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 مقدمة  

ُعِقدت الدورة السرررررررررررررانعة والثباو  لفريق اارباء العامل ا إومي الدول املع  ابملعاي  الدولية  
، ومجعر 2020تشرررررين الثاين/نوفمرب    6إىل    2للمحاسرررربة واإلنب  يف قصررررر األمم جبنيف، يف الفرتة من  

 نء املشاركة الفرتاضية وا ضورية. 

 االستنتاجات املتفق عليها -أوالا  

التنفيذ العملي للمؤشااارات األسااااساااية لابالغ من جات  الكياات عن  ساااهامها  -فأل 
يف حتقيق أهداف التنمية املسااتدامةمب  ا يف كلق اياه هذا املؤشااراتت اسااتعرا  

 دراسات حاالت  فرادية 
 (من جدول األعمال 3البند )

 ،الدولية للمحاسبة واإلنب إ  فريق اارباء العامل ا إومي الدول املع  ابملعاي   
الدور األساسي الذي تؤديه الإياات يف تعزيز الستثمار والتمويل املستدامءن و قيق   إذ يؤكد 

 أ دا  التنمية املستدامة، وذلك من خبل اإلنب  السليم عن الستدامة،

شطة الشركات وسوق أب  إدماج العوامل البيئية والجتماعية واملتعلقة اب وكمة يف أن  وإذ يسلم 
رأس املال واألدوات املالية قد أصررررربل يشرررررإل يف السرررررنوات األخ ة اتا اا عاماا لبسرررررتدامة، و و يؤدي 
دوراا  اماا يف اإلسرررررررهاق يف  قيق أ دا  التنمية املسرررررررتدامة، وأ  جائحة مرض ف وس كوروا قد  ادت 

 إىل حد نعيد من درجة الرتكيز على مسائل الستدامة،

على أ  وجود أطر ومعاي  خمتلفة لانب  عن السرررتدامة يؤدي إىل معلومات      يشرررددوإذ   
متسررررررررررقة و   كاملة ل هإن مقارنتها نسررررررررررهولة نء الشررررررررررركات، وأ   نا  حاجة إىل التصرررررررررردي  ذه 
التحدايت لتحسررررررررء نوعية ومواوقية نياات السررررررررتدامة واإلنب  عنها والتحقق من جدوا ا يف صررررررررن  

ت وتقييم املخاطر، هبد   سرررررررء عملية صرررررررن  القرار يف الشرررررررركات م  تعزيز  اية املسرررررررتثمرين القرارا
و   م من أصررررحاب املصررررلحة ومد م ابملعلومات ال؛ وتاجو   وتعزيز كفاءة األسررررواق والقتصررررادات 

الداخلية واجملتمعات و ايدة شررررررررفافيتها  وتيسرررررررر  جهود ا د من املخاطر البنيوية  و سررررررررء نظم الرقانة  
 واملمارسات اإلدارية للشركات، 

ابلتررا ررات األخ ة قو  قيق التقررارب يف احملرراسرررررررررررررربررة واإلنب  من جررانرر   وإذ ويط علمرراا  
الشررررركات، مبا يف ذلك اجلهود املتضررررافرة املبذولة من أجل التجتل  على تزت البياات يف سررررياق اإلنب  

جملال وإىل إجياد تصررميم مناسرر  جلوان  ا وكمة يف نظاق عن السررتدامة، والسررعي إىل التوحيد يف  ذا ا
 عاملي شامل لانب  من جان  الشركات، 

ذت مؤخراا   أيضرررررررررررراا   وإذ ويط علماا   يف عدد من   ابلقرارات املتعلقة ابلسررررررررررررياسررررررررررررة العامة ال؛ ا  
الولايت القضائية لوض  وتعزيز أطر ومعاي  تنظيمية أكثر اتساقا، ومن مث  سء النوعية يف املمارسات 
 ا الية للمحاسبة واإلنب  من جان  الشركات، ول سيما لدعم سياساهتا املتعلقة ابلتنمية املستدامة،

ات الرامية إىل وضرررررررررررر   موعة واحدة ضرررررررررررررورة تعزيز اجلهود والتعاو  يف مجي  املبادر   وإذ يؤكد 
ر  ومتسررقة ومتينة من املعاي  املتعلقة ابإلنب  عن السررتدامة، توفر نياات متسررقة وقانلة للمقارنة، وتيسررِ 
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ترانط البياات املقدمة يف إطار اإلنب  املتإامل، وتضررررررررر  اإلنب  املال واإلنب  عن السرررررررررتدامة على 
 قدق املساواة، 

نوليررة األونإترراد املتمثلررة يف النهوض أبعمررالرره يف  ررال اإلنب  عن السررررررررررررررترردامررة،  يررُذك روإذ  
 حسبما  و منصوص عليه يف مافيإيانو ن ويب،

ابلدور ا اق الذي يؤديه دليل املؤشررات األسراسرية لانب  اسرهاق الإياات يف   يقر   -1 
ابعتباره أداة مفيدة لتيسرررررر  التقارب نء أطر   تنفيذ أ دا  التنمية املسررررررتدامة، الذي وضررررررعه األونإتاد،

اإلنب  عن السرررررررررررررتدامة وذلك نتقد   موعة أولية ونسررررررررررررريطة من املؤشررررررررررررررات العاملية إلعداد التقارير 
  2030األساسية للإياات نشأ  قضااي الستدامة مبا يتماشى م  خطة التنمية املستدامة لعاق 

ر نه من عمل خبل فرتة ما نء الدورات نشرررررررررررررأ  على أمانة األونإتاد ملا قام  يث  -2 
، وعلى وجه TD/B/C.II/ISAR/93اإلنب  عن أ دا  التنمية املسررتدامة، على النحو املبء يف الوايقة  

ااصرررررررررررررروص، إلجراء املزيرد من الختبررارات التجريبيررة للمؤشرررررررررررررررات األسررررررررررررررراسرررررررررررررريررة يف  موعرة متنوعرة 
واألعمال التجارية اململوكة لألسررررررررر  ويف  ذا الصرررررررردد، القطاعات، مبا يف ذلك الإياات الصررررررررجت ة   من

يرح  ابلشرراكة ال؛ أقيمر م  شربإة األعمال التجارية األسررية لتيسر  تنفيذ املؤشررات األسراسرية على 
 نطاق أوس  

فوائرررد جهود ننررراء القررردرات وأدوات التررردريررر  ال؛ توفر رررا أمرررانرررة األونإتررراد  يبحظ -3 
ليل املؤشررررررات األسررررراسرررررية لانب  اسرررررهاق الإياات يف تنفيذ أ دا  لتيسررررر  السرررررتخداق األوسررررر  لد

التنمية املسرتدامة، و ايدة الوعي هبا ونشرر ا، مبا يف ذلك ابلنسربة للمؤسرسرات الصرجت ة واملتوسرطة ا جم، 
 ويشج  على القياق مبزيد من األنشطة يف  ذا اجملال 

شارية خبل فرتة ما نء الدورات إىل أمانة األونإتاد أ  تعقد اجتماعات است  يطل  -4 
املقبلة، نجتية  ليل النتائج الرئيسرررررررررية لدراسرررررررررات ا الت اإلفرادية ال؛ أجرير نشرررررررررأ  دليل املؤشررررررررررات 
األسررررراسرررررية لانب  اسرررررهاق الإياات يف تنفيذ أ دا  التنمية املسرررررتدامة، واقرتا  أي  سرررررينات على 

 امل ا إومي الدول املع  ابملعاي  الدولية للمحاسبة واإلنب  الدورة الثامنة والثباء لفريق اارباء الع

أمانة األونإتاد على مواصرررلة العمل م  وكالت األمم املتحدة ذات الصررلة،   يشرررج  -5 
احملاسررربة واإلنب  يف   وكذلك م  املؤسرررسرررات اإلقليمية والدولية الرئيسرررية ال؛ تشرررج  العمل على مواءمة

،  ال السررررتدامة من جان  كياات القطاعء العاق واااص و ايدة قانلية التقارير ذات الصررررلة للمقارنة 
نجتية تيسررر   ايدة التقارب واملواءمة نء أطر اإلنب  وسارسررراته، ومواصرررلة وضررر  مقاييس وأدوات نشرررأ  
قياس ومج  البياات املواوقة يف الوقر املناسررررررررررررر  عن إسرررررررررررررهاق القطاي اااص يف تنفيذ أ دا  التنمية 

 املستدامة  

اإلفرادية نشرررأ  التطبيق   إجراء املزيد من دراسرررات ا الت  أمانة األونإتاد إىل  يدعو -6 
العملي لدليل املؤشررات األسراسرية لانب  اسرهاق الإياات يف تنفيذ أ دا  التنمية املسرتدامة وتيسر  
 ديد أفضررررررل املمارسررررررات الدولية يف  ال اإلنب  عن السررررررتدامة وأ دا  التنمية املسررررررتدامة وتباد ا، 

 مبا يف ذلك كجزء من مبادرة األومسة.ابلشراكة م  أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيء، 

 2020الثاين/نوفمرب  تشرين  6
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اإلفصااااااااااااحاات املاالياة املتصااااااااااالاة ابملنااا يف تقاارير اإلبالغ االعتياادياة املقادماة من  -ابء 
  الكيااتت املمارسات اجليدة والتحدايت الرئيسية

 (من جدول األعمال 4البند )

 ،الدول املع  ابملعاي  الدولية للمحاسبة واإلنب إ  فريق اارباء العامل ا إومي  

ابألمهية املتزايدة لآلاثر املتصررررررررلة ابملناإل على اجملتمعات والقتصررررررررادات والشررررررررركات   إذ يسررررررررلم 
 التجارية وتوليد القيمة، و ي آاثر سامهر يف تضخيمها جائحُة مرض ف وس كوروا،

اإل تتسررم أبمهية ابلجتة لفهم إمإانية تعرض أنشررطة أ  اإلفصرراحات املالية املتصررلة ابملن  وإذ يؤكد 
الشررررررررركات آلاثر تجت  املناإل يف املديءن املتوسررررررررط والطويل، فضرررررررربا عن آاثر ا على اجملتم ، وإلدارة تلك 
اآلاثر واملخاطر والفرص نشرررررررررررإل سرررررررررررليم، مبا يف ذلك  صررررررررررري  رأس املال نإفاءة لدعم النتقال إىل 

 إرنو ،اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض ال

ابلتا ات ا ديثة يف اإلنب  من جان  الشركات عن املسائل املالية املتصلة   وإذ ويط علماا  
ابملنراإل، وا راجرة إىل نرذل مزيرد من اجلهود للتجتلر  على التحردايت ال؛  ول دو  إعرداد تقرارير مواوقرة 

 متنوعة من املستعملء،  ومتسقة يف  ذا اجملال تتسم نفائدة كب ة لصن  القرار ابلنسبة جملموعة

اب اجة إىل اسرتجانة عاملية منسرقة، مبا يف ذلك من جان  كياات القطاي اااص،  وإذ يسرلم 
 للحد من األار السليب املمإن لتجت  املناإل على  قيق أ دا  التنمية املستدامة،

لة ابملناإل، ال؛ أمهية توصررررررريات فرقة العمل املعنية ابإلفصررررررراحات املالية املتصررررررر   وإذ يإرر أتكيد 
أنشررأ ا  لس السررتقرار املال، وكذلك توصرريات املبادرات األخرى العامة أو اااصررة الرامية إىل  سررء  

 اإلفصاحات يف  ذا اجملال البالغ األمهية  سيناا كب اا،

على أمرانرة األونإتراد ملرا نظمتره من حلقرات نقرا  متعمق وعلى النوعيرة اجليردة  يث  -1 
 ال؛ أعدهتا المانة للنظر فيها يف الدورة  TD/B/C.II/ISAR/94ة املعلومات األساسية جداا لوايق

إىل أمانة األونإتاد أ  تواصررررررررل رصررررررررد التقدق احملر  يف تنفيذ توصرررررررريات فرقة   يطل  -2 
حات املالية املتصرلة ابملناإل، وكذلك توصريات املبادرات األخرى، نجتية تيسر  تبادل االعمل املعنية ابإلفصر 

ي الدول ااربات واملمارسرات اجليدة نشرأ   ذا املوضروي يف الدورات املقبلة لفريق اارباء العامل ا إوم
 املع  ابملعاي  الدولية للمحاسبة واإلنب   

أمانة األونإتاد على تعزيز تنفيذ دليل املؤشررررات األسررراسرررية لانب  اسرررهاق  يشرررج  -3 
الإياات يف تنفيذ أ دا  التنمية املسرررررتدامة ابعتباره أداة مفيدة لتحسرررررء تنسررررريق البياات األسررررراسرررررية 

قها وقانليتها للمقارنة، ابلتعاو  م  املؤسررررررسررررررات الوطنية واإلقليمية للشررررررركات نشررررررأ  تجت  املناإل واتسررررررا
 والدولية الرئيسية ال؛ تشج  العمل يف  ذا اجملال، نجتية تيس  مواءمة خمتلف األطر واملمارسات. 

