل  يييرات األساسيييية ألطيييوة أوىل ولكنهييي                  اإلت يييادات املتعلقييية     بشيييأل          األوملكتييياد              وتشيييكل أعايييال
                 ا  لبييياات أكثيير تطييوتاا.  ل                اجلواملييب املتعلقيية             تأيييا أل تكييول            وقييال إل ميين                   املزيييد ميين التطييوير.        تتطلييب

     ا        كافيياا لتقيييم      لييس                                     عين عيدد النسياء األعضياء يف جميالس اإلداتة             فيإل اإلفصياح                على سبيل املثال،   و 
                 ملسيياواة بيين اجلنسيين.         املتعلييق ل                          ميين أهييداف التناييية املسييتدامة    5     اكييدف    يييق   حتق              التقييدم احمليير  يف 

                            لتدفقات النقديية، فإمليا ينبغيي  ا            ا                        ليست دائااا ذات أمهية كبرية للنسبة إىل                أل أتثريات الشركة       وتغم
                        التقييياتير. ويف هيييذا الصيييدد،   ُ          ُمدجمييية يف صيييلب                                  عنهيييا، وينبغيييي أل تكيييول اآلاثت اخلاتجيييية         اإلفصيياح

                                     مل  ييييرات األساسييييية هييييي وسيييييلة فعاليييية لتشييييجيإ  ل                  اإلت ييييادات املتعلقيييية       كاء أل           لحييييد أحييييد اخليييي
                          يكييول ميين الصييعب علييى الشييركات         بيييد أملييا                                          الشييركات علييى املشيياتكة يف اإلبييمن عيين السييتدامة؛ 

  .          على البي ة       أتثرياهتا     عن                احلصول على بياات 
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        املعقيودة       األأليرية                   ملتائج حلقية العايل       بتلخيص                       ، يف العرض الذ  قدما،         أحد اخلكاء      وقام - 2
     قييدت     ُ الييي عُ              ، وهييي احللقيية            ا علييى احملاسييبة     وآاثتمهيي                     سلسييلة السييجمت املغلقيية                      بشييأل العاييمت الرقاييية و 

       مييين هيييذا                   خميييارر التكنولوجييييات   و                                                     قبييل اليييدوتة اخلامسييية والثمثييين لفرييييق اخليييكاء احلكيييومي اليييدومل. 
        النا يي ة       الفييرص    ّ  أّمييا   ة.        واملضيياتب   ،           متويييل اإلتهيياب  و           التقلبييات،       وحييدو                 هييي غسييل األمييوال،        القبيييل 

           فياييا يتعلييق   و   .  (           أمتتيية العقييود                     املعاجليية اآللييية للعقييود )  و                مراجعيية احلسييالت           دمييج معيياممت       فتشييال 
      تطيوير           كايا يليزم   ،                              منظيوتات تقيدمي املعلوميات املاليية                حتقيق التساق بين                      للعامت الرقاية، ينبغي 

                      التنظياية والقاملوملية.    ّ   الّنظم
        السبب يف         أو تفسري       اإلبمن    ّ  إّما                       إلبمن املتكامل على أسا  ل             يلزم القيام           يف الكا يل،   و  - 9

     اجملليس       ينظير     ذليك،       عين    ا وفضيما                        لشركات املالوكة للدولة.     إىل ا       للنسبة                       عدم اإلبمن، وهو إلزامي 
                                                                             الييدومل ملراجعيية احلسييالت وضيياال اجلييودة يف إصييدات معيييات بشييأل ضيياال اإلبييمن املتكامييل. ونكيين

      قيراءة                  غري القيادتين عليى                                           رات األساسية أل تنقل تسالة فوتية إىل أول ك             املتعلقة لمل            لإلت ادات
                      تقاتير متكاملة رويلة.

                                                                         وأعرب أحد املندوبن عن تغبتا يف معرفية ميا إذا كيال منيا  السيتثاات قيد حتسين ملتيجية  -  01
     يفييية                                          وميا إذا كييال املهنييول يتلقيول تعلياييات بشيأل ك                                 عاليية تقييدمي تقياتير اإلبيمن املتكامييل       لتنفييذ 

          ل الكا ييييل  إ                                              علييى ذلييك، قييال أحيييد اخلييكاء إملييا نكيين حتسيين التقيياتير و                           ا إعييداد هييذ  التقيياتير. وتداا 
                                         اييين املهييم دميييج التقيياتير املتكاملييية يف الدتاسيييات  ف     ذليييك،       ا   وفضيييما عيين        عييدادها.  إ             حتيياول أل تثيييبط 

               يهيات للايديرين   توج      4112        م يف عيام     قيد      قيد                                                 اجلامعية. وقيال آألير إل معهيد احملللين امليالين املعتايدين
    فحيص     لكين   و   ،   ية         السيتثاات    م          ة يف عاليياهت يي                                          كيفية دمج القضااي البي يية والجتااعيية واحلوكا        بشأل

                                                                  لإلضافة إىل ذلك، أرلقت املنظاة الدولية كي يات األوتاق املاليية  يبكة متوييل   و           يتغري.          التقاتير 
       اخلكات.       تقاسم      تسهيل      بغية         مستدامة 

         الشييركات  ُ    َ تُعتييَك   ،     4131                               مبوجييب ألطيية التناييية املسييتدامة لعييام                      وقييال أحييد املنييدوبن إملييا  -  00
ِ    يييركات مواِرنييية ‘                                                        ا          ، وأل اسيييتخدام امليييواتد القتصيييادية واإلبيييمن عنهيييا أمييير مهيييم أيضييياا للاجتايييإ.  ‘         

                                                                                  وعلييى وجييا اخلصييوص، امييذت املالكيية املتحييدة لكيطامليييا العظاييى وأيرلنييدا الشيياالية ألطييوات إلحييرا 
ّ    يشييّكمل                           اإلملفيياذ والقابلييية للاقاتمليية          ول يييزال  .        واحلوكايية           يية واجملتاييإ     للبي        املتصييلة              تقييدم يف املسييائل    

  .    ن     ن حتدينن كبريينن
           آليية إفصياح        سييتيح                            اجمللس الدومل للاعيايري احملاسيبية                             وتساءل مندوب آألر عاا إذا كال  -  04

                     مشياتك يف حلقية النقياش             عليى ذليك، قيال                                        ا اإلبمن عين أهيداف التنايية املسيتدامة. وتداا         من أجل
                                للاجلس، تناول املسائل غري املالية.                التعليق اإلدات              ملاكن، يف إرات        إل من ا
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                                                                  قابليينينة التقينينارير املتعلقينينة ابالسينينتدامة للمقاراينينةمل ارتيينينار املؤ ينينرات األساسينينية      حتسينينني -  ابء 
                              يف حتقيينينق أاينيندات التنميينينة املسينينتدامة                                  لإلبينينالغ مينينن جااينينك الشينينرملات عينينن املسينينا ة

                من جدول األعاال(   3       )البند 

   يف   ،                                        بشييعبة السييتثاات واملشيياتيإ التابعيية لألوملكتيياد               م سسييات األعاييال       يس فييرع       قييال تئيي -  03
                       يعايل مين أجيل إحيرا  تقيدم         ميا فتي                          جيدول األعايال، إل األوملكتياد    من     بند      ذا ال       تقدنا ك     معرض 

                             مسيياعدة احلكومييات يف مجييإ معلومييات     بغييية               قضييااي السييتدامة     عيين                 ميين جاملييب الشييركات        يف اإلبييمن 
َ  مقيرتَح   مين                واكيدف املتيوأل ى                                يف تنفيذ أهداف التناية املسيتدامة.              القطاع اخلاص       إسهام   عن       وضيإ    

   ُ   وأُريير          إىل مماتسييات          للسييتناد                                                     م  ييرات أساسييية هييو األتيييات عييدد حمييدود ميين امل  ييرات كخييط أسييا  
      ملشييييا                                                           ، مييييا يعكييييس تكامييييل أهييييداف التناييييية املسييييتدامة يف  يييياذج واسييييرتاتيجيات        الشييييركا       اإلبييييمن 

ّ   وتشيييّكل                   التنايييية املسيييتدامة.        ألهيييداف          ذات الصيييلة         الكليييية        يييرات                       األعايييال، مبيييا يتاشيييى ميييإ امل    
    الت   اجمليي        امل  ييرات            إذ تتنيياول  ،     ا          مييدألما ميين املييدألمت                        املتعلقيية لمل  ييرات األساسييية           اإلت ييادات

        سسية.  امل        بي ية و   ال          جتااعية و   ال          قتصادية و         اجملالت ال  ت                   م سسات األعاال، وهي          تبعة ألداء   األ
         يتيألف ميين          للاقاتمليية         لسيتدامة  ل                  التقياتير املتعلقيية            تحسين قابلييية                    كيال فريييق أليكاء معيي  ب  و  -  02

          جمليس معيايري   و    ؛                 البوتصية الكا يليية  و   ؛         املعتايدين                                              ممثلن للكياات التالييةت تابطية احملاسيبن القياملوملين
                                            املديرية العامية لمسيتقرات امليامل واخليدمات املاليية   و    ؛ ت ي     ديلو       و ركة                            اإلفصاح عن املسائل املناألية؛

       ودييوال                  اليدومل للبوتصيات؛       والحتياد   ؛               بوتصة جوهاملسيكن  و                    للافوضية األوتوبية؛         التابعة      املال      وتأ  
                                التناية املستدامة التابعية حلكومية        أهداف     جلنة   و                           البعثة الدائاة لغواتياال؛   و          الكا يل؛              تئيس مجهوتية

                                  كولومبيا؛ و بكة العدالة الضريبية.
     تضييان     وقييد                            ف التناييية املسييتدامة يف بلييد .             رييات تصييد أهييدا    ا  وصييفاا إل          أحييد اخلييكاء       وقييدم -  05

                 األهييداف، لسييتخدام    هييذ                                 ( للبلييد وثيقيية عيين القطيياع اخليياص و     4102        الطييوعي )      الييور           السييتعراض 
          املعلومييات   َ     وَمنهجيية                                                                      إرييات مبييادتة اإلبييمن العاملييية. وأرهييرت الييدتو  املسييتفادة احلاجيية إىل تعزيييز قيييا  

         البي ية.           والتأثريات                     كثافة استخدام املواتد                                           املتعلقة للستدامة داألل القطاع اخلاص بشأل
              ملشيي ت يف بلييدها.                                         ُ إل جلنيية ورنييية ألهييداف التناييية املسييتدامة قييد أُ            ألبييرية أألييرى   ت    وقاليي -  02

ّ  ويشييّكل                      بيين السياسييات احلكومييية        التمقييي            فرصيية لتحقيييق       4131                                تنفيييذ ألطيية التناييية املسييتدامة لعييام      
  .                   واتباع تج حملي بشأتا                    اف التناية املستدامة                                         واجملتاإ املدين عن رريق الستيعاب الداأللي ألهد

                                      واملتشيات املعلوميات ليسيا للضيروتة مفييدين   هو      إلرات  ل               اإلتهاق املرتبط                  وذكر أحد اخلكاء أل  -  07
       احلكييومي             فريييق اخلييكاء                                                        يف صيينإ القييرات. وسييتكول يف الواقييإ م  ييرات ألييط األسييا  الييي وضييعها 

      اليدومل                      لسيتدامة التيابإ لمحتياد  ل                يق العامل املع      الفر                          ملقطة املطمق جيدة. وقد وضإ    هي       الدومل 
            هييا تسييري علييى                             املتعلقيية لمل  ييرات األساسييية، ولكن          لإلت ييادات                      إت ييادات وم  ييرات مماثليية           للبوتصييات

                   مسييح التفكييري املتكامييل    وقييد              ة التقليدييية.  ييي                                   أريير العاييل البي ييية والجتااعييية واحلوكا             ا   أكثيير اتسيياقاا مييإ     ييط
              ت دتاسيية مسييحية      أرهيير   و                        حتقيييق التناييية املسييتدامة.      بغييية             ائهييا للعاييل  أد                    للشييركات بتعييديل  ييوذج 