 مسائل أخرى  -جيم 
 (من جدول األعمال 5البند )

 ،ابملعاي  الدولية للمحاسبة واإلنب إ  فريق اارباء العامل ا إومي الدول املع   

نولية األونإتاد املنصرررررررروص عليها يف مافيإيانو ن ويب وال؛ طُل  فيها من األونإتاد   إذ يذكِ ر 
تعزيز أفضرررررل املمارسرررررات يف  ال شرررررفافية الشرررررركات و اسررررربتها، مبا يف ذلك عن طريق اسرررررتخداق أداة 

 تطوير احملاسبة،
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طوير احملاسرررررررررررربة وفعاليتها ابعتبار ا مبادرة رئيسررررررررررررية من مبادرات نناء أبمهية أداة ت  وإذ يُسررررررررررررل م 
القدرات ترمي إىل تقييم ا ياكل األسررررراسرررررية احملاسررررربية الوطنية وتعزيز نيئة اإلنب  من جان  الشرررررركات 

 على الصعيد الُقطري، مبا يف ذلك م  الرتكيز على اإلنب  عن أ دا  التنمية املستدامة،

فتقار النسررريب إىل القدرة املؤسرررسرررية والتقنية على تإييف نيئات اإلنب  من على ال  وإذ يشررردد 
من متطلبات جديدة، وتقييم إسررررهاق   2030جان  الشررررركات م  ما أفر ته خطة التنمية املسررررتدامة لعاق  

 القطاي اااص يف  قيق أ دا  التنمية املستدامة نطريقة متسقة تقييماا فعالا،

إىل السرررررررتنتاجات املتفق عليها يف دورته السرررررررادسرررررررة والثباء، وال؛ تقر  أب  دليل   وإذ يشررررررر  
ية املسرررررررتدامة، الذي وضرررررررعه املؤشررررررررات األسررررررراسرررررررية لانب  اسرررررررهاق الإياات يف تنفيذ أ دا  التنم

األونإتاد، يشرررررررإل أداة مفيدة للمنظمات يف توف  نياات مرجعية قانلة للمقارنة نشرررررررأ  مسرررررررامهتها يف 
تنفيذ أ دا  التنمية املسرررتدامة، ووسررريلة لتيسررر  إمإانية مقارنة تقارير الشرررركات عن قضرررااي السرررتدامة 

 ،2030متاشياا م  خطة التنمية املستدامة لعاق 

مبا تبادلته الدول األعضرررررررررراء يف الدورة من تعليقات نشررررررررررأ  الفوائد والدروس   يرح  -1 
املسرتفادة من تطبيق أداة تطوير احملاسربة، ودليل املؤشررات األسراسرية لانب  اسرهاق الإياات يف تنفيذ 

ودة عن أ دا  التنمية املسررررررررتدامة من أجل نناء قدراهتا كيما يتسررررررررت للشررررررررركات إعداد تقارير عالية اجل
 الستدامة وأ دا  التنمية املستدامة 

إىل أمانة األونإتاد مواصرلة جهود ا املتعلقة نتنفيذ أداة تطوير احملاسربة ودليل   يطل  -2 
املؤشررررررات األسررررراسرررررية لانب  اسرررررهاق الإياات يف تنفيذ أ دا  التنمية املسرررررتدامة يف البلدا  املهتمة 

تنظيمية واملؤسررررررررسررررررررية والبشرررررررررية نطريقة متإاملة وشرررررررراملة، وإعداد مسرررررررراعدهتا على تعزيز قدراهتا ال نجتية
عن اإلنب  عن القضرررااي البيئية والجتماعية وقضرررااي ا وكمة من   مالية ذات جودة عالية، فضررربا  تقارير

 قبل الشركات 

أمانة األونإتاد إىل مواصرررلة رصرررد التطورات يف  ال وضررر  املعاي  ال؛ ترتت    يدعو -3 
ابلنسررررررربة ألداة تطوير احملاسررررررربة ودليل املؤشررررررررات األسررررررراسرررررررية لانب  اسرررررررهاق الإياات يف   عليها آاثر

أ دا  التنمية املسرررررررررتدامة، نجتية  ديا األداة والدليل يف مرحلة مناسررررررررربة من السرررررررررنوات املقبلة،  تنفيذ
 حس  ا اجة 

يهات املتعلقة أمانة األونإتاد على القياق مبزيد من العمل الب ق لتنفيذ التوج  يشررررررج  -4 
ابلبياات الوصررررررفية وآليات مج  البياات لدعم الدول األعضرررررراء يف اإلنب  عن مؤشررررررر أ دا  التنمية 

، وكذلك لتيس   سء القدرة من (عدد الشركات ال؛ تنشر تقارير عن الستدامة)  1-6-12املستدامة  
لنسربة لقاعدة البياات العاملية ملؤشررات أجل توافر البياات ومجعها على الصرعيد الوط  و ايدة فائدهتا اب

أ دا  التنمية املسررررررررررررتدامة، والتقرير السررررررررررررنوي لألمء العاق عن التقدق احملر  قو  قيق أ دا  التنمية 
املسرتدامة، والتقرير املرحلي السرنوي أل دا  التنمية املسرتدامة، و   ذلك من السرتعراضرات املواضريعية 

 دامة.لتنفيذ أ دا  التنمية املست

 2020الثاين/نوفمرب  تشرين  6
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 موجز الرئيس -اثتياا  

 اجللسة العامة االفتتاحية -ألف 

قرال األمء العراق لألونإتراد يف مبحظراتره الفتتراحيرة إ  التحردي الرذي تطرحره جرائحرة مرض  -1
أماق السررررتثمار اااص واملشرررراري  والتجارة  و  د ضررررخم. ووفقاا لتوقعات   (19-كوفيد)ف وس كوروا  

التان  لألونإتاد، فإ  حجم تدفقات السرررررتثمار األجنيب   مرصرررررد التا ات العاملية يف  ال السرررررتثمار
وأظهرت آخر .  2019يف املرائرة مقرارنرةا نعراق    49سررررررررررررررينخفض أبكثر من   2020املبراشررررررررررررررر العرامليرة يف عراق  

  ومن املتوق  أ  تشرإل 2020يف املائة يف عاق    9إىل   7املسرتجدات أ  حجم التجارة سرينخفض ننسربة  
يسي للتدفقات التجارية املشجعة الوحيدة. ويف  ذا السياق، سيإو   قيق الصء وفيير اق احملر  الرئ

 مهمة  ائلة. 2030أ دا  التنمية املستدامة حبلول عاق 

وقد  دا تعزيز اإلنب  اجليد عن جوان  األداء املال و   املال للمؤسررررسررررات أكثر أمهية من  -2
إ  فريقاا رفي  املسرتوى سريسرلط الضروء على أار   أي وقر مضرى. وأشرار إىل نرامج الدورة ا الية، فقال

 ذه التحدايت على احملاسبة واإلنب . وأكد وجود مؤشرات واضحة على أ  دليل املؤشرات األساسية 
لانب  اسررهاق الإياات يف تنفيذ أ دا  التنمية املسررتدامة، الذي نشررره فريق اارباء العامل ا إومي 

ابلفعل يف التفإ  يف الإيفية ال؛ هإن هبا للقطاي اااص أ  يسرررررررررررهم يف ، قد أار  2019الدول يف عاق  
 قيق أ دا  التنمية املسرررررتدامة. وقد سرررررر عر املبادرة التحر  قو مواءمة عملية تقد  البياات املتعلقة 

ومن ابلسررررتدامة وقانليتها للمقارنة وتإييفها م  اإلطار اااص نرصررررد تنفيذ أ دا  التنمية املسررررتدامة.  
دراسرررة حالة إفرادية نشرررأ  التنفيذ العملي لدليل املؤشررررات األسررراسرررية أ    12شرررأ  اسرررتعراض نتائج قو  

يوفر تعليقات من امليدا  سررررتسرررراعد على إدخال  سررررينات على الدليل حسرررر  القتضرررراء. وسرررريسررررهم 
صرررراحات املالية، الجتماي يف دف  العمل نشررررأ   ذا املوضرررروي نتناول التدان  اااصررررة املتعلقة ابإلف  ذا

أل  اجلرائحرة كشررررررررررررررفرر الرتانط نء البيئرة واجملتمعرات راا  و و موضرررررررررررررروي يُطر  يف الوقرر املنراسررررررررررررررر  نظ
والقتصررررررادات. وأشررررررار األمء العاق إىل أنه هإن  سررررررء السررررررتقرار املال العاملي ابتباي طريقة سررررررليمة 

واحملاسررررربة املالية اااصرررررة هبا، وأ   نا  لقياس أار تجت  املناإل على عمليات املؤسرررررسرررررات والتقارير املالية  
حاجة إىل نذل جهود متضرررافرة لتنفيذ توصررريات فرقة العمل املعنية ابإلفصررراحات املالية املتصرررلة ابملناإل. 
ويف ااتاق، قال إ  مبادرة األومسة  ي وسررررررررررريلة جيدة لبعرتا  نتحقيق أ دا  التنمية املسرررررررررررتدامة من 

 منظور اإلنب  املال.

دير شرررررعبة السرررررتثمار واملشررررراري  يف مبحظاته السرررررتهبلية إنه كا  من الواضرررررل منذ وقال م -3
أ   قيق أ دا  التنمية املسرررتدامة يتطل  اسرررتثمارات كب ة   2030اعتماد خطة التنمية املسرررتدامة لعاق  

 2,5 من جان  القطراعءن العراق واااص. ووفقراا لتقرديرات األونإتراد، ينبجتي أ  يسررررررررررررررتثمر القطراعا  قو
وكما يرد نوضرررو  يف الطبعة ا الية من   .2030و  2015تريليو  دولر سرررنوايا يف البلدا  النامية نء عامي  

، لوحظ إحرا  تقدق يف السرررررتثمار يف التنمية املسرررررتدامة يف عدة قطاعات،    تقرير السرررررتثمار العاملي
أ  تباطؤ النمو والظرو  املعاكسررررة ال؛ أوجدهتا اجلائحة قد أضررررافا إىل القيود ال؛ تقوض جهود  قيق 

2030أ دا  التنمية املستدامة، ومن مث  ول دو  تنفيذ خطة عاق 
(1).  

__________ 

 World Investment Report 2020: International Production Beyond the،2020األونرررررإرررررتررررررراد،  (1)

Pandemic  منشرررررررررررورات األمم املتحدة، رقم  اإلنتاج الدول نعد اجلائحة   :2020تقرير السرررررررررررتثمار العاملي لعاق(
 ، جنيف(. E.20.II.D.23املبيعات 
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املالية توف  األموال السرررررتثمارية املخصرررررصرررررة لبسرررررتدامة مببالغ   وم  ذلك، واصرررررلر األسرررررواق -4
نليو  دولر. وقد   260تريليو  دولر، منها سرررررررندات خضرررررررراء متثل    1,3تريليو  دولر و  1,2ترتاو  نء  

وأشررررار إىل أ  صررررناديق   .2019يف املائة يف عاق    50سررررجلر سرررروق السررررندات ااضررررراء  ايدة أبكثر من  
تطبق  موعة من املعاي  البيئية والجتماعية واملتعلقة   (صررندوق على الصررعيد العاملي  3  100)السررتدامة  

اب وكمة يف اختيار ا لسندات الستثمار. وعبوة على ذلك، فإ  اجلهود العاملية ملإافحة اجلائحة تعز  
ننشرررراق سرررروق   منو  ذه الصررررناديق، ول سرررريما السررررندات الجتماعية. مث إ  أسررررواق األوراق املالية تدعم

السررررندات السررررريعة النمو جملاهبة اجلائحة عن طريق اإلعفاء من رسرررروق إدراج السررررندات. ويف الرن  األول 
نليو  دولر،   55، عب أت السررررندات الجتماعية املتعلقة ابإل ااة من اجلائحة مبلجتاا قدره 2020من سررررنة  

  .2019و و رقم يتجاو  إمجال قيمة  ذا النوي من السندات يف 

وخبل عقد تنفيذ أ دا  التنمية املستدامة، هإن أ  يُتوقَّ  أ  تزيد أسواق رأس املال عرضها  -5
من املنتجات املرتبطة مبوضرررررررروي السررررررررتدامة  ايدة كب ة. وسرررررررريإو  التحدي آنذا   و كيفية اجلم  نء 

أب دا  التنمية املسررتدامة النمو و ايدة الرتكيز على توجيه األموال قو املشرراري  السررتثمارية ذات الصررلة  
 يف البلدا  النامية، ول سيما يف أقل البلدا  منواا.

مث إ  األمهية ال؛ يتسررررررررم هبا تقد  التقارير العالية اجلودة من حيا املسررررررررامهة يف نلو  أ دا   -6
  التنمية املسرررررتدامة، تإمن يف تيسررررر   صررررري  املوارد لألنشرررررطة القتصرررررادية املسرررررتدامة. ومن املرجل أ 

يإو  مسرررررار السرررررتثمار يف الصرررررناديق املسرررررتدامة يف السرررررنوات املقبلة أعلى من املسرررررتوى ا ال. وتُعد  
مؤشررات األداء القوية، مثل املؤشررات األسراسرية ال؛ وضرعها األونإتاد، ضررورية لتيسر   صري  املوارد 

 نإفاءة لألنشطة املستدامة، ول سيما يف البلدا  النامية.

 و اإلنقاء على ارتفاي متوسرررررررط درجة ا رارة العاملية عند مسرررررررتوى يقل   -آخر و نا   د    -7
نإث  عن درجتءن مئويتء فوق مسرررررتوايت ما قبل ا قبة الصرررررناعية ومواصرررررلة اجلهود الرامية إىل حصرررررر 

سرو    -درجة مئوية فوق مسرتوايت ما قبل ا قبة الصرناعية    1,5ارتفاي درجة ا رارة يف حد ل يتجاو   
ل  أيضررررررررراا اسرررررررررتثمارات كب ة. وتشررررررررر  دراسرررررررررة أجرهتا الوكالة الدولية للطاقة إىل أ  التنفيذ الإامل يتط

تريليو    13,5للتعهدات ابلنتقال إىل اقتصرررررررراد منخفض الإرنو  سرررررررريتطل  من قطاي الطاقة اسررررررررتثمار  
 .2030إىل  2015دولر يف كفاءة الطاقة والتإنولوجيات املنخفضة الإرنو  يف الفرتة من 

الفريق الرفي  املسرررررررررررررتوى املع  ابلتا ات األخ ة والتحدايت الرئيسرررررررررررررية يف جدول أعمال اإلنب  من   
 19-جان  املشاري  وأار جائحة كوفيد

اسررررررتعرض فريق رفي  املسررررررتوى التا ات الرئيسررررررية يف اإلنب  املال واإلنب  عن السررررررتدامة  -8
ودوره املتزايد يف  قيق أ دا  التنمية املسرررررتدامة ويف النتعا  يف فرتة ما نعد اجلائحة. وشرررررار  يف  ذا 

ئررات الترراليررة: اجمللس اجلزء متحرردر رئيسرررررررررررررري من املنظمررة الرردوليررة  يئررات األوراق املرراليررة وخرباء من ا ي
الفرنسرررررري ملعاي  احملاسرررررربة  وإدارة التجارة والصررررررناعة واملنافسررررررة يف جنوب أفريقيا  والفريق السررررررتشرررررراري 
األورويب لانب  املال  ومديرية السرررررررررررررتقرار املال، واادمات املالية، وا اد أسرررررررررررررواق رأس املال التانعة 

قارير األداء  و لس معاي  اإلنب  عن السرررررررررررررتدامة، واجمللس للمفوضرررررررررررررية األورونية  واملبادرة العاملية لت
 العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة. 

وأنر  ائ  األمء العاق للمنظمة الدولية  يئات األوراق املالية، يف كلمته الرئيسررررررية، األ دا   -9
اظ على أسرررررواق يتسرررررم أدات ا ابلعدالة والإفاءة الرئيسرررررية الثباة ملنظمته، و ي  اية املسرررررتثمرين  وا ف

  . 19- والشرررفافية  وا د من املخاطر البنيوية. وقد عملر املنظمة على تيسررر  اسرررتجانة منسرررقة جلائحة كوفيد 
ويف  ذا الصرررررردد، سررررررل م أبمهية التمويل املسررررررتداق، وما يتصررررررل نه من  دايت، مبا يف ذلك اإلنب  عن 
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وجد تدفق جيد للمعلومات املفيدة لعملية ا اذ القرارات املقدمة من السررررررررررتدامة. ومن الضررررررررررروري أ  ي
قطاي الشرركات نشرأ  عوامل السرتدامة. وأشرار املتإلم، يف معرض تسرليط الضروء على النتائج الرئيسرية 

، إىل اباة شروا ل رئيسرية، 2020لتقرير أصردرته شربإة متويل السرتدامة التانعة للمنظمة يف نيسرا /أنريل  
دد أطر ومعاي  السررررررررررررررتدامة وتنوعها  وعدق وجود تعاريف مشرررررررررررررررتكة لألنشررررررررررررررطة املسررررررررررررررتدامة   ي تع

والتحدايت ال؛ تعرتض  اية املسرتثمر، من قبيل الجتسريل األخضرر. وأشرار إىل أ   الت التحسرء يف 
لتء أطلقهما اإلنب  عن السررررررتدامة تتعلق ابحملتوى وا وكمة. ويف ااتاق، اقرت  دمج مبادران املواءمة ال

كل من واضرررررعي املعاي  يف  ال اإلنب  عن السرررررتدامة واملؤسرررررسرررررة الدولية ملعاي  اإلنب  املال، نظراا 
 .  لتإامل املبادرتءن

وتناول املشرررررررررراركو  يف حلقة النقا  إدماج املعلومات املتعلقة ابلسررررررررررتدامة يف دورات اإلنب   -10
ونينوا اإلجنا ات   .2030اااصررررررررررة ابلشررررررررررركات ومواءمة  ذه املعلومات م  خطة التنمية املسررررررررررتدامة لعاق  

املتعلقة ابلسررررررتدامة والتحدايت والقيود فيما يتعلق نتبقي أطر اإلنب  الرئيسررررررية لتيسرررررر  قانلية التقارير  
 للمقارنة وتعزيز مواوقيتها و ايدة فائدهتا، واقشوا سبل املضي قدماا.

وأنر  مشررار  يف حلقة النقا  عدداا من املبادرات املتعلقة نسررياسررات السررتدامة على الصررعيد  -11
نب     املال، األورويب. ويف  ذا الصردد، تعتزق املفوضرية األورونية أ  تقرت   ديا توجيهها نشرأ  اإل

و نرا  أدلرة وافرة تشرررررررررررررر  إىل عردق كفرايرة املعلومرات ال؛   .2014و ي مبرادرة رائردة عنرد تقردههرا يف عراق 
تقدمها الشركات عن الستدامة. ومل يعد من املمإن تا ل املسائل املتصلة مبراجعة ا ساابت واإلنفاذ. 

ل تقتصررررر على األوسرررراق املالية واملسررررتثمرين   ذلك أ  قائمة مسررررتخدمي املعلومات املتعلقة ابلسررررتدامة
 موعة أوسررررر  من أصرررررحاب املصرررررلحة، مبا يف ذلك منظمات اجملتم  املدين   أيضررررراا فحسررررر ، نل تضرررررم  

ونقراابت العمرال. و نرا  حراجرة إىل وضرررررررررررررر  معراي  إلزاميرة لانب  عن السررررررررررررررتردامرة، وإ  كرا  ذلرك 
بادئ التوجيهية القائمة يف  ال اإلنب  ُمإلفة و زأة سرررريتطل  قراراا سررررياسررررياا. مث إ  األطر واملعاي  وامل

ومرنإة، ومن مث فهي    فعالة. وابلنظر إىل األطر التشررررررررررررريعية األورونية القائمة واملقبلة، من املرجل أ  
تإو  معاي  السررتدامة األورونية ضرررورية.  د على ذلك أ  شررركات ال اد األورويب لديها نشرراق دول 

ق، وتعمل العديد من الشررررررررركات    التانعة لب اد األورويب يف أسررررررررواق ال اد األورويب. واسرررررررر  النطا
إ  املعاي  اإلقليمية واملعاي  العاملية لانب  عن السررتدامة ل يسررتبعد نعضررها نعضرراا. ونتيجة لذلك،  مث

ج اإلقليميررة والقطريررة مثررة حرراجررة إىل مواءمررة  ررذه املعرراي  على نطرراق العررامل لتجنرر  التجزت وجعررل النهو 
أل دا  التنمية املسررررررررررررتدامة   قوايا   متسررررررررررررقةا م  النهوج العاملية. وهإن لب اد األورويب، نوصررررررررررررفه مؤيداا 

واإلطار العاملي للممارسررررررررات التجارية املسررررررررتدامة، أ  يسرررررررراعد يف قيادة التقدق والتوحيد والتقارب على 
 الصعيد الدول. 

نر تشرار  يف العمل املتعلق اححة املعلومات    املالية منذ وقال مشرار  آخر إ  منظمته كا -12
، وأ  املفوضية األورونية كلفتها انشاء خمترب للمعلومات    املالية و ديد أفضل املمارسات. 2018عاق  

يتناول املعلومات املناخية  و نا  فريق عامل يعإف حالياا على صرريا ة   وقد نشررر املخترب األورويب تقريراا 
، كل فرررر 2020قرير اث  يتنررراول املخررراطر والفرص املرتبطرررة لطط األعمرررال التجررراريرررة. ويف متو /يوليررره ت

املفوضرررية األورونية منظمته نتقد  توصررريات نشرررأ  معاي  أورونية سإنة تتعلق ابإلنب     املال والنظر 
ورونيرة لانب     املرال. يف ا راجرة إىل إدخرال تجتي ات على إدارة منظمتره اسررررررررررررررتبراقراا لوضرررررررررررررر  معراي  أ

و قيقا  ذه الجتاية، أنشرررررررأت املنظمة فرقة عمل نقيادة رئيس اجمللس الفرنسررررررري ملعاي  احملاسررررررربة. وعبوة 
على ذلك، يقوق الفريق السرررررتشررررراري األورويب املع  ابإلنب  املال اعداد تقريرينن، من املقرر أ  يإوا 

هنما تيسرررر  عملية ا اذ القرارات من جان  املفوضررررية األورونية ، من شررررأ2021متاحءن يف شررررباق/فرباير  
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والسررلطات األخرى يف ال اد األورويب نشررأ  ما إذا كا  ينبجتي لب اد األورويب أ  يضرر  معاي  أورونية 
 لانب     املال. 