                           عن أهداف التناية املستدامة.            تقوم لإلبمن            تسإ بوتصات   أل                 الدومل للبوتصات      الحتاد         أجراها
                 البوتصيات القائاية                             على سبيل املثال، قامت مبادتة  ف                    من املبادتات اجلاتية.              ويوجد الكثري -  02

          إ متطلبيات     ّ بتتبّي   ،                       مين أجيل التنايية املسيتدامة                          س العاملي لألعاال التجاتية     للاجل                لإلبمن، التابعة
                                    للاقاتملة مإ أهداف التنايية املسيتدامة.                              وحبط مدى قابلية هذ  املتطلبات                  اإلبمن عن الستدامة 
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                  فرييق اخليكاء احلكيومي        وضيعها                                      أملا يكول من املفيد النظر يف امل  رات اليي    إىل           أحد اخلكاء        وأ ات
                                                             ألتباتها يف امليدال وحتديد مدى توافقها مإ احتياجات الدول األعضاء.  وا       الدومل

        للبوتصية                                   مين املبيادتات لتشيجيإ الشيركات املسيجلة                                   ا وقد أرلقت البوتصة الكا يلية عيدداا  -  09
                      ا       املعلوميات تقياتير و يروحاا روعيية                   لستدامة. ومشليت هيذ           املتعلقة ل       علومات   امل             على الكشف عن 

                           يف الكا ييل. وأرهيرت النتيائج      4107      يف عيام   ُ     أُرلقيت                  ايية املسيتدامة، اليي                       بشأل مبيادتة أهيداف التن
                         هداف التناية املستدامة.                         تربط النتائج الي حققتها أب                             يف املائة من الشركات يف الكا يل     42   أل 
            القطياع اخلياص    مين                 وإحيدى الرابطيات                              مذكرة تفاهم بين حكومية غواتيايال   ُ    ُعقدت    وقد  -  41

              أهييداف التناييية      حتقيييق           الشييركات يف        إسييهام   عيين                  وإعييداد التقيياتير    اات              تنسيييق مجييإ البييي       ميين أجييل 
      تنطبيق                بشيأل السيتدامة       م  رات                       أحد الكياات اإلقلياية     وضإ                          املستدامة. ولإلضافة إىل ذلك، 

                    متطلبيات اإلبيمن اخلاصية         مواءمية               حكوميات املنطقية                                    على مجيإ بليدال أمريكيا الوسيطى. وتتيوألى 
             حلكومي الدومل.                   م  رات فريق اخلكاء ا   مإ    هبا 
                                       ميين عاييمء إحييدى  ييركات القطيياع اخليياص يف الحتيياد         املقد ميية                       وأ يياتت التغذييية املرتييدة  -  40

                        إلعيداد التقياتير وتقيدنها                                                                األوتويب بشأل تنفييذ أهيداف التنايية املسيتدامة إىل أل اليدوافإ الرئيسيية 
       . ومشلييت         القياسييية      عييايري                                وإداتة املخييارر والفييرص والسيياعة وامل                               دوافييإ تتعلييق لللييوائح التنظياييية   هييي 

               مقياييس مشيرتكة؛    وإىل                األمهيية النسيبية   تيج     وإىل            تعرييف مشيرتك                       الي صيودفت الفتقيات إىل        التحدايت 
                      كاييا مشليت هييذ  التحييدايت،                                                               صيعوبة العمقيية بين التييأثريات الجتااعيية أو البي ييية واجلييزء القتصياد ؛    و 

                               القيدتات والتكياليف. ومتثليت احلليول    ،                    الصيغرية واملتوسيطة احلجيم               مب سسيات األعايال           فياا يتعليق 
  .           وتقدمي ضااات   ،                   بنشا  مإ جلال احلوكاة          والتفاعل         الشركات،              قواعد حوكاة               املاكنة يف تعزيز 

   عييين                         وجيييود مسيييتوى مييينخفا لإلبيييمن         األأليييرية إىل                 املتحققييية يف اآلوملييية             تشيييري النتيييائج   و  -  44
      تقييوم                علييى سييبيل املثييال،  ف   م؛          بعييا التقييد  ُ    ُأحيير                                            أهييداف التناييية املسييتدامة يف أفريقيييا. ومييإ ذلييك، 

                                   األملشطة التجاتية التقليدية إىل  ركات         بتحويل                                   البحو  السحابية على منصة لعلى للل     ألدمة 
               قضااي الستدامة.       تشتغل ب                 منصات وتكنولوجيا 

                                                                              وقال أحد اخلكاء إل تعب ة اإلييرادات احملليية هيي وسييلة لتنفييذ أهيداف التنايية املسيتدامة  -  43
                    ميين الصييفر يف جماوعيية ميين       قريييب         الضييرائب     معييدل        غييري أل         للتناييية.        أساسييي    أميير             وأل الضييرائب 

  .           أمياكن أأليرى  يف            املضيطلإ هبيا                                 اإلييرادات املعلنية تتوافيق ميإ األملشيطة         كاا أل                  الولايت القضائية،  
                   املسي ولية الجتااعيية      عليى                 األسيبقية للضيرائب                        فريق اخلكاء احلكومي الدومل      ننح   أل      اخلبري       واقرتح 

  .              لتقدمي التقاتير                     ا كل بلد على حدة معياتاا         الفريق ل     دتج ُ يُ             للشركات وأل 
              احلييالت الييي تضييإ                                                     يف املناقشيية الييي تلييت ذلييك، رلييب أحييد اخلييكاء تقييدمي أمثليية علييى   و  -  42

          املسيتدامة.                أهيداف التنايية         اإلبيمن عين                         يف العتبات يف قيرات تنفييذ                        الشركات احلوافز الضريبية      فيها 
      تقييييم               جعييل ميين املاكيين                  عيين  ييوذج األعاييال قييد         اإلفصيياح   إل     ا                        وتداا علييى ذلييك، قييال أحييد اخلييكاء 

ِ   اسُتحِدثت           القياة الي    .           دفإ الضرائب   هو     هنا                       للاجتاإ، وأحد امل  رات     ُ  
               مين الشيركات اليي   ُ    يُطليب  ،     4102                                              أ ات أحد املشاتكن إىل أملا منذ كاملول الثاين/يناير   و  -  45

                       قيياملول األعاييال يف أفريقيييا                                  يف البلييدال األعضيياء يف منظايية مواءميية       ا مورفيياا      451            تضييم أكثيير ميين 
  .           وقضااي العال                                        عن القضااي الجتااعية والبي ية واجلنساملية             ملشر معلومات
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                                                         راكات ثنائية مإ البلدال لتقييم امل  رات األساسيية عين ررييق       إقامة         حاجة إىل        وتوجد -  42
   جيم   احل                الصيغرية واملتوسيطة                م سسيات األعايال                                          سمسل التوتيد، ما يساعد على تلبيية احتياجيات 

                                                                                      والقطيياع غييري الرمسييي. ونثييل القطيياع غييري الرمسييي مشييكلة كبييرية فياييا يتعلييق أبهييداف التناييية املسييتدامة،
             كيياات املصيلحة        تتعليق ب                       يف الحتاد األوتويب متطلبيات       وتوجد              يتعلق للفقر.          أل األمر          للنظر إىل

    أتأليذ               كاء، ينبغي أل       أحد اخل         كاا يرى   ،                            أهداف التناية املستدامة الي       مواضيإ             وهي تتناول       العامة 
              سمسل التوتيد.           يف العتبات

       لبيياات  ل             وضيإ إت يادات              األوملكتياد بشيأل          ت أعايال                             واستفسر أحد اخليكاء عايا إذا كاملي -  47
                   لستدامة وفعاليتهيا.          املتعلقة ل       ااتسات   امل            ساعد يف قيا   ت س   0- 2-  04      لمل  ر          املتعلقة         الوصفية

   مين                     مماتسيات مسيتدامة جييدة             إثبيات وجيود      ضروت                                         وقال ممثل ألماملة األوملكتاد إملا سيكول من ال
                                حلصول على دتجات كافية كذا امل  ر.     أجل ا

       مقيياييس      ّ          تتطلّييب اسييتخدام                                                   وفياييا يتعلييق مبييا إذا كاملييت احلكومييات والسييلطات التنظياييية  -  42
                   يف الكا يييل علييى سييبيل    ،                                                            حمييددة إلعييداد التقيياتير املتكامليية، قييال أحييد اخلييكاء إل اإلبييمن املتكامييل

                       لشركات املالوكة للدولة.        يف حالة ا    فقط                هو أمر إلزامي   ل،     املثا
ّ   وقييّدمت -  49                    لافهييوم الكييامن وتاء     ا  وصييفاا ل                                         ممثليية ألمامليية األوملكتيياد، يف العييرض الييذ  قدمتييا،     

  يف          إسيهامها           الكيياات عين         مين جامليب                لتقيدمي معلوميات               مل  رات األساسية                   اإلت ادات املتعلقة ل
         وتاء هييذا         الكييامن      اليينهج   و                معييايري الألتيييات،        املاثليية   ت                                   حتقيييق أهييداف التناييية املسييتدامة. وأوضييح

      أمهييية       ا          مسييلطةا الضييوء علييى           جمييال اإلبييمن،      حسييب                                وقييدمت ملظييرة عاميية علييى مجيييإ امل  ييرات    ،      املفهييوم
                                  يف تنفييذ مماتسيات اإلبيمن عين السيتدامة.      احلجيم                 الصيغرية واملتوسيطة                م سسات األعاال      إدتاج 

     تقيدم ُ       ُتسيهم يف    أل                         ا عموة على ذليك، نكين أيضياا   ،    ملية                                   وقالت إل هذ  اجملاوعة من امل  رات العا
    . 0- 2-  04      امل  ر       بشأل            القطاع اخلاص 

   عين        لإلبيمن               مل  يرات األساسيية  ل                  اإلت يادات املتعلقية                    فرييق أليكاء معي  مبشيروع        ويوجد -  31
   ا،                                                    ممثليين للكييياات التاليييةت أكادنييية اإلداتة املالييية ألوكراملييي         يتييألف ميين                        أهييداف التناييية املسييتدامة 
                  ، واملعهييد الكا يلييي  ‘            بلييو أوتتشيياتد ‘      و ييركة                       ، وجملييس أفضييل املااتسييات،                     و ييركة أديييك لمبتكيياتات
     اجملليييس   و   ،  ‘                      غليييولل إييييا. آ . العامليييية ‘      و يييركة   ،       َ ن آمليييد يَيننييية    سيييت ي   ِ إتملِ       يييركة                      للجغرافييييا واإلحصييياء، و 
   ،KMPG    ركة   و ي  ،               لتوحييد املقياييس               املنظاية الدوليية   و                   مكتب العال اليدومل،   و                      الدومل لإلبمن املتكامل، 

   ،                      وهي ية اإلحصياء الدا ركيية                                     مبادئ السيتثاات املسي ول/امليثاق العياملي،        ومنظاة               ملوفو ملوتديسك،       و ركة 
                                               إداتة األمم املتحدة للش ول القتصيادية والجتااعيية،   و                           برامج األمم املتحدة للبي ة،   و           األوملكتاد،   و 
            ألمم املتحدة.              لتفاق العاملي ل ا  و 

                   وسيييلة إلدتاج بييياات      تتيييح                لمل  ييرات األساسييية    ة      املتعلقيي        ت ييادات  اإل                  وقييال أحييد اخلييكاء إل  -  30
                    وافيق عليى أل امل  يرات           أوضيح أمليا ي                                                   القطاع اخلاص يف إريات الرصيد ألهيداف التنايية املسيتدامة، و 

                             بشيأل أهييداف التنايية املسييتدامة        ألوملكتيياد                                           اليي وضييعها فرييق اخلييكاء احلكيومي الييدومل التيابإ ل        األساسيية 
  .    4131        ألطة عام        يف ضوء                           يدة لقيا  أداء القطاع اخلاص                هي ملقطة املطمق ج

                                                إمكامليييية مقاتملييية تقييياتير أهيييداف التنايييية املسيييتدامة مييين      حتسييين                وحتيييد  ألبيييري آألييير عييين  -  34
                                         عين األهيداف عاليية معقيدة تتطليب وجيود  يراكات               تقيدمي التقياتير          وأوضيح أل                  وجهة ملظير إحصيائية. 