، ا دادت للدراسررررة  وفقاا وتبادل مشررررار  آخر اآلراء املسررررتمدة من تقرير حبثي نشرررررته منظمته. و  -13
التقارير املتإاملة  ايدة متواضررررررررررعة نء أعضرررررررررراء املنظمة. ويف حء أ  اإلشررررررررررارة إىل إطار املبادرة العاملية 
لتقارير األداء ل تزال سارسررررررة شررررررائعة، فإ  نعض اجلهات املإلفة اعداد التقارير تسررررررتخدق املعاي  ال؛ 

ا ات العامة يف عضررررررررروية اجمللس العاملي وضرررررررررعها  لس معاي  اإلنب  عن السرررررررررتدامة. وأظهرت الت
 (2020إىل عاق    2017تقريراا كمتوسررط سررنوي من عاق    158)لألعمال التجارية املع  ابلتنمية املسررتدامة  

يف املائة من األعضرررررررررراء نء   41يف املائة من التقارير  مل عنوا  تقارير السررررررررررتدامة. وجيم  قو    44أ   
يف املائة من األعضررررررررراء على جهات خارجية إلعداد تقارير م.   84املعلومات املالية و   املالية، ويعتمد  

د الرامية إىل  قيق ومن نء السررررتنتاجات ال؛ خلصررررر إليها الدراسررررة، أ  الشررررركات تشررررار  يف اجلهو 
أ دا  التنمية املسرتدامة يف أعما ا التجارية ولإن  ذه املشراركة ل تندرج ضرمن األنشرطة السررتاتيجية 

تبء  أ  الشرررركات    مسرررتعدة متاماا   19-للشرررركة، و ذا  ال قانل للتحسرررء. واعترب أ  جائحة كوفيد
ل التجارية على الصررررررررمود ولتوليد القيمة  دود. ملواجهة الصرررررررردمات التجارية، وأ  فهمها لقدرة األعما

وشرردد على ضرررورة تب  مصررفوفة اجتماعية عامة تشررمل األجور املعيشررية وحقوق اإلنسررا  عرب سررلسررلة 
القيمرة، وضررررررررررررررمرا  تهيز األعمرال التجراريرة ابألدوات املنراسرررررررررررررربرة للقيراق نرذلرك. ومن الردروس األخرى 

مالية راا     املالية  و مجتالطة، أل  اجلائحة قد أحدار آاث  املسررررتفادة من اجلائحة، أ  مفهوق املعلومات
إىل نياات تعمل منظمته على تعقبها نشررررررررأ  أسررررررررعار أسررررررررهم داا  على القتصرررررررراد وعلى اجملتم . واسررررررررتنا

أعضرررررررررررررائها يف مجي  أقاء العامل، قال إ  الشرررررررررررررركات ال؛ تراعي العتبارات البيئية والجتماعية واملتعلقة 
؛ أدت أداءا جيداا يف السررررررروق خبل اجلائحة. ونظراا أل  األعمال التجارية األكثر قدرةا اب وكمة  ي ال

على الصرررررمود واألكثر اسرررررتدامة  الباا ما تُدار نشرررررإل أفضرررررل، فمن املهم للشرررررركات أ  تنتج معلومات 
 ذات نوعية أفضل ومواوقة ويف الوقر املناس  هإن مقارنتها والواوق هبا.

التال يف حلقة النقا  إىل ما أُحر  من تقدق ملموس يف  ال اإلنب  عن   وأشرررررررررررررار املتحدر -14
السررررررررررررررتردامرة يف نعض القطراعرات واملنراطق، مبينراا أ  املعراي  الواردة يف املبرادرة العرامليرة لتقرارير األداء  ي 

القتصررادية، األكثر اسررتخداماا. وقد أححر اجلائحة فرصررة للتفإ  نطريقة خمتلفة يف كيفية توليد القيمة  
وأحدار تجت اا كب اا يف سررررررياق السررررررتدامة ابلنسرررررربة للإياات املعنية اعداد التقارير. ويف هناية املطا ، 

و ي ا اجة إىل التصرررررردي للتحدايت  -أنر ت اجلائحة ا إمة املتأصررررررلة يف أ دا  التنمية املسررررررتدامة  
ور الرتكيز قو قيمة مسررتدامة يف املدى نشررإل مجاعي. ونتيجة لذلك، قد يتطل   ذا األمر  ول يف  

البعيد. وابإلضرررررافة إىل ذلك، من شرررررأ  إدماج السرررررتدامة يف اسررررررتاتيجية األعمال التجارية أ  يسررررراعد 
 الشركات على الستجانة ابلشإل املناس  يف مثل  ذه الظرو . 

ية نوضررررررررر  وفيما يتعلق نضررررررررررورة مواءمة أطر اإلنب  ومعاي ه، أصررررررررردرت  س منظمات معن -15
املعاي  مؤخراا إعب  نوااي أو رتية مشرررررررتكة. وأعرب عن أتييد منظمته لألخذ ننهج عملي  ل املسررررررائل 
املتصررررررررررررررلرررة ابملواءمرررة ولتعبئرررة األموال الب مرررة لتحقيق  رررذا ا رررد . وأخ اا، دعرررا ا إومرررات، وا يئرررات 

ضرر  املعاي ، والشررركات إىل مواصررلة الزخم التنظيمية املالية، ونورصررات األوراق املالية، واجلهات املعنية نو 
قو الإشرف عن البياات القتصرادية والجتماعية واملتعلقة اب وكمة ابعتبار ذلك آلية فعالة ملمارسرات 

 تارية أكثر استدامة ومسؤولية يف مجي  أقاء العامل.

عاي : األمهية النسررررربية وأنر  أحد املشررررراركء املفا يم الرئيسرررررية ال؛ تطبقها منظمته يف وضررررر  امل -16
للعنصررررر املال، واألار، وجدوى القرارات، والرتكيز على املعاي  اااصررررة نقطاعات نعينها. وقد اعُتمدت 

يف   2018املعاي ، ال؛ وضرررررررعها  لس معاي  اإلنب  عن السرررررررتدامة وأُطلقر يف تشررررررررين الثاين/نوفمرب  
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 تم  املسررررتثمرين. وقال إ   نا  حاجة إىل نظاق نورصررررة لند ، على نطاق واسرررر ، ول سرررريما من قبل  
فعال للرقانة الداخلية لانب  عن السرتدامة. وني نر دراسرة اسرتقصرائية أجرا ا معهد ا وكمة واملسراءلة 

شررركة مشررمولة يف   500شررركة من أصررل    400أ     2019حول اتا ات اإلنب  داخل الشررركات يف عاق  
يتعلق نشرإل ما مبوضروي   قد أعدت تقريراا   (500S&P)ايت املتحدة شرركة يف الول  500مؤشرر أداء أكرب  

معاي   لس معاي  اإلنب    (شركة  125)يف املائة    25، طبقر  500الستدامة. ومن نء الشركات الررررررررررررر  
عن السرررتدامة. وحصرررل قو الا الشرررركات على شرررإل من أشرررإال الضرررما  من جهة خارجية نشرررأ  
تقرير السرررتدامة الذي تصررردره. وابإلضرررافة إىل ذلك، تطبق نعض الشرررركات أطراا ومعاي  خمتلفة إلعداد 

ن أصررررحاب املصررررلحة. وقال إ  معظم تقارير متعددة عن السررررتدامة لتلبية احتياجات  موعة متنوعة م
 يف فري منفصل. 19-تش  إىل جائحة كوفيد 2020التقارير ال؛ صدرت نعد نيسا /أنريل 

وقردق املتحردر األخ  تقريراا عن األعمرال ال؛ اضررررررررررررررطلعرر هبرا فرقرة العمرل ال؛ أُنشررررررررررررررئرر يف  -17
 ضرررررررر ية لوضرررررررر  معاي  اسررررررررتجانةا لطل  من املفوضررررررررية األورونية إلجنا  أعمال    2020آب/أ سررررررررطس  

 عضرررررررررررررواا   35لانب     املال لسرررررررررررررتخدامها يف ال اد األورويب. وقد عقدت فرقة العمل، املؤلفة من  
، 2020سثلء من السرررررررررررلطات العامة يف ال اد األورويب، اجتماعها األول يف أيلول/سررررررررررربتمرب    تسرررررررررررعةو 

ومن املقرر أيضرررراا أ  تضررررطل    .2021ثاين/يناير  وسررررتقدق تقرير ا إىل املفوضررررية األورونية يف هناية كانو  ال
  .2021أبنشطة التصال والتوعية يف أوائل عاق 

ق إىل املفوضررررية األورونية يف تشرررررين الثاين/نوفمرب   -18 تقرير مرحلي   2020وابإلضررررافة إىل ذلك، ُقدِ 
تتعلق نتقييم أول رفي  املسرررررتوى. وقد حددت فرقة العمل، يف إطار التقييم الذي أجنزته،   يتضرررررمن نقاطاا 

مؤشررررررررررررررر من مؤشرررررررررررررررات   5  000مبادرة لانب  داخل ال اد األورويب تناولر أكثر من    100أكثر من  
 يم ال؛ األداء الرئيسرررررررررررية. وأنشرررررررررررئر عدة أفرقة داخل فرقة العمل ل اذ ااطوات التالية: النظر يف املفا

هإن أ  تشإل األساس إلطار لوض  املعاي ، ومعاجلة مسألة الرتانط أو اإلنب  املتإامل من املنظورينن 
املال و   املال لتجن  الثجترات أو التداخبت وإجياد أوجه آت ر نء الانء، ومعاجلة ا الة اااصررررررررررررررة 

 صنيف والرقمنة والشإل.للمؤسسات املالية، والرتكيز على املسائل املتعلقة ابلت

ويف املنراقشررررررررررررررة ال؛ أعقبرر ذلرك، أكرد خب  أ  اإلطرار الردول لانب  املتإرامرل  و جزء من  -19
مبادرة أطلقتها  س منظمات تُعت نوضرررر  املعاي . وقال إ  األمر مرتو  للبلدا  لإي تقرر ما إذا كا  

آخر يف حلقة النقا  إنه ل توجد نية لدى   ينبجتي أ  ُتضرفي الطان  اإللزامي على اإلطار. وقال مشرار 
فررالنقررا  ا ررال يرردور حول متطلبررات اإلنب   -ال رراد األورويب لرت  املعرراي  الرردوليررة لانب  املررال 

 املال.    