               إسييهاما يف حتقيييق                لقطيياع اخليياص بشييأل                 شييال التعيياول مييإ ا     هييذا ي                         جلاييإ البييياات ذات الصييلة. و 
              ييييركة صيييييدلملية          ميييين جاملييييب               تقييييدمي املعلومييييات          لمتسيييياق بيييين                            ا األهييييداف العاملييييية. وقييييدم حتليييييما 

                                                        علييى الييرغم ميين أل امل  ييرات املقرتحيية تبييدو بداييية جيييدة ءييو إملتيياج   و                      والحتياجييات اإلحصييائية. 
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   عين                تقدمي املعلومات          قادتة على                               من املشكوك فيا أل تكول الشركات      فإل                      بياات قابلة للاقاتملة، 
   لييين  ف  ،             يييديد الوريييأة                عليييى القطييياع اخلييياص        الواقيييإ                إذا أصيييبح العيييبء   و                     مجييييإ امل  يييرات املقرتحييية. 

                                                                    تتاكن وكالت اإلحصاء الورنية من احلصول من الشركات على البياات املطلوبة.
         البييياات  ن          املسييتادة ميي      ألدوات                   للييذكاء الصييطناعي وا    نكيين     أملييا               تأ  أحييد اخلييكاء          وكييال ميين -  33
ّ   حيّسيينا   أل         األعاييال        م سسييات           قيييا  أداء             أل يسيياعدا يف               عيين السييتدامة و                       إعييداد وتقييدمي التقيياتير   

                                       لسييتخراج املعلومييات ذات الصييلة ميين الشييركات               ا      ا وأوضييح أل حتليييما عاملييياا                  امل  ييرات األساسييية.       بشييأل
                   ليى مسيتوى القطاعيات    عية ع                           وجود ثغيرات يف التقياتير اجملا       حدد            ، وهو حتليل                    بشأل امل  رات األساسية
             وعلييى الصييعيد                      ييرات ألسييباب متعييددة.   امل                         أل بعييا القطاعييات يفتقيير إىل                      والبلييدال، قييد كشييف عيين

                 امل  ييرات األساسييية  و   .              تقييدمي التقيياتير            أكييك فجييوات يف           أل لييديهاا           أوقيامليييا                         اإلقلياييي، أرهييرت أفريقيييا و 
           فياييا يتعلييق        املقيياتل             وقيييا  األداء     مليية              إلمكاملييية املقات                           ِّ  إلجييياد التسيياق يف املعييايري احملقِّقيية      ل ميية     أداة 

             القطياع اخلياص                    لمفتقيات الشيائإ ليدى                                   عن أهداف التناية املستدامة. وللتصد                  بتقدمي املعلومات
                 اييإ البييياات، اقييرتح                      املرتفعيية الييي يتحالهييا جل       تكيياليف      إىل ال  و        ّ                الييي حتّفييز تقييدمي التقيياتير       احلييوافز     إىل

             حتفيز الشركات        من أجل                   وتصنيفات الشفافية           ا قة ذاتياا                  تعهيد اجلاوع املنطل              استخدام أدوات      اخلبري 
  .                      أهداف التناية املستدامة       يف حتقيق          إسهامها                  والبلدال على قيا  

                         املتعلقيية بتقييدمي تقيياتير عيين                     عيين اإلحصيياءات الرئيسييية        مسييحية                    قييدم أحييد اخلييكاء دتاسيية   و  -  32
            تقيوم عليى ءيو        الكبيرية                   ، فقال إل الشيركات              مماتسي العتااد                  املستدامة من منظوت               أهداف التناية 

          اإلفصياح عين         بييد أل  .                                      إسيهامها يف حتقييق أهيداف التنايية املسيتدامة   عين                       متزايد بتقيدمي معلوميات
       ل يييييزال                        أهييييداف التناييييية املسييييتدامة             األداء بشييييأل      لقيييييا                       الييييي تسييييتخدمها الشييييركات         امل  ييييرات 

   هييي             قيياييس حمييددة                                    ترمجيية دعييم أهييداف التناييية املسييتدامة إىل م             للنظيير إىل أل  ،             ميينخفا املسييتوى
              وموثوقيييية تقيييدمي            تطيييوير أمهيييية      وميييإ            مييين الشيييركات.                للنسيييبة إىل كثيييري                      ا أمييير ميييا ييييزال يشيييكل حتيييدايا 

ّ  ستتعّز           املعلومات   .                                 اعتااد املعلومات غري املالية املقد مة        مصداقية       
                                                                          وفياييا يتعلييق بييدوت اإلبييمن املتكامييل يف التناييية املسييتدامة، أكييد أحييد اخلييكاء علييى أمهييية  -  35

          ينطبيق عليى       واحيد                         القياة. وبينايا ل يوجيد حيل        توليد         مإ عالية                         أهداف التناية املستدامة  ة      مواءم
                              األوملكتياد بشيأل امل  يرات األساسيية          إت يادات      ، فيإل                       أهداف التناية املستدامة   عن                تقدمي التقاتير

                              بشيكل أفضيل ميإ احتياجيات الوكيالت                وحتقييق املواءمية    ييب           ا     ا               ستكول أساساا جيداا ملزيد مين التجر 
ّ       قواعيييد بيييياات كبيييرية كيييذا الغيييرض و يييّجإ عليييى          اسيييتحدا       إ اء                      حصيييائية. وأعيييرب عييين قلقيييا   اإل                              

                ركات البياات.           الي أتألذ هبا         بتكاتية   ال  ج  ُ هُ   ُ نيُ   ال       اعتااد 
                       أهييداف التناييية املسييتدامة                              تقييدمي التقيياتير ميين الشييركات عيين     نظييوت  مب              و يياتك ألبييري آأليير  -  32

  .               لتقدمي التقاتير              عايري العاملية     مإ امل             ألمم املتحدة و      املي ل  لع      يثاق ا  امل                               املتوافق مإ املبادئ العشرة ملعايري 
                 أل تشييييكل تقاتيرهييييا                               إىل أهييييداف التناييييية املسييييتدامة دول            يف تقاتيرهييييا                مييييا تشييييري الشييييركات        ا وكثييييرياا 

     لنيا   ل          اليي تلحيق               أل تعكس املخيارر        ينبغي                   فإل األمهية النسبية      لذلك،   و   .                   للضروتة قياة مضافة
       وأملظاية                           الشيركات عين احلاجية إىل معيايري       تعيرب  ،                 مين الناحيية األأليرى  و         الطويل.         يف األجل        والبي ة 

                 اإلت ييييادات املتعلقيييية       تشييييكل                 . ويف هييييذا السييييياق،                اعتايييياد تقاتيرهييييا    طلييييب  ت                    السييييتدامة والتنظيييييم و 
                                                                               لمل  ييرات األساسييية ألطييوة جيييدة ءييو قيييا  التييأثري علييى تنفيييذ أهييداف التناييية املسييتدامة، علييى 

         عين أهيداف                تقيدمي املعلوميات       تشيجيإ        حاجية إىل        وتوجيد       ضيافية.         م  رات إ     تلزم                 الرغم من أملا قد 
                إملشاء ملظام سليم    إىل   و      احلجم                 الصغرية واملتوسطة                م سسات األعاال         من جاملب                 التناية املستدامة 

  . 0- 2-  04             بشأل الغاية                تصد التقدم احملر       بغية             جلاإ البياات 
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      ، وأل              تقييدمي التقيياتير  ت                                           اخلييكاء إملييا ينبغييي إدتاج منظييوت العاييل يف مبييادتا        ت إحييدى    وقاليي -  37
       يقتصيير          فينبغييي أل  -                           ينبغييي أل يييرتبط برفييا  اجملتاييإ                    تقييدمي التقيياتير هييذا       يف إرييات          النسييبية           مبييدأ األمهييية 

             نكييين أل تتطيييوت   و         الشيييركة.    ا                          ميييإ املخيييارر املاديييية اليييي تواجهييي                              األمييير عليييى جميييرد تطيييابق هيييذا املبيييدأ
ّ   حتّسيين            امل  ييرات مييإ           اإلحصيياءات                  قالييت إملييا ملييا كاملييت   و   .                  علييى تقييدمي التقيياتير        لشييركات ا      قييدتات  

ّ  فإتيييا هيييي تشيييّجإ             القطييياع اخلييياص،                   تقيييدمي التقييياتير مييين             األولويييية ليييدعم        ل تعطيييي         الورنيييية        أماملييية             
  .                                                              ا الثغرات املوجودة يف امل  رات الجتااعية الي ل تغطيها الشركات حالياا     حبط             األوملكتاد على 

      ا       ا هييدفاا أساسييياا           لعتباتهييا           ر الشييفافية       يف تطييوي                                  ا       ا وييي د  العاييل املتعلييق للسياسييات دوتاا أساسييياا  -  32
               مبيييادئ السيييتثاات       منظاييية    ت بييي                              ّ عييين أهيييداف التنايييية املسيييتدامة. وتحّ                            لتقيييدمي معلوميييات عاليييية اجليييودة

         احلاجية إىل                       مل  يرات األساسيية وأكيدت                      وضيإ اإلت يادات املتعلقية ل              األوملكتاد بشأل        أبعاال       املس ول 
   ميين     أل            ألداء. ويف حيين                القيييا  املقيياتل ليي    وميين         املقاتمليية    ميين      تاكيين  ل ل                 تقيياتير ألييط األسييا      تقييدمي 

ّ                                                              املشييّجإ ت ييية الشييركات الكبييرية تقييدم تقيياتير عيين أهييداف التناييية املسييتدامة،             ميين الضييروت       فييإل   
                                    عداد تقاتير أهداف التناية املستدامة. إب        املتعلق        يف احلوات      احلجم                               إ راك الشركات الصغرية واملتوسطة 

             الشيييركات بشيييأل        توعيييية              أداة أساسيييية يف     ين  ر            جمتايييإ املسيييتثا     فيييإل                ولإلضيييافة إىل ذليييك،  -  39
     ا قيد         اخليكاء إملي            وقاليت إحيدى  .                           على أهداف التناية املستدامة            أتثري األملشطة   عن                تقدمي املعلومات

            مجيييإ معلوماهتيييا       وأداة                               عييين أتثيييري األداء الجتاييياعي لشيييركتها                تقيييدمي املعلوميييات     آليييية             جيييرى مواءمييية
                                  اإلت ييادات املتعلقيية لمل  ييرات األساسييية     فييإل        الواقييإ،   يف   و                          املتعلقيية لمل  ييرات األساسييية.            واإلت ييادات

       بيييد أل           للاقاتمليية.                           التقيياتير املتعلقيية للسييتدامة        قابلييية     حتسيين            الييتاكن ميين             ألطييوة مهايية ءييو    هييي 
                                                             للغاييية يف األسييواق املسييتهدفة، وقييد ل تكييول املييواتد والقييدتات الم ميية                           اجلهييات الفاعليية ل تييزال جمييز أة 
                                       هييت الملتبيا  إىل الفتقييات إىل معلوميات جماعيية                  منهجييي كافيية. ووج                         جلايإ هيذ  املعلومييات بشيكل

     ا                       ، فضييما عيين التييأألري الكبييري بيين مجييإ               ومقييداتها احملييدود                   البييياات الييي مت مجعهييا       جييودة      تداءة     وإىل 
  .                وتقدنها يف تقاتير        البياات 

    داف      عين أهي                     عالية تقدمي املعلوميات             شرح للشركات    ُ أل تُ         إىل أمهية              ت ألبرية أألرى      وأ ات  -  21
                   األلفيييية عليييى البيييياات     جييييل      ورليييب    ،                          للاسيييتثارين مماتسيييات السييتدامة    ُ     وأل ُتشيييرح    ،                التناييية املسيييتدامة

    جميال       يوجيد            للاسيتثارين،               لدتاسية مسيحية       ا ووفقياا                                       وامل ثرة من أجل بنياء الثقية بين النظيراء.          الشفافة
ٍ                  تكشف بشكل كاٍف عن مجيإ املخارر،     ل                                   للتحسن يف تقاتير الشركات ألل الشركات          كايا أل            

       الثقية              وأ ياتت إىل أل  .     4131                                        متوافقة بشيكل صيحيح ميإ أهيداف ومتطلبيات عيام       ليست          التقاتير
                   قواعد بياات جديدة.                                            الرقاية وفهاها مها أمرال مفض مل على استحدا                بياات التقاتير    يف

        لمل  ييرات          املتعلقيية                             يف العتبييات عنييد تقييييم اإلت ييادات         وضييعهاا           مسييألتال جيييب        وتوجييد -  20
         ا مسيتداماا       ا مسيتقبما       تتييح       نكين أل     ّ                 ت ّد  إىل ثقافة حوكاية                      ت ما إذا كاملت امل  رات     ، مها    اسية   األس

                        أبهيداف التنايية املسيتدامة.       يتصيل                              مفييدة يف فهيم ملتيائج احلوكاية فيايا             هيذ  امل  يرات              وما إذا كاملت 
        مقيييياييس                قائايييية معقوليييية ميييين       تتيييييح        احلوكايييية                                          وقييييال أحييييد اخلييييكاء إل اجملاوعيييية احلالييييية ميييين م  ييييرات 

                                              أ  مقياييس عين أملشيطة وعالييات جميالس إداتة الشيركات         حي  اآلل        ل تشيال               املدألمت، ولكنهيا 
     بشييكل         يسييتهدف   0- 2-  04                                                     لتقييدمي معلومييات مفيييدة كخييط أسييا . وعلييى الييرغم ميين أل امل  يير 

                                                                        ألاص الشركات الكبرية، فإل جماوعية م  يرات أليط األسيا  ينبغيي أل أتأليذ يف احلسيبال مجييإ 
                      الصغرية واملتوسطة احلجم.               م سسات األعاال    يها       ، مبا ف       امل سسات      أملواع 
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        يف عاليية             حامسية األمهيية                                                      ويف أوكرامليا، كاملت ملتائج أملشيطة فرييق اخليكاء احلكيومي اليدومل  -  24
                                                                              اإلصمح. ومن املهم احلصول على دعم تنظياي إلعداد تقاتير الكياات، مثل قواعد املعلوميات 

        امل  رات        وتتسم          التقاتير.       ِّ ومعدِّ    من          ِ بن املستخدِ            تفاعل أفضل      إجياد     ، و                      من أجل إعداد التقاتير
                   عكيييس املااتسييية احلاليييية     إذ ت        ييياملة،     أبتيييا                         فرييييق اخليييكاء احلكيييومي اليييدومل          إت يييادات         املقرتحييية يف 
  ،              م سسييات األعاييال         ، وقييدتات             لقطاعييات كثييرية                       املعييايري احلالييية الشيياملة           املواءميية بيين           املتاثليية يف 

                          ا التناييية املسييتدامة. واسييتناداا        أهييداف            مييإ آلييية تصييد         التسيياق          واحلاجيية إىل    ،                  ومتطلبييات املسييتثارين
         إت يادات  يف          امليذكوتة        امل  يرات         أغلبيية   عين               قيدمت معلوميات           أل الشيركات       اتضح               إىل حتليل مقاتل، 

ّ                      ينبغيييي أل يشيييّجإ فرييييق اخليييكاء احلكوميييات   و                          فرييييق اخليييكاء احلكيييومي اليييدومل.        أتأليييذ يف    أل     عليييى            
                   وضيإ مبيادئ توجيهيية     عنيد                                قاملوين ومتطلبيات املبيادتات الدوليية                        اخلصائص الورنية لإلرات ال         العتبات

                               يف حتقيق أهداف التناية املستدامة.          اإلسهامات               لإلبمن الور  عن 
                                                           حاجييية إىل مواءمييية إفصييياحات الشيييركات عييين السيييتدامة ميييإ م  يييرات أهيييداف        وتوجيييد -  23

                     قابليية مقياييس وررائيق    إىل   و                                                              التناية املستدامة. وأ ات أحد اخلكاء إىل الفتقات إىل معيايري مشيرتكة
ُ    أُرير         قبيل وضيإ              ا سييكول مفييداا                          جماوعة من امل  يرات األساسيية      وجود        قال إل  ف                اإلبمن للاقاتملة، 

                                               . ومين املهييم أل يعاييل األوملكتياد وبييرامج األمييم املتحييدة                  بشيأتا حتقيييق التسيياق     يلييزم              ا أكثير تعقيييداا 
              القطيياع اخليياص يف               ل تقيييس إسييهام     الييي   0- 2-  04        للغاييية         الوصييفية        البييياات        إلعييداد          ا للبي يية معيياا 

                    تفيييإ املسيييتوى ميين جامليييب                     تقييدمي املعلوميييات بشييكل              ا ، بييل تعييز  أيضييياا     فحسيييب                  التناييية املسييتدامة
  .                الدوتة القتصادية                           وإدماج املااتسات املستدامة يف          الشركات

          جلنيييية ورنييييية     ُ    وأملشيييي ت                  التناييييية املسييييتدامة،        أهييييداف                             ويف الكا يييييل، جييييير  إدتاج م  ييييرات  -  22
                                       امل  ييرات وإعييداد تقيياتير عيين أهييداف التناييية       بشييأل          تصييد األداء      بغييية                 لتناييية املسييتدامة        ألهييداف ا

              وهيو ميا جعيل مين                وملشيرها وحتليلهيا          وإملتاجهيا                       منصة تمسية جلاإ البيياات   ُ     أُرلقت              املستدامة. كاا 
                    سب املنارق اجلغرافية. حب                                                 تقييم التقدم احملر  يف تنفيذ أهداف التناية املستدامة        املاكن

   بيين       واءميية   امل                                                           أحييد اخلييكاء إدتاج أهييداف التناييية املسييتدامة يف اإلحصيياءات الرمسييية و       وأيييد -  25
            اليور . ونكين                               تليك املتعلقية بيرأ  امليال الطبيعيي                            رأ  امليال الطبيعيي للشيركات و  ب                احملاسبة املتعلقة

  -                 يرات البي ييية  امل                      القتصيادية لرصيد عيدد مين   -                                           اسيتخدام اإلريات املركيز  لنظيام احملاسيبة البي ييية
                  فيإل حماسيبة الشيركات      ذليك،       ا   وفضيما عين                                      هداف التناية املستدامة بطريقة متكاملة.  أل          القتصادية 

    تصيد     دعم      اليي تي       حصياءات              للحصيول عليى اإل                     هي مصيدت معلوميات مهيم                    فياا يتصل للستدامة
                                  قطياع الشيركات يف حتقييق أهيداف التنايية                 بيد أل إسهامات                  على الصعيد الور .             هذ  األهداف

                                    لرصييد. ونكيين سييد الثغييرات األألييرى عيين رريييق           علييى صييعيد ا        ا        ا طلييب جهييداا متناسييقاا            املسييتدامة تت
    صييحة          لتحقييق ميين  ل         وأسيياليب                                                    مواءميية املصييطلحات والتصيينيفات، ووضييإ منهجييية تقييييم مشييرتكة 

  .       للبياات                عالية مجإ موحدة ب          على األألذ                البياات، والعال 
                  البييياات، والتعامييل                    حتييدايت مشييرتكة يف إداتة                 وم سسييات األعاييال        احلكومييات         وتواجييا -  22

                  جهيييود جيييديرة للثنييياء           وجيييير  بيييذل        القياييية.           مييين تولييييد     تاكييين   ال  و    ،     لإلبيييمن        امليييرتبط          ميييإ اإلتهييياق 
                                                                            تقيياتير متكامليية. غييري أل جاملييب البييياات يف إعييداد التقيياتير يتطلييب املزيييد ميين التطييوير.        إلعييداد

     حاجية       توجيد       ل تيزال                  اليذكاء الصيطناعي،         يتيحهيا                                    كاا هو احلال مإ مجيإ الفيرص اجلدييدة اليي   و 
        لكيي نكين   ،                          ضان األملشطة العامية املعتيادة                          من الضروت  إدألال الستدامة   و               لذكاء البشر .     إىل ا

  .              ا       ا اعتباتها ملشاراا معتاداا 
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        مييين املهيييم       يكيييول  ،             وتبييييال السيييبب                                         لإلضييافة إىل املعلوميييات اليييي ينبغيييي اإلفصييياح عنهييا   و  -  27
  ،               تقياتير الشيركات                فيايا يتعليق بلغية   و        لعياملي.                                              النظر يف كيفية الوصول إىل املعلوميات عليى الصيعيد ا

    ا حييما             التكنولوجيييا        وتشييكل  .     منهيا                          اسييتخراج املعلومييات األساسييية                            فإمليا تغييم اتسيياع ملطاقهييا يصيعب
                املعلومييات املالييية    بيين         لاواءميية  ل                                                        ا نكيين أل حيييل حمييل التقيياتير الوتقييية يف املسييتقبل وأل يكييول مفيييداا 

  يف            على السيواء        ا وحلولا                              اات وتو يعها واستهمكها مشاكل           إملتاج البي      ونثل           غري املالية.          املعلومات   و 
         لستدامة.                        إعداد التقاتير املتعلقة ل

    رأ   بييي                احملاسييبة املتعلقيية                                              علييى استفسييات بشييأل التقيييدم احمليير  يف وضييإ معييايري بشيييأل       ا وتداا  -  22
       النظييام   ا   هييذ                            القتصييادية، قييال أحييد اخلييكاء إل   -                                              املييال الطبيعييي املتوافقيية مييإ ملظييام احملاسييبة البي ييية

               نكيين مواءمييية بعيييا          بيييد أمليييا                                           ميين اإلريييات احملاسييل، للنظييير إىل أمليييا معيييات إحصيييائي؛           ا ليييس جيييزءاا 
    21    ءيو                                               وحتقيق منافإ للقطياعن العيام واخلياص. وقيد قيام للفعيل                   املتطلبات احملاسبية           املفاهيم مإ 

  .       ا إلزامياا             ا جعلها  رراا                  ولكنها   تسإ إىل    ا                          بلداا بتطبيق هذ  احلسالت اليوم، 
                                                                       وفياييا يتعلييق للقطيياع اخليياص، أعييرب أحييد املنييدوبن عيين تغبتييا يف معرفيية مييا إذا كاملييت  - 9 2

                             رسييم علييى ءييو أكثيير فعالييية ألييرائط     أل ت                                            أهييداف التناييية املسييتدامة قييد سيياعدت الشييركات علييى 
                          علييى مماتسيياهتا املتعلقيية بتقييدمي                التييوا ل والدقيية                      ومييا إذا كاملييت قييد أضييفت      خمييارر            يواجههييا ميين   ا مليي

            لعاليية تقيدمي      أأليرى               ا أضيافت أبعياداا    قيد                                         قيال أحيد اخليكاء إل أهيداف التنايية املسيتدامة     . و         تقاتيرها
      يف تبي                             الشركات ومساعدة هذ  األألرية     عامء                  املشاتكة من جاملب                ، ما أدى إىل حتسن         التقاتير

            ّ     أداة تواصييل قّيايية،     هييي      4131                   ألبييري آأليير أل ألطيية عييام       وتأى                           السياسييات األألمقييية الداأللييية. 
                              سمسل التوتيد الكبرية. وذكر ألبري                     مقرتحات القياة داألل     حتديد       عالية       عاها ل      بسبب د       وألاصة

   ميييين      وأل       الدقيييية؛            الفتقييييات إىل              ويواجييييا مشييييكلة                    ا حمييييدود للغاييييية حالييييياا                تقييييدمي املعلومييييات       آأليييير أل 
  .        للتأثريات                  املعلومات املتعلقة                                     الضروت  بذل مزيد من اجلهود لتحسن جودة 

                                      احمللية كأداة لدعم األعضاء يف تنفيذ أهيداف     ات       ة الشبك                      على استفسات بشأل مشاتك      ا وتداا  -  51
             واجلهيات األأليرى                            يبكة حمليية تعايل ميإ احلكوميات     71                                   التناية املستدامة، قيال أحيد اخليكاء إل 