و در مشرررررررررار  آخر يف حلقة النقا  ابلتفصررررررررريل عن تصرررررررررنيف من قبيل لجتة عرض التقارير  -20
خردمره اجلهرات املعِرد ة للتقرارير لتيسرررررررررررررر  عمليرة إعرداد تقرارير را املتعلقرة التجراريرة واملراليرة هإن أ  تسررررررررررررررت

ابلسرررتدامة. وذكر أ  اإلنب  ينبجتي أ      صرررناعة  ددة وأنه ل وبذ أطر أو معاي  اإلنب  العامة 
سرررية أو ال؛ ل ترتبط نصرررناعة نعينها. ورداا على طل  نعض اارباء، قال أحد املشررراركء إ  النواتج الرئي 

لشرررررربإة متويل السررررررتدامة تشررررررمل  سررررررء  توى التقارير املتعلقة ابلسررررررتدامة ومعاجلة مسررررررألة ا وكمة 
 ومراعاة األصول القانونية يف عمليات الإشف عن البياات املتعلقة ابلستدامة. 
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التنفيذ العملي للمؤشااارات األسااااساااية لابالغ من جات  الكياات عن  ساااهامها  -ابء 
اف التنمية املسااتدامةمب  ا يف كلق اياه هذا املؤشااراتت اسااتعرا  يف حتقيق أهد

 دراسات حاالت  فرادية 
 (من جدول األعمال 3البند )

، املعنونة "التنفيذ العملي للمؤشرررررررررررررات TD/B/C.II/ISAR/93لفر الرئيس النتباه إىل الوايقة   -21
األسررراسرررية لانب  من جان  الإياات عن إسرررهامها يف  قيق أ دا  التنمية املسرررتدامة، مبا يف ذلك 

 قياس  ذه املؤشرات: استعراض دراسات حالت إفرادية". 

معرض تقد    وأشرارت رئيسرة فري املشراري  يف شرعبة السرتثمار واملشراري  التانعة لألونإتاد، يف -22
 ذا البند من جدول األعمال، إىل ما أُجري خبل فرتة ما نء الدورات من دراسرررررررررررررات حالت إفرادية 
إضرافية    خمتلف الصرناعات والبلدا ، مبا فيها املؤسرسرات الصرجت ة واملتوسرطة ا جم، لختبار تنفيذ 

التحدايت الرئيسرية تتمحور حول األونإتاد. وأظهرت النتائج أ     دليل املؤشررات األسراسرية الذي وضرعه
املؤشررررات البيئية، يف حء أ  معظم الشرررركات، مبا فيها املؤسرررسرررات الصرررجت ة واملتوسرررطة ا جم، قدمر 
نياات عن معظم املؤشرررررررررات األسرررررررراسررررررررية. وقالر إ  دليبا تدريبياا أعده األونإتاد يتضررررررررمن توجيهات 

صرررردار شرررررائل للتعلم اإللإرتوين نشررررأ   ذا إضررررافية نشررررأ  املؤشرررررات األسرررراسررررية، وإ  ااطط جارية إل
املوضررروي. وابإلضرررافة إىل ذلك، يهد  األونإتاد إىل التعاو  م  كياات األمم املتحدة األخرى لتيسررر  
توحيد معاي  اإلنب  عن السرررررررررررتدامة و قيق التقارب نء خمتلف األطر ابسرررررررررررتخداق دليل املؤشررررررررررررات 

 األساسية كأداة أساسية لانب .

 ت النقا حلقا  

ُعقردت حلقترا نقرا  لتنراول  رذا البنرد من جردول األعمرال. وأتلفرر حلقرة النقرا  األوىل من  -23
مإتر  متويرل التنميرة  شررررررررررررررعبرة )سثلء عن ا يئرات التراليرة: إدارة الشررررررررررررررؤو  القتصررررررررررررررراديرة والجتمراعيرة  

 مية الجتماعية.، والتفاق العاملي لألمم املتحدة، ومعهد األمم املتحدة لبحور التن(اإلحصاءات

وقال املشررررررررار  األول يف حلقة النقا ، يف معرض شرررررررررحه لعمل مإت  متويل التنمية و الف  -24
املسررررررررررتثمرين العامليء من أجل التنمية املسررررررررررتدامة التان  إلدارة الشررررررررررؤو  القتصررررررررررادية والجتماعية، إ  

ر، إىل عدق قانلية املعلومات التحدايت ال؛ تعرتض اإلنب  عن السررررررررررتدامة تعود، من منظور املسررررررررررتثم
الواردة يف التقارير للمقارنة وإىل الطان  الطوعي لانب . واقرت  توحيد األطر القائمة وإنشرررررراء مسررررررتودي 
للبيراات مترا  للجمهور العراق. وعبوة على ذلرك، قرال إ   نرا  احتمرالا كب اا أ  تسررررررررررررررتخردق ا يئرات 

 التنظيمية دليل املؤشرات األساسية.

قال املشررررررررررررررار  الثاين يف حلقة النقا  إ  التفاق العاملي لألمم املتحدة يشررررررررررررررار  يف اجلهود و  -25
الرامية إىل تعزيز مقاييس السررررررررررررتدامة. وتشررررررررررررمل  ذه املقاييس تقريراا عاماا نعنوا  "اإلنب  عن التقدق" 

ي لانب  عن يوجز األشررررررررررررررواق ال؛ ُقطعرر يف تنفيرذ مبرادئ التفراق العراملي. ويتمثرل املفهوق الرئيسرررررررررررررر 
السرتدامة يف القانلية للمقارنة، حيا  ققر عمليات املواءمة األوىل نفضرل دليل املؤشررات األسراسرية، 

يف  قيق التقارب يف   رئيسررررياا   يليه مفهوما األمهية النسرررربية والشررررفافية. وقال إ  األمم املتحدة تؤدي دوراا 
 سية.مج  البياات، م  العتماد على دليل املؤشرات األسا

وذكرت املشررررررراركة الثالثة يف حلقة النقا  أ   نا  حاجة إىل السرررررررتفادة من مزااي اسرررررررتخداق  -26
دليل املؤشررات األسراسرية. وأشرارت إىل وجود  موعة  دودة من املؤشررات العامة لتحقيق التقارب نء 

توى الإلي. وقالر إهنا األطر للرنط نء نياات احملاسرررربة على املسررررتوى اجلزئي وأطر احملاسرررربة على املسرررر 
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 بذ اإلنب  اإللزامي وتؤيد فإرة تقد  حوافز للشرررررررركات جلم  ورصرررررررد املعلومات عن السرررررررتدامة عن 
طريق اإلشرررررارة إىل دليل التدري  على املؤشررررررات األسررررراسرررررية. وابإلضرررررافة إىل ذلك، أعرنر عن دعمها 

 جلهود التعاو  التق  وملواءمة  موعة مشرتكة من املؤشرات.

وقال املشرررار  الران  إ  منظمته وضرررعر مؤشررررات أداء تتعلق أب دا  التنمية املسرررتدامة لإي  -27
تسررتخدمها الشررركات ا ادفة للرنل والقتصرراد الجتماعي والتضررام . وأنر  مدى أمهية وضرر  مؤشرررات 

مؤشرررررات السررررتدامة يف سررررياقها اسررررتناداا إىل مقاييس موحدة، مبحظاا أ  منظمته قد وضررررعر نظاماا لل
 من ابر مسرررررررتوايت يسرررررررتند إىل دليل املؤشررررررررات األسررررررراسرررررررية. وشررررررردد على ا اجة إىل نناء القدرات 
ومواءمة املؤشرررررررررات واملبادئ والقواعد القائمة من خبل تبادل ااربات واملعار  على أسرررررررراس مناقشررررررررة 

املتعلقة مبواءمة معاي  احملاسرررررررربة التعلم من عمليات املواءمة األخرى، مبا يف ذلك العمليات   شررررررررفافة، م 
 املال. واإلنب 

 العروض املتعلقة ندراسات ا الت اإلفرادية  

عرض عدة خرباء نتائج دراسررررات ا الت اإلفرادية ال؛ أجرير لدراسررررة التنفيذ العملي لدليل  -28
املؤشرررررررات األسرررررراسررررررية الذي وضررررررعه األونإتاد. واتفق خمتلف مقدمي العروض على أ  دليل املؤشرررررررات 
ق األسرررررررراسررررررررية  و أداة مفيدة و امة لتعزيز اإلنب  من جان  األعمال التجارية عن إسررررررررهامها يف  قي 

أ دا  التنمية املسررررررررررتدامة، وأ  دليل التدري  ضررررررررررروري لتيسرررررررررر  تنفيذ ا. واتفقوا على أ  الدليل هثل 
خطوة رئيسية قو تنفيذ اإلنب  من جان  الإياات عن إسهامها يف  قيق أ دا  التنمية املستدامة، 

 على الشركات العائلية. أيضاا وأنه ينطبق 

تائج أ   نا  شررررركة رائدة متعددة اجلنسرررريات لديها معدل ويف إحدى الدراسررررات، أظهرت الن -29
يف   68يف املائة. وني نر دراسرررررة أخرى، الر جامعة يف مصرررررر، أ  اإلفصرررررا  يشرررررمل    70إفصرررررا  قدره 

مؤشراا أساسياا  ي مؤشرات   33مؤشراا من أصل    25املائة من املؤشرات األساسية الواردة يف الدليل، وأ   
ة إفرادية تناولر الوضرررررر  يف شررررررركة مشررررررجتل شرررررربإة جوال يف شرررررررق أفريقيا، ذات أمهية. ويف دراسررررررة حال
 . أساسياا  مؤشراا  33مؤشراا ونياات جزئية عن مثانية مؤشرات من أصل  21ُقدِ مر نياات مإتملة عن 

وكشررررفر نتائج دراسررررة حالة إفرادية الر شررررركة لصررررن  الورق ولباب الورق يف جنوب أفريقيا  -30
مؤشررررراا أسرررراسررررياا. وأظهرت دراسررررة حالة إفرادية   33مؤشررررراا من أصررررل    29إتملة عن  عن تقد  نياات م

 33مؤشراا من أصل    23الر حجر مبنس ابلتجزئة يف نولندا أ  الشركة املعنية قدمر نياات يف إطار  
ة أ  مؤشرررراا أسررراسرررياا، يف حء ني نر دراسرررة حالة إفرادية لشرررركة سرررعودية رائدة يف صرررناعة املواد الإيميائي

مؤشراا أساسياا. وتفيد الدراسة األخ ة أ  األسباب الرئيسية   33مؤشراا من أصل    14اإلفصاحات الر  
 الت عدق اإلفصا ، ال؛ ُسجِ لر أساساا يف اجملالء البيئي والجتماعي،  ي السرية والختبفات يف 

 منهجية القياس ويف املقاييس. 

إفرادية الر شررررربإة لألعمال التجارية األسررررررية الضررررروء  على  الت وسرررررلطر دراسرررررة حالة   -31
 الستدامة ال؛ مل  ظ اب تماق الشركات نعُد.

وركزت دراسررررتا  أخراي  على املشرررراري  الصررررجت ة واملتوسررررطة ا جم يف إيطاليا. وني نر الدراسررررة  -32
مؤشرراا يف الدراسرة   12مقانل    33من املؤشررات األسراسرية الرررررررررررررررر   مؤشرراا   17األوىل أ  اإلفصراحات الر  

الثانية. وأشررررررررررارت الدراسررررررررررة األوىل إىل أ   ذه املشرررررررررراري  هتد  إىل  ايدة عدد املؤشرررررررررررات املشررررررررررمولة 
مؤشررراا يف الدراسررة الثانية. وكشررفر الدراسررة الثانية   25مؤشررراا، مقانل    24ابإلفصرراحات يف املسررتقبل إىل  

 ة واملتوسررررطة ا جم يف مجهورية تنزانيا املتحدة. ويرب  عن نتائج ساالة يف مشررررروعءن من املشرررراري  الصررررجت
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التحدي الرئيسرررررررري الذي يعرتض  ذه املشرررررررراري  يف اجملال البيئي. وتدر املبحظة أيضرررررررراا أ  العديد من 
 املؤشرات املؤسسية ل ينطبق على  ذه املشاري  نسب   يإلها اإلداري البسيط.

مؤشررررراا مشررررمولا يف مشررررروي إطار منظمتها لأل ذية   55مؤشررررراا من أصررررل    33وقالر خب ة إ    -33
والزراعة  ي مؤشرررررررات أسرررررراسررررررية وضررررررعها األونإتاد. وأشررررررارت إىل أ   نا  حاجة إىل السررررررتفادة من 

 املؤشرات العامة الواردة يف دليل املؤشرات األساسية لدى وض  مؤشرات خاصة نقطاعات  ددة. 