   أل            وللنظييير إىل                      الصييغرية واملتوسييطة احلجييم.                م سسييات األعاييال           ، مبييا يف ذلييك             صيياحبة املصييلحة
              دوتات تدتيبييية            فإتيا قيدمت  ،            هيذ  الشيركات   ل       ول أعايا ا          عليى تأ  جيد    هيو       األهيداف     هيذ        تنفييذ 
                                                    عن أهداف التناية املستدامة. واقرتح أحد اخلكاء دعيوة مجييإ                تقدمي التقاتير      أدوات        وملشرت     حملية 

        املختلفيية                                                  مناقشيية كيفييية أتهيييل البييياات وبنيياء فهييم بشييأل البييياات    إىل        املصييلحة              اجلهييات صيياحبة
   مين      يكيول                                 لنظيراء اآلأليرول. وقيال ألبيري آألير إمليا          اإلحصاء وا        وهي ات                     الي تستخدمها احلكومات 

              بعضييها مييإ بعييا                                              لييدول األعضيياء كيييف تعاييل  ييبكة مكاتييب التفيياق العيياملي  ا               املفيييد أل تييتعلم 
ّ   و ّجإ    .    بذلك                          التفاق العاملي على إبمغها     هي ة   

                                                                       وأعرب أحد املندوبن عن  كا يف الصلة بن بعا امل  رات والنتائج املتعلقة أبهيداف  -  50
       وأعييرب  .        التعليييم      جبييودة        املتعلييق       واكييدف         التييدتيب       سيياعات                         املسييتدامة، مثييل م  يير متوسييط         التناييية 

                    ا                   مل  يرات األساسيية ضيروتايا لتتبيإ التقيدم احملير   ا      لعيدد      األدىن     احليد     كيال       إذا    ميا       معرفية   يف       تغبتيا    عن
    قال                                املتطلبات القائاة على املبادئ. و        ا                  مقرتحاا أل توضإ يف العتبات                          يف أهداف التناية املستدامة، 

                          ل تنفصيل عين املبيادئ املوضيوعة                          فريق اخلكاء احلكومي اليدومل                             ممثل ألماملة األوملكتاد إل م  رات 
         األساسيية.          امل  يرات    وضيإ        مين أجيل             فرييق اخليكاء            إىل اجتااعيا                            مإ الفريق الستشات  الذ  دعيا 

    دعيا    ليي             فرقة العال ا    أل  ،  0- 2-  04        للا  ر         ا متشاتكاا              ا بصفتا تاعياا       يوضح،                    وقال أحد اخلكاء إملا 
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    كيال              بشيأل ميا إذا                      كامليت منقسياة يف اليرأ                                      األوملكتاد وبرامج األمم املتحدة للبي ية               إىل اجتااعها
              حتقيييق التسيياق يف                      علييى املبييادئ للتاكيين ميين            الرتكيييز فقيط    أو               مقيياييس معينيية          لرتكيييز علييى        ينبغيي ا
                ا ي اعتبييات  تصيينيفاا       ل ينبغيي   (     اإلبييمن                إعييداد التقيياتير )                               الشييركات. وأ ييات أحييد اخلييكاء إىل أل         تقيياتير

                                                           آألر عن دعاا للنظام القائم على املبادئ لضاال قابليية التقياتير     ألبري                    للشركات، يف حن أعرب 
        املقد ميية                 تقيياتير السييتدامة         وتصيينيف       ا                      . ووفقيياا ألحييد اخلييكاء، أرهيير حتليييل              وحتقيييق اتسيياقها        لاقاتمليية  ل

                 اسييية أو علييى األقييل                                                   ييركة أل القطيياع اخليياص قييد أبليية عيين مقيياييس امل  ييرات األس   2     111    ميين
             يف هذا الصدد.          ا قدم سرداا 

     احلجييم                 الصييغرية واملتوسييطة                م سسييات األعاييال               عيين كيفييية تشييجيإ       ا            وتداا علييى استفسييات -  54
                               عيبء إضيايف عليهيا، اقيرتح أحيد اخليكاء        إلقياء                عن الستدامة دول                تقدمي التقاتير              على املشاتكة يف 

                مزييد مين التطيوير       إجيراء                ي الدومل مين أجيل                            جدول أعاال فريق اخلكاء احلكوم   يف          هذا البند        إدتاج
                               . وأبييير  ألبييري آأليير احلاجييية إىل أدوات  0- 2-  04     مل  يير          املتعلقيية ل         الوصيييفية        البييياات          إلت ييادات

  .     احلجيم                الصيغرية واملتوسيطة                مل سسيات األعايال                                           بناء القدتات الي تشيال بيرامج التيدتيب واألدلية 
ّ  ومإ ذلك، وّجا           ُ    هيذ  اليي أُعيدت                    اليية مل سسيات األعايال            اإلت يادات الع               آألر الملتبيا  إىل     ألبري             

         دافيإ قيو                        يوجد لدى هذ  امل سسيات                                                 للتعاول مإ مبادتة اإلبمن العاملية. ولإلضافة إىل ذلك، 
      وجيود           ، للنظير إىل   ات                  الستثاات يف التأثري        ا   عن                           عن أهداف التناية املستدامة                 لتقدمي التقاتير

  .               املهتاة للستدامة        الشركات             التاويل إىل       لتقدمي         مستعدين                                مستثارين من القطاعن العام واخلاص 
                   عالية تقدمي معلومات       تنفيذ  ل                             وسائل املتاحة للبلدال النامية   ال                      فياا يتعلق لستفسات عن   و  -  53

                                    مامليية األوملكتيياد إل مشييروع حسيياب التناييية  أل                               يف جمييال املييواتد الطبيعييية، قييال ممثييل              عيين السييتدامة
       تغيييريات   ُ           ا أُدأللييت مي ألراا       . وقيد        مسييتفيدة               يف أتبعيية بليدال    ات      لإلت ياد               للتنفييذ العالييي             ا سييتيح فرصيياا 

    هبيييذ                                                       فيايييا يتعليييق إبدتاج تقييياتير السيييتدامة يف إريييات التقيييييم اخلييياص                التطيييوير احملاسيييل         عليييى أداة 
        لتشييجيإ                                                        ذلييك، أعييرب األوملكتيياد عيين اسييتعداد  للتعيياول مييإ البلييدال األألييرى       ا   وفضييما عيين  .      األداة

               ناية املستدامة.         أهداف الت     حتقيق    عن               تقدمي معلومات

        )إيسار(                              أومسة فريق اخلرباء احلكومي الدويل  
                                                    بشييعبة السييتثاات واملشيياتيإ التابعيية لألوملكتيياد إل مبييادتة               م سسييات األعاييال             قييال تئيييس فييرع  -  52

               تقياتير الشيركات        لتحسن              لجهود املبذولة                                     )فريق اخلكاء احلكومي الدومل( هي تقدير ل            أومسة إيسات
          الشركات يف        إسهام                                             ملااتسات اجليدة فياا يتعلق بنشر ومجإ البياات عن                    عن قضااي الستدامة وا

                              ، األتياتت جلنية مين اخليكاء أهيم سيبإ     ا       ا رلبياا مقيد ماا     09      مين بين   و                         أهداف التناية املسيتدامة.      حتقيق 
                    أمهيية املبيادتة يف  ايدة     عين   م                                                     مبادتات حصلت على تقيدير ألياص. وقيدم ممثليو املبيادتات  يهاداهت

                 عيين قضييااي السييتدامة                          تقييدمي املعلومييات ميين الشييركات                 ل املااتسييات بشييأل                 الييوعي وتشييجيإ أفضيي
                  دوافعهم للاشاتكة.    وا    و رح
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                                                                     مسينينا ل التنفيينينع العملينيني للمعينينايري الدوليينينة للمحاسينينبة واإلبينينالغ يف الق ينيناعني العينينا   -   جيم 
       واخلاص

                من جدول األعاال(   2       )البند 

ّ   وّجهييت -  55                          البنييد ميين جييدول األعاييال، إىل          تقييدمي هييذا          ، يف معييرض                       أمامليية األوملكتيياد الملتبييا    
       وبصييوتة     اء.        ميين اخلييك      فريييق          ّ  الييي توّلهييا             أسييا  املناقشيية       تشييكل    الييي   TD/B/C.II/ISAR/86        الوثيقيية 
    أتليف  و                                                           لحالية الراهنية لتنفييذ املعيايري الدوليية إلعيداد التقياتير املاليية.  ل                ا عرض اخليكاء وصيفاا   ،     ألاصة

                 والفرييق الستشيات    ،                         ايري ملنطقية آسييا وأوقياملييا            فريق وضإ املعي                                الفريق من ممثلن للكياات التاليةت 
            واجملليس اليدومل   ،                  ة ألمريكيا المتينيية ي          عيايري احملاسيب  امل           فريق واضيعي                                 األوتويب إلعداد التقاتير املالية، و 

  .                          ركة برايس ووتر هاو  كوبر  و   ،                                      للاعايري احملاسبية، واحتاد احملاسبن األفاتقة
         يف اعتاياد         املاضيية             العقيد والنصيف     فيرتة      عة يف                                وقد قطعت اليدول األعضياء ألطيوات واسي -  52

      دوليية     022    أصييل    ميين      دوليية      022     فييإل                                                    املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية. ويف هييذا الصييدد، 
            مجييإ أو معظيم                                                               الدتاسة املسحية الي أجراها اجمللس الدومل للاعيايري احملاسيبية تشيرت  عليى    ها  ت  مشل

    بعييا         بييد أل                                      املعيايري الدوليية إلعييداد التقياتير املاليية.        تطبييق        العاميية          للاحاسيبة               الشيركات اخلاضيعة 
                    وليتيهاييا القضييائيتن                         تطلييب ميين الشييركات املدتجيية يف    ل                                    القتصييادات الكبييرية، مثييل الصيين واليييالل، 

       منيياررة        يف الصيين          املطب قيية          ة الورنييية  ي          عييايري احملاسييب   وامل                                        تطبيييق هييذ  املعييايري يف إعييداد بيااهتييا املالييية. 
     . ويف                                 ول توجيييد بينهايييا سيييوى األتمفيييات ضييي يلة                                    عيييايري الدوليييية إلعيييداد التقييياتير املاليييية  لا      ا  تقريبييياا ل
  يف                  ا ة املقبولية عاومياا  ي            لابيادئ احملاسيب ل                                             ا ساح للشركات املدتجة إبعداد بيااهتيا املاليية وفقياا  ُ يُ         اليالل، 

  يف                ا املقبولييية عاومييياا                           يف الييييالل، واملبيييادئ احملاسيييبية           املعايييول هبيييا    لييية                      لاعيييايري الدوليييية املعد   ل          الييييالل، و 
                        ويقيوم بتطبييق هيذ  املبيادئ                                                                 الولايت املتحدة األمريكية أو املعيايري الدوليية إلعيداد التقياتير املاليية. 

         القياية يف            يف املائية مين     51        أكثير مين               سييبلة ملصييبها                                عيدد متزاييد مين الشيركات اليالمليية،        األأليرية
  .          سنن من اآلل                  بوتصة روكيو يف بضإ 

                                                                 ذ العيياملي للاعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية عيين عييدد ميين الفوائييد                وقييد أسييفر التنفييي -  57
  ؛           وعيز  جودهتيا                املعلومات املالية    بن       قاتملة           إمكاملية امل             هذا التنفيذ                     على سبيل املثال، عز  ف          الرئيسية. 

يين ّ  وعييّز                                                                    املسييتثارين وغييريهم ميين املشيياتكن يف السييوق ميين اميياذ قييراتات اقتصييادية مسييتنرية؛        ومك      
             عهيدوا إلييهم                                                                  ثوقية عن رريق تقليل فجوة املعلومات بن مقدمي تأ  املال واأل يخاص اليذين     املو 

                    جعييييل مييين املاكييين مقاتمليييية   و   ؛             موضيييإ املسييياءلة        اإلداتة      لوضييييإ                املعلوميييات الم مييية       وأاتح        أبميييواكم؛ 
           يف مجيييإ أءيياء                   للجهييات التنظياييية              معلومييات حيوييية       وأاتح                               املعلومييات املالييية علييى أسييا  عيياملي؛ 

                                                                        أللق الكفاءة القتصادية عن رريق مساعدة املستثارين عليى حتدييد الفيرص واملخيارر يف   و   ؛      العا 
    ين.   ِّ ملعدِّ              الواقعة على ا                 التقاتير الدولية       إعداد                         ا تكلفة تأ  املال وتكلفة                    ّ مجيإ أءاء العا ؛ وألفّ 

      قيياتير                                                                   واجهييت الييدول األعضيياء حتييدايت خمتلفيية أثنيياء تنفيييذ املعييايري الدولييية إلعييداد الت    وقييد  -  52
  ؛                   إملفياذ تطبييق املعيايري   لية                           ضيعف أو غيياب امل سسيات املخو    و                        ت عدم وجود دعم تنظيايي؛      ، مثل      املالية

                                                                   كتلة حرجة مين احملاسيبن احملرتفين واخليكاء يف اجمليالت ذات الصيلة، مثيل الكتيواتين؛                والفتقات إىل
                          كامليت التحيدايت الرئيسيية اليي                                                              وملدتة الكتب واملواد التدتيبية األألرى بلغات أألرى غري اإلجنليزيية. و 

    أل  ت           هييي كاييا يلييي                                                                          واجهتهييا اكي ييات اإلقلياييية يف تيسييري تنفيييذ املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية 
      خمتلفيية        ا         هييي أيضيياا يف مراحييل                أسييواق تأ  امليال      وأل                       راحييل خمتلفية ميين التنفيييذ؛     متيير مب               البليدال األعضيياء 

               لتعزييييز التنفييييذ                         وعيييدم وجيييود سيييلطة قاملومليييية       لوميييات؛                      احتياجيييات خمتلفييية مييين املع        وليييديها          مييين التطيييوت 
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       مواضيييإ       بشيأل                                                                     ا املتسيق كيذ  املعيايري عليى أسييا  إقليايي. وقيال أحيد اخليكاء إل منظاتييا جتير  أحبيااثا 
                 والتاويل اإلسممي.         التجايإ /                      لعامت الرقاية والتوحيد ل         املتعلقة           مثل احملاسبة 

    07 و    02 و    05 و   9                  يييذ العالييي للاعييايري      التنف                        املشيياتكول يف حلقيية النقيياش        ا اقييأ أيضيياا   و  -  59
                                      الدولية اجلديدة إلعداد التقاتير املالية.          من املعايري 

        يف كييييياملول         النفييييياذ                                    املتعليييييق لألدوات املاليييييية، واليييييذ  دأليييييل حييييييز    9             باوجيييييب املعييييييات  ف -  21
                        الشيييامل للخسيييائر املتوقعييية                                 مييين الكيييياات تطبييييق النايييوذج التطلعيييي   ُ    يُطليييب  ،     4102            الثاين/ينييياير 

                                                   ا       يف دفاترهييا. وسيييتيح هييذا اليينهج إجييراء تقييييم أكثيير اتسيياقاا خلسييائر         املقي ييدة        للقييروض        يتعلييق     فياييا
         يف اليييولايت                   هيييو موضيييوع تباينيييات                                    بنايييوذج اخلسييياتة املتكبيييدة السيييابق، واليييذ           لملقاتملييية       القيييروض 
      إعيداد                                                  التسوايت الدولية أل هذا املعيات هو أهم تطيوت يف اتتيي        مصرف      وتأى  .        املختلفة          القضائية

                    تنفيييذ املعيييات وإجييراء      تصييد          ة الدولييية  ي          عييايري احملاسييب  امل          يواصييل جملييس   وس                لتقيياتير املالييية.      اتف ل   املصيي
            من البياات.                يتوافر قدت أكك                                       ا بعد التنفيذ يف غضول سنوات قليلة عندما     لا مل       مراجعة 

      ملعييييايري      )ميييين ا    05         للاعيييييات      السييييلف        املعيييييات     وهييييو    ،        لإليييييرادات        املتعلييييق    02       املعيييييات     ّ  وأّمييييا -  20
          ة الدولييية  ي          عييايري احملاسييب  امل        عاييل جملييس     وقييد                    يفتقيير إىل التفاصيييل.  ف   ، (                        ييية إلعييداد التقيياتير املالييية     الدول

     وكيال            اإلييرادات.      بشيأل       منس يق      معييات       لوضيإ                                           مإ جملس معايري احملاسبة املالية يف الولايت املتحيدة 
   ا      ا اا واحيداا            يسيتخدم  وذجي  ،     4102                                سيات  املفعيول يف كياملول الثاين/ينياير             ، اليذ  أصيبح   05      عيات  امل

   ّ  حّقيييق              ّ   عليييى كيييل كييييال مبلّييية     05    ّ         يييي ثّر املعييييات  ،  9               عليييى عكيييس املعييييات   و                  لمعيييرتاف لإلييييرادات. 
                                                              يع  من الناحية العالية كل كييال جتيات  قيام بتطبييق املعيايري الدوليية        نكن أل        وهو ما   -        إيرادات 

         النييواتج      يييد ميين     العد          عنييد وجييود        ا تعقيييداا      أكثيير     05                 صييبح تطبيييق املعيييات   وي                لتقيياتير املالييية.       عييداد ا إل
ّ  فإمليا أّدى  ،                          بيدء ملفياذ مفعيول هيذا املعييات              ميإ عاييل. ومنيذ ُ    ُميكم        عن عقيد          النا  ة      مزييد      حتقييق    إىل         

          إىل أل بعيا           غيري العامية        املرتيدة          التغذية      وتشري                              للاستثارين يف العرتاف لإليرادات،     وح       من الوض
ّ           املعِييّدة للتقيياتير        الكييياات  ييق الييذ          برمتهييا.            لعقييود الييي أ ل                        لييديها فهييم أفضييل ألعااكييا و     ِ       ن              فييالنهنج املنس 

      عيي  أل  ي    05       املعيييات      وضييإ                                     ة الدولييية وجملييس معييايري احملاسييبة املالييية يف  ي          عييايري احملاسييب  امل    جملييس        اتبعييا
                  يف مجيإ أءاء العا .             يتسم للتساق                           السطر العلو  من بيال الدألل 

        ونكيين أل    .    4109                             عقييود اإلجيييات سييات  املفعييول يف عييام  ب        املتعلييق    02           صييبح املعيييات    وسي -  24
                     ميزاملياهتيا العاومييية.     أليياتج    مين         لشييركات ا      تاوييل  ل                    أحييد املصيادت الرئيسييية    هيي       اإلجيييات            تكيول عقيود

     3.3             تبلية قياتهيا                                                   ، كال لدى الشركات املدتجة يف مجيإ أءاء العا  عقود أتجيري     4102      يف عام   و 
       للنسيبة              اد التقياتير    وإعيد                       املعييات ل يتنياول احملاسيبة     هيذا                           دولت. وذكير أحيد املنيدوبن أل    ت       تريليوا

   ر،    ِّ مليي جِّ  ل                        بشييأل احملاسييبة فياييا يتعلييق         مول قضييااي         ا                        ِ ر. ووفقيياا ألحييد اخلييكاء،   يثيير املسييتخدِ    ِّ مليي جِّ     إىل ا
                                                هذا البعد اخلاص. ويف تد على س ال، ذكر اخلبري أل جملس       بشأل                         وللتامل   يتخذ اجمللس تدابري 

                    ملعيايري الدوليية إلعيداد           معيات من ا       أل وضإ                    لديا مشاتيإ ملشطة بش      ليست                 احملاسبية الدولية       املعايري 
                                     لكنيييا سيواصيييل تصيييد التطيييوتات املتعلقييية هبيييذ    و   ،     شيييفرة  امل        العايييمت          ينصيييب عليييى                التقييياتير املاليييية 

                                                                    املسألة. وذكر أحد اخلكاء أل منظاتا تقوم إبجراء دتاسة عن األصول الرقاية.
  ،   02         للاعييات      السيلف        املعيات      وهو        اإلجيات،     عقود         املتعلق ب    07                    املعيات احملاسل الدومل     مبوجب   و  -  23

ُ                صينف كعقيود إجييات تشيغيلي ول حُيتسيب يف امليزامليية                        ُ يف املائة من هذا املبلة سيُ     25            فإل أكثر من                           
                    . فخيييمل األ مييية املاليييية     اليييية  امل          أو ألصيييومها                ل مييين التزاماهتيييا           ّ غييية اليييي تقلّييي                     ِّ العاوميييية للكيييياات املبلِّ 

                             سمسل التجزئة الككى مفلسة ألتا                            على سبيل املثال، أصبحت بعا      4112 و      4117      لعامي
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         التزاميات                      وكيال عليى هيذ  السمسيل                                                         تكن قادتة على التكيف بسرعة مإ الواقيإ القتصياد  اجلدييد. 
                      بيييدت هيييذ  اللتزاميييات أقيييل           ، وميييإ ذليييك  ا      متاجرهييي               رويلييية األجيييل ميييص           أتجيييري تشيييغيلي             تتعليييق بعقيييود 

       اخلاتجيية       إلجيييات         املتعلقيية ل    صييوم   اخل           كيين أل تكييول            يف الواقييإ، ن  و     لة.   ِّ ضييلِّ   امل       عاومييية   ال   ا        ميزاملياهتيي    ا   حجايياا يف 
  ،      وهكيذا                      يف ميزاملياهتيا العاوميية.         أوتدهتيا                  مرة مين املبيالة اليي     51                      كذ  السمسل أكك مبقدات            عن امليزاملية 

  .    اد                                                    طبقييية عليييى عقيييود اإلجييييات يف ذليييك الوقيييت   تعكيييس الواقيييإ القتصييي ن                       فيييإل املتطلبيييات احملاسيييبية امل
               ة الدوليييية وجمليييس  ي          عيييايري احملاسيييب  امل                          حاسيييبة عقيييود اإلجييييات، قيييرت جمليييس  مب     عليييق   املت                  ولتصيييحيح هيييذا الييينهج 

          التشييغيلية                                                                          معييايري احملاسييبة املالييية وضييإ معيييات حماسييل جديييد لإلجييياتات يلغييي التاييييز بيين اإلجييياتات
   ،   ذلك      ا   وفضما عن                                    مجيإ عقود اإلجيات يف امليزاملية العاومية.                ي د  إىل إدتاج                     والتأجري التاويلي، ما 

                    ملعيايري الدوليية إلعيداد      )مين ا    02       املعييات    أ     ،          عقيود اإلجييات ب        املتعليق             املعيات اجلدييد     أل         ن املتوقإ  ا ف
                املسيتثارين وامياذ                       أكثير اسيتناتة مين جامليب                      امياذ قيراتات اسيتثااتية       ِّ    سيياكِّن مين   ، (               التقاتير املالية

     .                   لي والتيأجري التايويلي      التشغي      اإلجيات                     بشأل الألتيات ما بن       اإلداتة       جاملب                 ا    قراتات أكثر توا اا من 
         وسييتتكبد                        ييي د  إىل الناييو القتصيياد .    مبييا    ال   امليي    رأ   ليي   ل        مصيييص أفضيي      إجييراء    ُ       سُيسييفر عيين    كاييا 

                            حتيديط ملظيم املعلوميات اخلاصية هبيا.       بسيبب       وألاصية                                      الكياات الي تنفذ املعيات اجلديد تكاليف، 
     األجيل             جييات القصيرية       عقيود اإل       املعييات          مبوجب هيذا                               متطلبات احملاسبة واإلبمن اجلديدة ُ        وتُعفى من 

                         ألفا تكاليف تنفيذ املعيات.    إىل                            من املتوقإ أل ي د  هذا النهج   و   .              والصغرية املبلة
       املتعلييق    (                                   ملعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية     )ميين ا   (  07 )             املعيييات اجلديييد         اكييدف ميين   و  -  22

   ميين   و           القضييائية.                                     واحييد جلايييإ عقييود التييأمن يف مجيييإ الييولايت      حماسييل      ييوذج       إجييياد          للتييأمن هييو 
      ألغيراض               اعتاياد  للفعيل      جيرى      ، وقيد     4140      يف عيام              سات  املفعيول       املعيات     هذا               املقرت أل يصبح 

                                              أسيرتاليا وجنيوب إفريقييا وسينغافوتة وسويسيرا وكنيدا           مين بينهيا            من البلدال،              من جاملب كثري       لتنفيذ  ا
ّ  مهّاييية                 هيييذا املعييييات فوائيييد     ّ  يولّيييد             مييين املتوقيييإ أل   و                     ومييياليزاي ومليو يلنيييدا.                    ررييييق تشيييجيإ احملاسيييبة    عييين     