ئات التالية: احملاسررررررررربة من أجل السرررررررررتدامة  والتحالف وأتلف الفريق الثاين من سثلء عن ا ي -34
الصررررررررري  لبسرررررررررتثمار يف القيمة الجتماعية  ومديرية العلم والتإنولوجيا والنتإار التانعة ملنظمة التعاو  
والتنمية يف امليدا  القتصررررررادي  والوكالة السررررررويدية للتعاو  اإلمنائي الدول. وكا  أحد اارباء يف الفريق 

  و الرئيس السانق لفريق اارباء العامل ا إومي الدول. الثاين 

شركة صينية مدرجة   300وقالر خب ة إ  منظمتها قي مر اإلفصاحات املتعلقة ابلستدامة لررررررر   -35
 يف البورصات الرئيسية يف العامل. 

املعاي  من أجل وذكر خب  آخر أ  منظمته تشرررررررار  يف تنسررررررريق عمل ا يئات املعنية نوضررررررر    -36
وضرررررررررر  تدان  قانلة للمقارنة وشرررررررررراملة لعدة نلدا  تتعلق مبشرررررررررراركة الشررررررررررركات يف  قيق أ دا  التنمية 

 املستدامة.

وقالر خب ة إ  منظمتها ترى أ  اإلنب  عن أ دا  التنمية املسررررررتدامة والشررررررفافية هإن أ   -37
توسرررررررطة الدخل. وعبوة على ذلك، ودعماا يصررررررربحا إلزاميءن عند السرررررررتثمار يف البلدا  املنخفضرررررررة وامل

 لدليل املؤشرات األساسية، تفإر املنظمة يف استخدامها عند الستثمار يف البلدا  النامية. 

وشرررررحر خب ة أخرى عمل منظمتها يف أوسرررراق املالية واحملاسرررربة فيما يتعلق نتعزيز اسررررتخداق  -38
املعلومات املتعلقة ابلستدامة يعتمد عليها أصحاب اإلنب  عن أ دا  التنمية املستدامة. وأفادت أب   

املصرررررلحة الداخليو  وااارجيو  ل اذ قرارات مسرررررتن ة، وذلك تبعاا لنوعية املعلومات ال؛ يُسرررررتند إليها 
إلعداد التقارير املالية واملتعلقة ابلسرررررتدامة. وأشرررررارت إىل وجود أوجه تشرررررانه نء املمارسرررررات املتبعة يف 

ل واملمارسرررررررات املتبعة لانب  عن أ دا  التنمية املسرررررررتدامة، وإىل أنه هإن للشرررررررركات أ  اإلنب  املا
 تعتمد على اإلرشادات واألدوات القائمة لتيس  تنفيذ اإلنب  عن الستدامة. 

ورحر  رئيس الردورة السرررررررررررررررادسرررررررررررررررة والثباء لفريق اارباء العرامرل ا إومي الردول ابألفإرار  -39
سررررات ا الت اإلفرادية املذكورة أعبه، وقال إ  دليل املؤشرررررات األسرررراسررررية ينطبق املسررررتخلصررررة من درا

على مجي  أنواي الشررررررررركات، نجتض النظر عن حجمها أو موقعها أو نوي نشرررررررراطها، وهإن اسررررررررتخدامه 
 لتعزيز الشفافية يف اإلنب  عن الستدامة.

املقرر إجنا  دراسررررررررررررررة حالة إفرادية ويف املناقشررررررررررررررة ال؛ أعقبر ذلك، أعلن أحد اارباء أنه من   -40
شرررررررررررررراملة لعدة قطاعات يف قطر، على أ  تُقدق نتائجها إىل الدورة الثامنة والثباء لفريق اارباء العامل 
ا إومي الدول. وهتد  الدراسررررررررررة إىل دمج اإلنب  عن أ دا  التنمية املسررررررررررتدامة ابسررررررررررتخداق دليل 

  .2030الوطنية  املؤشرات األساسية مبا يتماشى م  رتية قطر

وتشرررر  النتائج األولية لدراسررررة حالة إفرادية جارية لشررررركة طاقة رئيسررررية يف  واتيمال إىل ارتفاي  -41
عدد املؤشررررررات األسررررراسرررررية املبلغ عنها، وتؤكد تإامل إطار التفاق العاملي واملؤشررررررات األسررررراسرررررية ال؛ 

 وضعها األونإتاد.
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اا يف تقاارير اإلبالغ االعتياادياة املقادماة من اإلفصااااااااااااحاات املاالياة املتصااااااااااالاة ابملنا  -جيم 
  الكيااتت املمارسات اجليدة والتحدايت الرئيسية

 (من جدول األعمال 4البند )

  حلقة نقا   

CDPأتلف الفريق من سثلء عن الإيراات التراليرة: منظمرة   -24
و لس معراي  اإلفصررررررررررررررا  عن  ،(2)

 FBK Grant)، ومؤسررررررسررررررة أ  يب كي  رانر اورنتو   (Deloitte)املعلومات املتعلقة ابملناإل، وديلوير  

Thornton)،  و يئة أمناء املؤسرررررررررررسرررررررررررة الدولية ملعاي  اإلنب  املال، ومبادرة متويل نرامج األمم املتحدة
 .(Value Balancing Alliance)للبيئة، وجامعة تورينو، و الف موا نة القيمة 

وشرررررررررردد املتحدر األول على ضرررررررررررورة  سررررررررررء اتسرررررررررراق البياات الواردة يف التقارير املتعلقة   -43
ابلسرررررتدامة وقانليتها للمقارنة ومواوقيتها، ونناء اقة اجلمهور من خبل تعزيز الشرررررفافية. وأفاد أب  كبار 

املخاطر املناخية، وأشررار إىل تزايد عدد الشررركات املسررتثمرين املؤسررسرريء يطالبو  نتحسررء الإشررف عن  
امللتزمة نوضرر  تقارير عن السررتدامة تفاعبا م  اللوائل، وسررلو  املسررتهلإء، و ايدة الطل ، والعرتا  
ابآلاثر واإلمإانيات املتاحة لتوليد القيمة يف املدى البعيد. وقال إ  الفتقار إىل معاي   اسبية مشرتكة، 

ضررو  وصررعونة املقارنة فيما يتعلق اعداد التقارير عن السررتدامة تشررإل  دايت. وأشررار إىل وانعداق الو 
ورقة تشراور أصردرهتا منظمته نشرأ  اإلنب  عن السرتدامة مبحظاا أ  من سربل املضري قدماا املمإنة يف 

 البداية على  ذا الصررررردد  و إنشررررراء  لس جديد ملعاي  احملاسررررربة املتعلقة ابلسرررررتدامة هإن أ  يركز يف
 معاي  إعداد التقارير املتصلة ابملناإل. 

وفيما يتعلق ابلتقرير املرحلي الثالا لفرقة العمل املعنية ابإلفصررررررررررراحات املالية املتصرررررررررررلة ابملناإل  -44
إنه ينبجتي أ    والدليل املتعلق نتحليل السرررررررررريناريو ات اااص ابلشررررررررررركات    املالية، قال متحدر آخر

الشرركات التدان  ال؛ هإن تنفيذ ا على مسرتوى الشرركة. وعبوة على ذلك، ينبجتي للشرركات أ   دد  
تسررتإشررف مسررتقبلها من خبل النظر يف السرريناريو ات املتعلقة ابملناإل. وعلى سرربيل املثال، هإنها أ  

ت يف املشررررررررهد تضرررررررر  تصرررررررروراا ملا هإن أ  تإو  املنتجات واادمات املسررررررررتقبلية ابلسررررررررتناد إىل التجت ا
 التنظيمي، وتطور أذواق العمبء أو آاثر الظوا ر الطبيعية مثل الفيضاات على موق  ما.

وأشرررررارت متحداة أخرى إىل أ  سارسرررررات اإلنب  اجليدة  ظى ندعم القيادة ال؛ تُدمج  ذه  -45
ة الروتينية، وتوجهها املمارسررررات يف عملية صررررن  القرار، وتعل منها جزءاا ل يتجزأ من العمليات التجاري

قو املسررتقبل. وأكدت على أنه ينبجتي أ  يتضررمن الإشررف نياات متسررقة. ففي نيو يلندا مثبا، أصرربل 
الإشررف عن املخاطر املتصررلة ابملناإل إلزامياا. وأكدت على أمهية إنفاذ الشررروق اإللزامية، وضرررورة وضرر  

  يضرررررطل  فريق اارباء العامل ا إومي الدول معاي   اسررررربية عاملية منظمة ونناء القدرات. واقرتحر أ
نرردور يف ننرراء القرردرات. و قيقرراا  ررذه الجتررايررة، هإن العتمرراد على املوارد املمتررا ة املترراحررة لرردى القطرر  

 املعريف التان  لفرقة العمل املعنية ابإلفصاحات املالية املتصلة ابملناإل.

وأكررد متحرردر ارتفرراي معرردل الإشررررررررررررررف عن التوصرررررررررررررريررات ال؛ قرردمتهررا فرقررة العمررل املعنيررة  -46
ابإلفصراحات املالية املتصرلة ابملناإل، ولإنه شردد أيضراا على ضررورة تعزيز اجلان  التنظيمي. ومن األمثلة 

اسررررررررتاتيجيُة التمويل   2022على السرررررررياسرررررررات ال؛ تقضررررررري ابلإشرررررررف عن  ذه التوصررررررريات حبلول عاق  
ال؛ وضرررررررررعها كل من اململإة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشرررررررررمالية والبنك املركزي يف   األخضرررررررررر

الربا يل. ويُعد  إدراج ال اد األورويب لتوصيات فرقة العمل والقضااي املناخية يف تنقيحات التوجيه املتعلق 
__________ 

 مشروي الإشف عن الإرنو  سانقاا. (2)
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مفهوق األمهية النسبية املزدوجة، ابإلنب     املال، مثالا آخر على ذلك. وسلط املتحدر الضوء على  
 وقد أيده يف ذلك مشار  آخر يف ا لقة، وعلى ا اجة إىل نظاق لانفاذ. 

مصررررررررفاا عاملياا لتحسرررررررء اإلفصرررررررا  عن املخاطر   39وقال متحدر آخر إ  منظمته تعمل م   -47
 سرء توحيد اإلفصراحات املتصرلة ابملناإل. وتبء  ابلسرتناد إىل نتائج  ذه التجرنة إىل أنه من الضرروري  

املتعلقرة ابملنراإل وقرانليتهرا للمقرارنرة، و رديرد املقراييس واأل ردا ، وجعرل توصرررررررررررررريرات فرقرة العمرل إلزاميرة، 
و رديرد الجترض من الإشررررررررررررررف واملقراييس ال؛ يُطمل إىل نلو هرا. ومن األدوات املفيردة أيضررررررررررررررراا إجراءُ 

 يف إطار نفس السيناريو ات.تقديرات كمية وتقييمات للنواتج تستهد  مؤسسات خمتلفة 

وأشررار متحدر إىل أ  شررركة تعدين تسررتخدق اايار الشررامل ملبادرة اإلنب  العاملية وأ  شررركة  -48
، وكلتامها متتثل لتوصرررررررررررريات CDPللطاقة الإهرابئية تقدق تقارير يف إطار مبادرة اإلنب  العاملية ومنظمة  

ة ابملناإل. وهإن أ  يسرراعد الدليل املتعلق ننظاق املؤشرررات فرقة العمل املعنية ابإلفصرراحات املالية املتصررل
األساسية، ابستخداق  موعة دنيا من املؤشرات األساسية، على  ايدة تطوير سارسات اإلنب  لبمتثال 

 لتوصيات فرقة العمل من حيا طريقة حساب املقاييس والإشف عنها.