          ا                                                             كثر اتساقاا بشأل عقود التأمن وجودة أعلى للاعلومات عن رريق تيوفري فهيم أفضيل   األ       واإلبمن 
         املعييات يف     هيذا      سيهم                   ُ غية. ومين املتوقيإ أل يُ            ِّ لكيياات املبلِّ                    ا  الي اضطلعت هبا م ألراا ا             ألملشطة التأمن 

     251   ،    4102      يف عيييام         ت توجيييد،     وكاملييي                                         امييياذ قيييراتات السيييتثاات ودعيييم السيييتقرات امليييامل.       تيسيييري
       املعيايري                ِّ وهي  ركات تطبِّق             تريليول دولت     03      أصوكا       جماوع                               ركة أتمن مدتجة يف البوتصة يبلة 

                                                     الدولية إلعداد التقاتير املالية يف إعداد بيااهتا املالية.
                                                                        وأعيييرب أحيييد اخليييكاء عييين أتيييييد  لييينهج دوتة احليييياة اليييذ  اتبعيييا جمليييس املعيييايري احملاسيييبية -  25

                  تييأثري تطبيييق املعيييات  ل             لنتييائج تقييييم        ا ووفقيياا   .                      إلعييداد التقيياتير املالييية                             الدولييية يف وضييإ املعييايري الدولييية 
                                 لملائيية ميين املسييتأجرين إبعييادة التفيياوض     45        أل يقييوم    ُ     يُتوق ييإ              أجرتييا منظاتييا،     02             احملاسييل الييدومل

                     ديمت عليى األتقيام بنياء                                 يف املائة من احملللن مواصلة إدألال تعي    51  إ      توق    و    ؛         ود القرتاض ق ع     على
                                                   اخنفياض متواضييإ يف الطليب عليى عقييود اإلجييات، إىل جامليب إعييادة      حيدو      وقييإ   ُ ويُت            عليى املعييات؛ 

                على  رو  اإلجيات.           بشكل حمدود        التفاوض 
                                                                           اقييأ فريييق آأليير ميين اخلييكاء التنفيييذ العالييي للاعييايري احملاسييبية الدولييية للقطيياع العييام.   و  -  22

                   مركيييز اإلداتة املاليييية   و                            احملاسيييبن القييياملوملين املعتايييدين،        تابطييية   عييين                         أتليييف فرييييق اخليييكاء مييين ممثلييين و
                                              األماملييية العامييية للانظاييية الدوليييية للا سسيييات العلييييا   و                                        العامييية يف جامعييية  ييييوت  للعليييوم التطبيقيييية، 

                                  جمليس املعيايري احملاسيبية الدوليية للقطيياع   و   ،                             ديوال مراجعية احلسيالت الناسياو               ملراجعية احلسيالت/
  .      احلسالت                  الفلبينية ملراجعة                  لكينيا، واملفوضية      العام             اجإ احلسالت   مر      مكتب   و        العام، 
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                    حاليية التنفييذ العالييي        كييل مينت                    اليدوتة فياييا يتعليق ب                بتجدييد معلومييات              قيام أحيد اخلييكاء   و  -  27
         التقيييياتير       إعييييداد            السييييتحقاق يف                         نظييييام احملاسييييبة القييييائم علييييى                  السييييتخدام املتزايييييد ل  و             كييييذ  املعييييايري؛ 

   تا                                                         طييييية عايييييل جمليييييس املعيييييايري احملاسيييييبية الدوليييييية للقطييييياع العيييييام واسيييييرتاتيجي           احلكوميييييية؛ وأل       املاليييييية
                  جهيييات فاعلييية أأليييرى،                                          . وفيايييا يتعليييق للتنفييييذ عليييى أتض الواقيييإ، فيييإل     4143-    4109      للفيييرتة
    دوت          ، لييديها                              واملنظاييات فييوق الورنييية واإلقلياييية            واملتعاقييدين           واملستشيياتين          الكييياات      مييورفي     مثييل

                              احملاسبية الدولية للقطاع العام.                        أكثر أمهية من جملس املعايري 
             ميين العتبيياتات           يوجييد كثييري                                                        وفياييا يتعلييق بتنفيييذ املعييايري احملاسييبية الدولييية للقطيياع العييام،  -  22

     جيرى                           في الفلبن، على سبيل املثال،  ف  .          يف العتبات            لدول األعضاء           أل تضعها ا                  العالية الي ينبغي 
                                    أحييد اخلييكاء أل التنفيييذ النيياجح للاعييايري             سيينوات. وقييدت     01     فييرتة                املعييايري علييى مييدى    هييذ        تنفيييذ 

                                    املعايري احملاسبية الورنية للقطاع العام      وضإ     جمالس        ومتات                             سيستغرق من ست إىل مثاين سنوات. 
      فيم بيد                                                       احملاسبية الدولية للقطاع العيام. ومين وجهية ملظير أحيد اخليكاء،                 يف تنفيذ املعايري      ا     ا دوتاا حموتايا 

       وتوجييد                               الفوائييد الكامليية ميين غيير  املعييايري.            ميين أجييل جيي    يري                            امليزمليية القائايية علييى هييذ  املعييا   ميين 
               إىل هييذ  املعييايري،                                                         ا دعييم قيياملوين أو دسييتوت  واضييح إلعييداد التقيياتير املالييية اسييتناداا       تييوافر         حاجيية إىل 

       يف حتقييييق    ُ     أل ُيسيييهم             لقطييياع العيييام  ل     نكييين                              إىل التفكيييري واإلبيييمن املتكييياملن لكيييي             ا وحاجييية أيضييياا 
                        أهداف التناية املستدامة.

             سييييقوم بتيييدوين                             جمليييس املعيييايري احملاسيييبية الدوليييية                               وتسييياءل أحيييد املشييياتكن عايييا إذا كيييال  - 9 2
    عليى                                                                                   ا ملصوص املعايري الدوليية إلعيداد التقياتير املاليية، كايا فعيل جمليس معيايري احملاسيبة املاليية. وتداا 

   ات            اجمللييس لسييتار       ويقييوم   .                       ليسييت لديييا ألطييط لتييدوينها     األول      اجمللييس                       ذلييك، قييال أحييد اخلييكاء إل 
  .                                       إعداد التقياتير التجاتيية املاليية املطيو تة                      التقاتير على أسا  لغة        إعداد     دعم     بغية               بتحديط تصنيفا 

         تسييتند إىل             تقييدمي ملفييات                     ألوتاق املالييية واألسييواق  ليي             ي يية األوتوبييية   اك        سييتتطلب     ذلييك،       ا   وفضييما عيين
          لييي اعتاييدت                                                                       هييذ  اللغيية يف السيينوات القادميية. وتسيياءل أحييد املنييدوبن عاييا إذا كاملييت البلييدال ا

                                                التقيييياتير املاليييية ميييين جامليييب فييييرادى الكيييياات أو احلسييييالت        إعيييداد           تطبيقهييييا يف             املعيييايري تتطليييب 
              موضيييييوعة مييييين أجيييييل                              أجييييياب أحيييييد اخليييييكاء أبل هيييييذ  املعيييييايري   و                        املوحيييييدة جملاوعيييييات الكيييييياات. 

  ت       الكييياا           تسيياح آلحيياد                                   بعييا البلييدال، مثييل الكا يييل وإيطاليييا،         بيييد أل                لتقيياتير املوحييدة.  ا      إعييداد
                احملاسييبية الدولييية        املعييايري                                         بتطبيييق املعييايري. وأ ييات ألبييري آأليير إىل أل لئحيية          املنفييردة        للكييياات    أو
       غيييييري أمليييييا                   حلسيييييالت املوحيييييدة فقيييييط.             للتعاميييييل ميييييإ ا                    صيييييدتت يف الحتييييياد األوتويب    قيييييد   (     4114 )

  ت     حلسال      بشأل ا                                                       الدول األعضاء يف الحتاد األوتويب أليات السااح لستخدام املعايري      لدى     يوجد
         املنفصلة.

                                                                   وفيايييا يتعليييق لحتايييالت وضيييإ معييييات حماسيييل بشيييأل تأ  امليييال الطبيعيييي، أ يييات أحيييد  -  71
يييي               ر أحييييد املنييييدوبن                                                               اخلييييكاء إىل وجييييود بروتوكييييولت بشييييأل تأ  املييييال الطبيعييييي والجتايييياعي. وذك 

      إلعيداد                                              تيدتيب أليكاء احملاسيبة وترمجية واثئيق لاملعيايري الدوليية        مين أجيل                       لحلاجة إىل بناء القيدتات 
         ّ  كييييف سيييي ثّر                استفسيييات بشييأل                                                  ا     التقيياتير املالييييةل إىل لغييات أأليييرى. وقييال منيييدوب آألييير، تداا علييى 

  يف                لتقيييياتير املالييييية       عييييداد ا                                                       تحيييييل املالكيييية املتحييييدة عيييين الحتيييياد األوتويب علييييى املعييييايري الدولييييية إل
                    املعايري يف ذلك البلد.                      إملا سيستار العال هبذ   ،        املستقبل
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            مسا ل أررى -   دال 
                من جدول األعاال(   5  د      )البن

              الت وير احملاسيب           تنفيع أداة  ب               اخلربات املتعلقة  
                              و اتة املالييية يف بيمتوسيييا أمثليية  ليي        ت ممثليية                                    يف إرييات هييذا البنييد ميين جييدول األعاييال، عرضيي -  70

  .        جير  جمرا             تنفيذ األداة           وقالت إل         يف بلدها.                التطوير احملاسل                  عالية لتنفيذ أداة 
    عليى                                                يف ذليك البليد مين حصيول  ياغلي مناصيب كبيري حماسيبن   ُ   َ نا ُيشيرتَ             وفياا يتعلق  -  74

    قييد                                                          ميين بيييمتو  إل تنفيييذ املعييايري الدولييية إلعييداد التقيياتير املالييية    ة     اخلبييري    ت                ميي همت مهنييية، قاليي
                ، يف جميال املااتسية                                                       أل احملاسبن يف الشركات البيمتوسية ليسيوا مي هلن بدتجية كافيية   عن     كشف 
         العياملن             تثقييف املهنيين      عليى         للاسياعدة  ف         . وليذلك،         التقياتير       إلعيداد        الدولية               لتطبيق املعايري           العالية،

ّ    ييّجإ            األميير اليذ   ،                                     بعالييية اعتاياد لشيياغلي مناصيب كبييري حماسيبن          جييرى األأليذ            يف هيذا اجمليال،   
       ملراجعييية               عيييايري الدوليييية  امل                                                            عليييى دتاسييية مصصيييات مثيييل املعيييايري الدوليييية إلعيييداد التقييياتير املاليييية، و 

        واحملاسيبة    ،                                                            الورنية املتعلقية لملسيائل الضيريبية والقاملومليية، واألألمقييات املهنيية     ائح      واللو   ،       احلسالت
                                        اجلديد، حتسنت املعرفة والكفاءة بشكل ملحوظ.                 األألذ هبذا ال رتا    مإ   و          اإلداتية. 

                            ميين بيييمتو  إل املعييايري الدولييية             قالييت اخلبييرية                            علييى استفسييات ميين أحييد املنييدوبن،       ا وتداا  -  73
      البليد      هيذا  يف      احلجيم                 الصيغرية واملتوسيطة                م سسيات األعايال            ل تنطبق على            ير املالية             إلعداد التقات 

                                 سييييتطلب الملتقيييال إىل املعيييايري الدوليييية   و   .         للاحاسيييبة              عيييايري الورنيييية  امل                      ولكييين هيييذ  الشيييركات تتبيييإ 
                                                هيييذ  الف ييية مييين الكيييياات إجيييراء تغييييريات لييييس فقيييط يف جميييال        يف حالييية                        إلعيييداد التقييياتير املاليييية

          ا                         ولكن أيضاا يف ملظم الضرائب واإلحصاءات.       احملاسبة 
                                         عييين كيفيييية عايييل مراجعيييي احلسيييالت يف بييييمتو  إذا                          ا رليييب أحيييد املنيييدوبن توضييييحاا   و  -  72

    هيذ               من بيمتو  أل               وأوضحت اخلبرية                       على مجيإ أملواع الكياات.         ل تنطبق            هذ  املعايري       كاملت
                                ئح الرمسيية يف ذليك البليد، وهيي فجيوة   ُ                  تُيدتج بعيد يف الليوا                           وإل كال جيير  تطبيقهيا، فإتيا       املعايري 

  .    4109    عام    يف     سدها      جير              من املتوقإ أل 
             حتقييق التنسييق     جميال                 البلدال األألرى يف      ألكة   عن          املندوبن                        وفياا يتعلق لستفسات أحد  -  75

                         ، قيال ممثيل ألماملية األوملكتياد              التطيوير احملاسيل     أداة                             ّ  للجهيات صياحبة املصيلحة اليي تنّفيذ       امل سسي 
َ  ويُنتظَيير                               رلقييت يف اآلومليية األألييرية يف كولومبيييا.       ُ ة قييد أُ            إل هييذ  األدا              عاليييات اإلرييمق       تكييول   أل     ُ  

                 التنسييق امل سسيي.   يف               املصلحة وللتيامل             اجلهات صاحبة     حوات                  قد ساعدت يف تيسري                والتقييم املشرتكة 
                                             كاملت مفيدة ولكن ل يزال مين الصيعب معاجلية القضيااي                       عاليات التجربة هذ                ويرى املندوب أل 

                                                                      سيكول من املفيد معرفة كيفية التغلب عليى احليواجز امل سسيية واحلصيول عليى اليدعم   و    ة.       امل سسي
  .              من أجل تطبيقها      واملامل     ا       السياس

       البنياء       عاليية        بتنسييق              ملهنية احملاسيبة                                             ويف الفلبن، على سبيل املثال، قيام اجملليس التنظيايي  -  72
       املهنييين      أتهيييل            إ القواعييد و                          عييدد ميين الييولايت، مبييا يف ذلييك وضيي ب               وهييو جملييس يضييطلإ        امل سسييي؛ 

                                  إىل املييواتد الكافييية لإلبييمن بكفيياءة عيين                    بيييد أل اجمللييس يفتقيير                        مسييائل احملاسييبة التعلياييية.         وتنيياول
  .      م سسات       بن عدة      فياا            هذ  األملشطة         لتو يإ        تشريعات     وضإ       يف صدد                وهذا البلد هو       ولايتا. 
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                              م احملاسيبة وتنظييم مهنية احملاسيبة،                       حاجية إىل التايييز بين تنظيي      توجيد             ألحد املندوبن،        ا ووفقاا  -  77
                     التنسييق بين امل سسيات،                         ا يف املنطقية. ومين املهيم أيضياا               التنسييق بشيأملا              م سسات خمتلفية       ّ تتوىّل      الذ  

                                                                               وضاال تغطية مجيإ اجلواملب القتصادية يف تنفيذ املعيايري احملاسيبية. ويف بليدال إحيدى املنظايات 
    عليى                                      ا اإلقليايي ألل هيذا التنسييق ل يوجيد دائاياا     يد    الصيع                 تخيذ القيراتات عليى     ُ ميا تُ                 ا اإلقلياية، كثيرياا 

    جلنية       إبملشياء                  األعايال يف أفريقييا        قيواملن             منظاية مواءمية       قامت                        الور . فعلى سبيل املثال،         الصعيد
ّ         و ييّجعت ممثلييي    ،                         معنييية بتوحيييد معييايري احملاسييبة     وإذ     ا              ا                بلييداا علييى العاييل معيياا لضيياال تنفيييذها.     07  

                     اجلامليب امل سسيي للتنسييق       يشيكل                    يف القتصادات املتقدمة                       ماملة األوملكتاد أملا ح  أل    ممثل       أوضح
              تييوفري إت ييادات   أل               فإملييا أ ييات إىل                       عالييية دينامييية ومسييتارة،               صيياحبة املصييلحة         بيين اجلهييات      فياييا 

ّ                      ، و ييّجإ اليدول األعضياء األألييرى           ا يكييول مفييداا        نكين أل                           خلطية العايل النهائييية للبليد            عليى تقاسييم    
      مبيا.        مإ كولو                            ألكاهتا الناجحة يف هذا الصدد

      تييرأليص               األألييذ مبتطلبييات                                                 وقييال أحييد املشيياتكن إملييا قييد يكييول ميين الضييروت  التفكييري يف  -  72
     سيواق  أب         لمتتبيا                                            مراجعي احلسيالت يف بيمتوسييا إذا كيال البليد خيطيط    إىل                   أكثر صرامة للنسبة 

                  تأ  املال الدولية.
       قييواملن       مواءميية        منظايية     ألييكة                سيييأألذ يف العتبييات        بلييدها             ميين بيييمتو  أل    ة     اخلبييري    ت     وذكيير  -  79

          وأوضيحت أل                                               أتا قد تكول مفيدة لبلدال تابطية اليدول املسيتقلة.          للنظر إىل                   األعاال يف أفريقيا، 
                 ولكنها لييس ليديها                                                                     الشركات احمللية التابعة للدولة يف بيمتو  تعال يف أسواق تأ  املال الورنية 

             مييإ أسييواق تأ       صييلة    نيياء                                           أسييواق تأ  املييال الدولييية. وستسييعى احلكوميية إىل ب                ألييكة التعامييل مييإ
                        املال الدولية يف املستقبل.

                 املسا ل التنظيمية -    ا اثلثاا  
              افتتاح الدورة -   ألف 

                                                    والثمثييين لفرييييق اخليييكاء احلكيييومي اليييدومل العاميييل املعييي  لملعيييايري         اخلامسييية             افتيييتح اليييدوتة  -  21
   (،      كينييا )          ااي غيشياا           دافييد أوبيو                والثمثين، السييد          الرابعية                                    الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن تئييس اليدوتة 

  .    4102                  تشرين األول/أكتوبر     42  يف 

                    ااتخاب أعضاء املكتك -  ابء 
                من جدول األعاال(   0       )البند 

                                            ، املتخيييب فرييييق اخليييكاء احلكيييومي اليييدومل العاميييل املعييي       تاحيييية    الفت                    أثنييياء اجللسييية العامييية -  20
                                                           لملعايري الدولية للاحاسبة واإلبمن أعضاء املكتب التالية أمسا همت

                            أملدتو ستينز )املالكة املتحدة(      السيد     ت     لرئيس ا 
                      بيكتوتوفا )كا األستال(       أتمال   ة     السيد  ت     املقرت  -           ائب الرئيس  
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                                إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -   جيم 
                من جدول األعاال(   4       )البند 

                                                                           اعتاد فريق اخلكاء احلكيومي اليدومل العاميل املعي  لملعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن، -  24
   . (TD/B/C.II/ISAR/84                                 ا                            أثنيياء جلسييتا العاميية الفتتاحييية أيضيياا، جييدول األعاييال امل قييت للييدوتة )

                                وللتامل كال جدول األعاال كاا يليت
                   املتخاب أعضاء املكتب - 0
                               إقرات جدول األعاال وتنظيم العال - 4
   ية                                                                قابلية التقاتير املتعلقة للستدامة للاقاتمليةت األتييات امل  يرات األساسي     حتسن - 3

                                يف حتقيق أهداف التناية املستدامة                                 لإلبمن من جاملب الشركات عن املسامهة
                                                                     مسائل التنفيذ العالي للاعايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن يف القطياعن العيام  - 2

      واخلاص
           مسائل أألرى - 5
        والثمثن         السادسة                         جدول األعاال امل قت للدوتة  - 2
                  اعتايياد التقرير  - 7

   رة           اتا ج الدو  -   دال 
                                                                          اعتاد فريق اخلكاء احلكيومي اليدومل العاميل املعي  لملعيايري الدوليية للاحاسيبة واإلبيمن،  -  23

             ، اسيييتنتاجاتا     4102                  تشيييرين األول/أكتيييوبر     42                                         يف جلسيييتا العامييية اخلتاميييية املعقيييودة ييييوم اجلاعييية 
ّ                            املتفيييق عليهيييا واتفيييق عليييى أل يلّخيييص اليييرئيس املناقشيييات غيييري الرمسيييية     عليييى       ا أيضييياا        الفرييييق       ووافيييق    .                           

  .                    والثمثن )املرفق األول(         السادسة                         جدول األعاال امل قت لدوتتا 

                       اعتمينينيناد التقريينينينينر -   ااء 
                من جدول األعاال(   7       )البند 

                                                                       أذل فرييييق اخليييكاء احلكيييومي اليييدومل العاميييل املعييي  لملعيييايري الدوليييية للاحاسيييبة واإلبيييمن  -  22
                                     يس، وضييإ التقرييير يف صيييغتا النهائييية بعييد                   تييوىل، حتييت إ ييراف الييرئ ت   أبل    ة      املقييرت   -       الييرئيس    ة     لنائبيي

  .              األتتام الجتااع
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           املرفق األول

        والثالثني         السادسة                         جدول األعمال املؤقت للدورة   
                   املتخاب أعضاء املكتب - 0
                                إقرات جدول األعاال وتنظيم األعاال - 4
  يف          إسيييهامها   عييين                        لإلبيييمن مييين جامليييب الشيييركات                لا  يييرات األساسيييية                 التنفييييذ العاليييي ل - 3

                                            ، مبيا يف ذليك قييا  هيذ  امل  يراتت اسيتعراض دتاسيات                       أهداف التناية املستدامة     حتقيق 
             حالت إفرادية

                                              ملعييايري الدولييية للاحاسييبة واإلبييمن يف القطيياعن العيييام                             اسييتعراض التطييوتات الراهنيية يف ا - 2
      واخلاص

           مسائل أألرى - 5
        والثمثن         السابعة                         جدول األعاال امل قت للدوتة  - 2
                 اعتايياد التقرير - 7
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            املرفق الثاين

  *     احلضور  
                                                   حضر الجتااع ممثلو الدول األعضاء التالية يف األوملكتادت  - 0

    قطر             الحتاد الروسي
         الكامريول        األتجنتن

       كابوداي        إسبامليا
           كوت ديفوات        الكا يل

         كولومبيا     بناا
        الكوملغو    بنن

       الكويت       بيمتو 
      كينيا       تشيكيا

      لتفيا     توغو
      لبنال     توملس
        يتوامليا ل       اجلزائر

      مالطة            مجهوتية كوتاي
       مدغشقر      جيبو 
    مصر        الدا رك

      املغرب        امبيا
                        املالكة العربية السعودية         مبابو 

                يرلندا الشاالية أ                                املالكة املتحدة لكيطامليا العظاى و          سر  لملكا
         موتيشيو        السويد
       اميبيا     الصن
       الناسا     عاال

       النيجر         غواتياال
      مليجرياي      فرملسا

       هنغاتاي       الفلبن

ُ              وكاملت املنظاات احلكومية الدولية التالية مُمثلة يف الدوتةت - 4                                        
                                       جماوعة دول أفريقيا والكاتيل واحمليط اكادئ 
                     منظاة التعاول اإلسممي 

__________           

               ، املظيير الوثيقيية         للاشيياتكن                                     لن فقييط. ولمرييمع علييى القائايية النهائييية                                   حتتييو  هييذ  القائايية علييى املشيياتكن املسييج    *
TD/B/C.II/ISAR/INF.11.  



TD/B/C.II/ISAR/87 

25 GE.18-19187 

                                   األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدوتةت                     أجهزة وهي ات وبرامج      وكاملت  - 3
                                  إداتة الش ول القتصادية والجتااعية 
          ل اإلداتية            إداتة الش و  
                         برامج األمم املتحدة للبي ة 
                    برامج األغذية العاملي 

ُ              وكاملت الوكالت املتخصصة واملنظاات ذات الصلة التالية مُمثلة يف الدوتةت - 2                                                   
                    منظاة العال الدولية 

                                                وكاملت املنظاات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدوتةت - 5
                من الف ة العامة 
                   ادات التعليم العامل                        الشبكة الدولية لتوحيد  ه 
        أفريقيا  -                       بكة العدالة الضريبية  

    