ضررررا  إىل اجملتم  واألعمال التجارية وجها  وذكرت متحداة أخرى أ  القيمة ال؛ هإن أ  تُ  -49
لعملة واحدة يرتبطا  مبفهوق األمهية النسررررررررررررربية املزدوجة. وأشرررررررررررررارت إىل أ  معظم التوجيهات الواردة يف 
الدليل تركز على ا سرررراب، ولإن الصررررعوابت تظهر قبل نداية عملية ا سرررراب ونعد ا، وأ  الشررررركات 

، وتقرت  منهجيةا، وتقدق تعليقات. وأفادت أب  املنظمة تعمل األعضراء يف منظمتها تقوق جبم  البياات
 على وض  منهجية لتحويل أار انبعااثت الإرنو  إىل نقود. أيضاا 

وقررالررر متحررداررة إ   ايدة عمليررات الإشررررررررررررررف عن البيرراات املتعلقررة ابملنرراإل هإن أ   فف  -50
الشرررررررررررررركات  ي مشررررررررررررراري  صرررررررررررررجت ة خماطر الإرنو  وأ   فض تإلفة رأس املال. ونظراا أل  معظم   من

ومتوسرطة ا جم، فمن املسرتصروب اشررتاق الإشرف عن املعلومات اسرتناداا إىل إرشرادات مبسرطة نشرأ  
. وقالر إهنا تؤيد مفهوق األمهية جيداا   اإلنب . واعتربت أ  دليل املؤشررررررررررررات األسررررررررررراسرررررررررررية هثل مرجعاا 

عدد اجلهات صررررررررررراحبة املصرررررررررررلحة. وعبوة النسررررررررررربية املزدوجة ونظرةا أال نشرررررررررررأ  توليد القيمة تراعي ت
ذلرك، هإن أ  يؤدي فريق اارباء العرامرل ا إومي الردول دوراا  رامراا يف دعم البلردا  يف وضرررررررررررررر   على

 سارسات اإلنب .

ويف املنراقشررررررررررررررة ال؛ أعقبرر ذلرك، أوضررررررررررررررل خب  أ  اجمللس اجلرديرد ملعراي  احملراسرررررررررررررربرة املتعلقة  -51
خمتلفة وأوسر  نطاقاا من اجمللس الدول ملعاي  احملاسربة. وفيما يتعلق   ابلسرتدامة جي  أ  يتضرمن خربات

مبا إذا كانر املسررررائل    املالية ال؛ يسررررتعرضررررها اجمللس سررررتتأار ابلتطورات يف اإلنب  عن السررررتدامة، 
أفاد أب  عمل اجمللس متواصرررل كما  و خمطط له، هبد  وضررر  معاي  لبسرررتدامة يف األجلء املتوسرررط 

 عيد.والب

وفيما يتعلق نتنفيذ توصررررريات فرقة العمل يف أمريإا البتينية، ذكر أحد اارباء أ  مبادرة متويل  -52
وقال خب    .2019نرامج األمم املتحدة للبيئة عقدت اجتماي مائدة مسررتديرة إقليمياا يف الربا يل يف عاق  

يذ التوصررريات. وأشرررار إىل أنه آخر إ  املصرررار  املركزية يف الربا يل وشررريلي واملإسررريك  ر  تقدما يف تنف
 على اإلنرتنر على نتائج دراسة استقصائية عن سارسات تجت  املناإل وخماطره.  هإن الطبي

ورداا على استفسار عما إذا كانر توصيات فرقة العمل ل تنظر إل يف أتا  املناإل على الشركة  -53
ل اد األورويب ينظر إىل األمهية النسرررررررررربية من املعنية أو أار الشررررررررررركة على املناإل، قال متحدر آخر إ  ا

 الزاويتءن كلتينهما، ووفقاا لتوصيات فرقة العمل فإ  الإشف عن انبعااثت اثين أكسيد الإرنو  إلزامي.
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وذكر أحرد املشررررررررررررررراركء أنره من الضررررررررررررررروري النظر يف اآلاثر ويف التإراليف البيئيرة املرتتبرة على  -54
نو . ورداا على ذلك، قال خب  إنه ينبجتي التفإ  يف إقامة مفاضبت التحول إىل اقتصاد منخفض الإر 

وإجراء تقييمررات لألار البيئي عنررد اسررررررررررررررتخررداق املركبررات اإللإرتونيررة والنتقررال إىل اقتصررررررررررررررراد منخفض 
الإرنو . وقرال خب  آخر إ  اتفراق ابريس املوقَّ  يف إطرار اتفراقيرة األمم املتحردة اإلطراريرة نشرررررررررررررررأ  تجت  

أ دا  التنمية املسررررتدامة يشررررإب  خمططاا لتحقيق مسررررتقبل مسررررتداق، واقرت  النظر يف املواضرررري  املناإل و 
 املرتانطة أيضاا عند تقييم آاثر التحول إىل اقتصاد منخفض الإرنو .

  مسائل أخرى -دال 
  (من جدول األعمال 5البند )

املقرر، يف معرض تقرردهرره  ررذا البنررد من جرردول األعمررال، مسررررررررررررررررألتء  -طر  ائرر  الرئيس  -55
  :رئيسيتء للنظر فيهما

اسرررتعراض التحدايت أماق مج  البياات من الشرررركات، ول سررريما فيما يتعلق مبؤشرررر  (أ) 
 ، والتقدق احملر  يف  ذا اجملال 1-6-12 د  التنمية املستدامة 

التجرنة املتعلقة نتنفيذ أداة تطوير احملاسرررربة ودليل املؤشرررررات األسرررراسررررية ال؛ تتقامسها  (ب) 
الدول األعضرررراء، مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ الشررررروة ا ادية عشرررررة من مشررررروي حسرررراب التنمية لألمم 

أب دا  املتحدة املعنو  " أطر السررررياسررررات التمإينية إلنب  الشررررركات ابجلوان  املتصررررلة ابلسررررتدامة و
 التنمية املستدامة يف أفريقيا وأمريإا البتينية". 

   ( Arabesque S-Rayوأتلف الفريق األول من سثلء عن الإياات التالية: أرانيسرررررررك إس راي )  -56
  و لس األعمال التجارية الجتواتيمال (Global AI Corporation)وشررررررركة الذكاء الصررررررطناعي العاملية  

  والتحالف العاملي للعمل املعياري. وأتلف الفريق CentraRSEابسررم   أيضرراا املعرو   للتنمية املسررتدامة،  
الثاين من سثلي الإياات التالية: و ارة التجارة والصرناعة يف جنوب أفريقيا  وو ارة املالية يف كا اخسرتا   

األخرى  واجمللس  ونعثررة  واتيمررال لرردى منظمررة التجررارة العررامليررة، واألونإترراد، ووكررالت األمم املتحرردة
 التق  للمحاسبة العامة يف كولومبيا.

وفيمررررا يتعلق ابملسرررررررررررررررررألررررة األوىل، أوجز أحررررد اارباء التعرررراو  نء منظمترررره واألونإترررراد فيمررررا  -57
انشررراء آلية عاملية جلم  البياات ومسرررتودي للبياات ال؛ تمعها الشرررركات لانب  عن اجلوان   يتعلق

تعلقرررة اب وكمرررة، و ي مبرررادرة مفيررردة يف اإلنب  عن مؤشررررررررررررررر  رررد  التنميرررة البيئيرررة والجتمررراعيرررة وامل
 وقال إ  املبادرة تتيل اإلمإانية لرصررررررررررررررد تقارير السررررررررررررررتدامة و ليلها ومواءمتها   .1-6-12 املسررررررررررررررتدامة

و سرررررررء نوعيتها على الصرررررررعيد العاملي، ومن مث توفر نياات و ليبت عن السرررررررتدامة نطريقة متسرررررررقة 
 وقانلة للمقارنة. 

وشرر  خب  آخر عمل منظمته فيما يتصرل ابملؤشررات األسراسرية ال؛ وضرعها األونإتاد و   ا  -58
النموذج األول ألداة نياات كمية   من األطر يف املسررراعدة على مراعاة منظور السرررتدامة يف العامل. وقدق

شرركة من أكرب شرركات العامل املسرجلة يف البورصرة يف  ال السرتدامة، وتقي م   7 000 لل أداء أكثر من  
 أار أنشطتها على الستدامة.

 1- 6-12وشررررررررجعر خب ة أخرى على اإلنب  الذكي عن مؤشررررررررر  د  التنمية املسررررررررتدامة   -59
 20يق أ دا  التنمية املسرتدامة. وقدمر مفهوما ملبادرة منظمتها جيم  قو لدعم القطاي اااص يف  ق

يف نرامج واحد. وشددت على أمهية اباة جوان  تتصل ابإلنب : مج  املعلومات   خمتلفاا   معيارايا   إطاراا 
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ياات شرفافة اسرتناداا إىل األدلة ال؛ تدعم البياات، واسرتخداق التإنولوجيا املالية املبتإرة لتيسر  وضر  ن
 وقوية، وضما  إمإانية تطبيق التقارير على صن  القرار يف  ال األعمال التجارية.

ورأى أحد اارباء أ  من املهم التحر  قو  قيق التسررررررررررراق العاملي يف قياس أداء الشرررررررررررركات  -60
  الشرركات، ومقارنته. وللتصردي  ذا التحدي، اقرت  الرتكيز على  سرء التسراق يف اإلنب  من جان

ابسررررررررتخداق إطار أ دا  التنمية املسررررررررتدامة لاشررررررررارة إىل اآلاثر اإلجيانية والسررررررررلبية لانب  من جان  
الشرركات. وأكد أيضراا أمهية إدراج نياات تسرتند إىل مؤشررات مرجعية فيما يتعلق أبداء الشرركات وأار ا 

نتباه إىل ضررررررورة تيسررررر  تنسررررريق لتأكيد ا اجة إىل تدخبت معينة على صرررررعيد السرررررياسرررررات. ولفر ال
اإلنب     املرال على نطراق العرامل من خبل املبرادئ واملعراي  وأطر القيراس واإلنب  الردوليرة من أجرل 

  فيز التمويل املستداق.

وفيما يتعلق ابملسرررألة الثانية، تقاسرررم نعض اارباء خرباهتم يف تنفيذ أداة تطوير احملاسررربة، ودليل  -61
سرررراسررررية، ومشررررروي حسرررراب التنمية املذكور أعبه. وتقاسررررم خب  نتائج دراسررررات حالت املؤشرررررات األ

إفرادية أُجرير م  شرررررركات  لية يف نلده نشرررررأ  انطباق املؤشررررررات األسررررراسرررررية ال؛ وضرررررعها األونإتاد. 
وقدق معلومات مسررررتإملة عن التقدق احملر  يف الشررررروة ا ادية عشرررررة من املشررررروي املذكور، الذي يتيل 

جيدة لبناء القدرات يف شررررررررررررررإل شررررررررررررررراكات نء القطاعء العاق واااص. و و يرى أ  الرتكيز صرررررررررررررراا  فر 
األسرررراسرررري اطة العمل ينبجتي أ  ينصرررر  على تعزيز قدرة املؤسررررسررررات العامة على مج  نياات اإلنب  

رسرة اإلنب  املال و   املال ومواصرلة اسرتخداق املؤشررات األسراسرية ال؛ وضرعها األونإتاد لتشرجي  سا
 يف نلده.

وأعرنر خب ة أخرى عن تقدير ا لألونإتاد نيانة عن حإومتها، وقالر إ  املشررررررروي يشررررررإل  -62
فرصررررررررررررررة جيردة لإرل من القطراي ااراص وا إومرات املعنيرة للعمرل معراا على إعرداد تقرارير السررررررررررررررتردامرة. 

التنمية وأعلنر أنه سرريتم وشرراطرت نتائج حلقة عمل وطنية ُعقدت يف نلد ا يف إطار مشررروي حسرراب 
 ا اذ ااطوات الب مة لتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة يف خطة عمل املشروي.

وأشررارت خب ة إىل ترنة نلد ا يف املشررروي، وقالر إ  نلد ا أجرى أيضرراا تقييماا شررامبا للبنية  -63
ما فيما يتعلق ابلتد ور البيئي، األسرررررررراسررررررررية لانب . وعلى الر م من الزايدة العامة يف اإلنب ، ل سرررررررري

د الطريق  والظلم الجتمرراعي، والختبلت القتصرررررررررررررررراديررة، ل يوجررد إطررار تنظيمي رمسي هإن أ  ههرر 
لتطورات أخرى. ويف حء توجد شرررروق موحدة ابلنسررربة للشرررركات املسرررجلة يف البورصرررة، فإ  املشررراري  

 ذا الشررأ . وشررجعر على اسررتحدار أدوات   الصررجت ة واملتوسررطة ا جم  تاج أيضرراا إىل توجيهات يف
عملية لبناء القدرات تتماشرى م  السرياسرات ذات الصرلة لتيسر  عملية اإلنب  ومتإء الإياات املعنية 
من اإلنب  عن السرررررتدامة نفعالية. وتسررررراءلر عن الإيفية ال؛ هإن هبا تيسررررر  اإلنب  اإللزامي دو  

 ق له ودو  اللجوء إىل إجراءات تنظيمية مفرطة. أ  يتعرض قطاي األعمال لضجتط ل لزو 

وشررررررررإر خب  آخر األونإتاد على دعمه لتنفيذ مشررررررررروي حسرررررررراب التنمية يف نلده. فقد عز   -64
كيااا من الإياات احملاسررررررررررربية وا إومية واملعنية   37املشرررررررررررروي السرررررررررررتدامة ونناء القدرات ابلتعاو  م   

ف يف ابإلنب . وعرض التقدق احملر  يف املشررروي وخطة عمله وقدق نعض التوصرريات ملعاجلة نقاق الضررع 
البنية التحتية املؤسررررررسررررررية واحملاسرررررربية. وتشررررررمل التوصرررررريات ما يلي: تشررررررجي  الدورات الدراسررررررية نشررررررأ  
الستدامة، واعتماد نظاق إلصدار الشهادات، وضما  موارد أفضل للمهنيء العاملء يف  ال احملاسبة، 

يئة مسررررررؤولة عن وتطبيق آليات تسررررررمل نتنسرررررريق التعاو  نء أصررررررحاب املصررررررلحة املتعددين، وإنشرررررراء  
 اإلنب  عن الستدامة.
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وعرض خب  آخر مشرررررررررررروعاا لتقييم البنية التحتية لانب  من جان  الشرررررررررررركات ابلتعاو  م   -65
خب اا داخلياا وخارجياا يف  ال احملاسررربة ومراجعة ا سررراابت. وقد   40و ارة املالية يف نلده، واألونإتاد، و

، يف عدة توصيات رئيسية تتمثل يف اآلا: إنشاء 2016-2015  تسدت نتائج املشروي، الذي أُجري يف
 يئة إشرافية مستقلة  ومواءمة نظاق إصدار الشهادات للمحاسبء ومراجعي ا ساابت وفقاا للمتطلبات 
الواردة يف املعاي  التعليمية الدولية  وترمجة املعاي  الدولية للمحاسررربة ومراجعة ا سررراابت، ومدونة قواعد 

نَّ قانوا  يف البلد، يُد ا  مهاق الدعم ال؛ تضررررطل  هبا السررررلو  ، واملعاي  التعليمية. ونتيجة لذلك، سررررُ
 ا يئة املستقلة يف عمليات احملاسبة ومراجعة ا ساابت على حد سواء.

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  

 اتتخاب أعضاء املكت   -ألف 
 (من جدول األعمال 1البند )

، قرر فريق اارباء العامل 19-للظرو  السررررررررررررتثنائية السررررررررررررائدة النامجة عن جائحة كوفيدراا  نظ -66
 لألحإاق الواردة يف مقرر اجلمعية  وفقاا ا إومي الدول انتخاب أعضررررررررراء مإتبه ابتباي إجراء الصرررررررررمر  

 /تشرررررررررررررررين الثرراين  2نظراا لعرردق ورود أي اعرتاض حبلول و  .2020آذار/مررارس  27املؤرإل  74/544العررامررة 
رئيسرررراا   (فرنسرررررا)، انتخ  فريق اارباء العامل ا إومي الدول السررررريد ابتريك دي كامبور   2020نوفمرب  

ائبتءن   (ال اد الروسرررررري)والسرررررريدة إيرينا ميدفيديفا    ( واتيمال)له، والسرررررريدة ديبورا نونسرررررري دي  ونرت  
. - للرئيس  مقررتءن

   ارار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 (من جدول العمال 2البند )

قرر فريق اارباء العامل ا إومي الدول أيضررررررررراا إقرار جدول األعمال املؤقر للدورة السرررررررررانعة  -67
لألحإررراق الواردة يف مقرر اجلمعيرررة  وفقررراا ابتبررراي إجراء الصررررررررررررررمرررر  (TD/B/C.II/ISAR/92)والثباء 

 وكا  جدول األعمال كما يلي: .2020آذار/مارس  27املؤرإل  74/544 العامة

 انتخاب أعضاء املإت . -1

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

التنفيذ العملي للمؤشرررات األسرراسررية لانب  من جان  الإياات عن إسررهامها يف  -3
 قيق أ دا  التنمية املسررررررررررررتدامة، مبا يف ذلك قياس  ذه املؤشرررررررررررررات: اسررررررررررررتعراض 

 .دراسات حالت إفرادية

اإلفصرررررررررررررررراحررات املرراليررة املتصررررررررررررررلررة ابملنرراإل يف تقررارير اإلنب  العتيرراديررة املقرردمررة من  -4
 .الإياات: املمارسات اجليدة والتحدايت الرئيسية

 مسائل أخرى. -5

 جدول األعمال املؤقر للدورة الثامنة والثباء. -6

 اعتماد التقرير. -7
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 تتيجة الدورة -جيم 

 6اعتمد فريق اارباء العامل ا إومي الدول، يف جلسررررررررررته العامة ااتامية املعقودة يوق اجلمعة   -68
 -، السرررررررررررتنتاجات املتفق عليها للدورة  واتفق على أ  تتوىل ائبتا الرئيس  2020تشررررررررررررين الثاين/نوفمرب  

جتماي  ووافق أيضراا على املقررح ،  ر إشررا  الرئيس، وضر  التقرير يف صريجتته النهائية نعد اختتاق ال
 .(املرفق األول)جدول األعمال املؤقر لدورته الثامنة والثباء 
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 املرفق األول

جاادول األعمااال املؤااار للاادورة الثااامنااة والثالثني لفريق اخلرباء العاااماال   
 احلكومي الدويل املعين ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ 

 (من جدول األعمال 6البند )

 انتخاب أعضاء املإت . -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2

األسراسرية لانب  من جان  الإياات عن إسرهامها يف اسرتعراض التنفيذ العملي للمؤشررات   -3
  قيق أ دا  التنمية املستدامة، مبا يف ذلك قياس  ذه املؤشرات

اإلفصررررررررررررررراحرات املراليرة املتصررررررررررررررلرة ابملنراإل يف تقرارير اإلنب  العتيراديرة املقردمرة من الإيراات:  -4
 املمارسات اجليدة والتحدايت الرئيسية

 مسائل أخرى. -5

 عمال املؤقر للدورة التاسعة والثباء.جدول األ -6

 اعتماد التقرير. -7
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 املرفق الثاين

 *احلضور  

 حضر الدورة سثلو الدول التالية األعضاء يف األونإتاد: -1

 ال اد الروسي 

 إسبانيا

 إكوادور

 ألبانيا

 أملانيا

 إندونيسيا

 أو نإستا  

 ( اإلسبمية -مجهورية )إيرا  

 إيطاليا  

 ننجتبديش

 ننما

 نوح 

 نوركينا فاسو 

 ن و

 نيبروس

 تركيا 

 اجلزائر

 اجلمهورية الدومينيإية

 مجهورية الإونجتو الدهقراطية

 مجهورية مولدوفا 

 جنوب افريقيا

 جورجيا

  امبيا

  مبانوي 

 سري لنإا 

 السودا 

 السويد

 الصء

 عما 

  انو 

  امبيا

  اا

  واتيمال

 فرنسا 

 الفلبء

 ( البوليفارية - مجهورية )فنزويب 

 كا اخستا  

 كوت ديفوار

 كولومبيا

 الإوير
 كينيا

 لتفيا

 لبنا 

 ليتوانيا

 مالطة

 مصر

 املجترب

 اململإة العرنية السعودية

 الشمالية  وأيرلندااململإة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 ميامنار 

 النمسا

 نيج اي

 نيإارا وا

  نجتاراي 

__________ 

 توي  رررذه القرررائمرررة على املشرررررررررررررررراركء املسررررررررررررررجَّلء فقط. ولبطبي على قرررائمرررة املشرررررررررررررررراركء، انظر الوايقرررة   *
TD/B/C.II/ISAR/INF.13. 
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 ا إومية الدولية التالية ُسثَّلة يف الدورة:وكانر املنظمات  -2

 الصندوق املشرت  للسل  األساسية

 ال اد األورويب

 منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  القتصادي

 منظمة التعاو  اإلسبمي

 مركز اجلنوب

 وكانر أجهزة و يئات ونرامج األمم املتحدة التالية ُسثَّلة يف الدورة: -3

 الشؤو  القتصادية والجتماعيةإدارة 

 إدارة السرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل المتثال

 نرامج األمم املتحدة اإلمنائي

 نرامج األمم املتحدة للبيئة

 وكانر الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُسثَّلة يف الدورة: -4

 منظمة األ ذية والزراعة لألمم املتحدة

  اد الدول لبتصالتال

  موعة البنك الدول

 وكانر املنظمات    ا إومية التالية ُسثَّلة يف الدورة: -5

 الفئة العامة

 الشبإة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العال

    


	تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ عن أعمال دورته السابعة والثلاثين
	مقدمة
	أولاً- الاستنتاجات المتفق عليها
	ألف- التنفيذ العملي للمؤشرات الأساسية للإبلاغ من جانب الكيانات عن إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك قياس هذه المؤشرات: استعراض دراسات حالات إفرادية
	باء- الإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ في تقارير الإبلاغ الاعتيادية المقدمة من الكيانات: الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية
	جيم- مسائل أخرى

	ثانياً- موجز الرئيس
	ألف- الجلسة العامة الافتتاحية
	الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتجاهات الأخيرة والتحديات الرئيسية في جدول أعمال الإبلاغ من جانب المشاريع وأثر جائحة كوفيد-19

	باء- التنفيذ العملي للمؤشرات الأساسية للإبلاغ من جانب الكيانات عن إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك قياس هذه المؤشرات: استعراض دراسات حالات إفرادية
	حلقات النقاش
	العروض المتعلقة بدراسات الحالات الإفرادية

	جيم- الإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ في تقارير الإبلاغ الاعتيادية المقدمة من الكيانات: الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية
	حلقة نقاش

	دال- مسائل أخرى

	ثالثاً- المسائل التنظيمية
	ألف- انتخاب أعضاء المكتب
	باء- إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل
	جيم- نتيجة الدورة

	المرفق الأول
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والثلاثين لفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ
	المرفق الثاني
	الحضور*

