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 مقدمة  

دت التدومة الثتامنتة والثالثور لفريق الخبراء العتامتل الحكومي التدولي المعني بتالمعتايير التدوليتة    ُعقتد
وجمعت ،  2021تشرين الثاني/نوفمبر    12إلى   9للمحاسبة واإلبالغ في قصر األمم بجنيف، في الفترة من  

 بين المشامكة الفتراضية والحضومية.

 استنتاجات متفق عليها -أوالا  

اساااتعرال التنفيل العملي للمؤتااارات األسااااساااية  بما في أللر ضياساااها  أل رال تقارير   -ألف 
 الكيانات عن مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 عمال(من جدول األ 3)البند 

 ،لحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغإر فريق الخبراء العامل ا 

 على الدوم اإلتجابي العي تتدته المشاميع في تحقيق أ داف التنمية الم تدامة، إض يتكد 

بأر المحاستتتتتتتبة واإلبالغ الموثوقيألن عن األنشتتتتتتتبة التي تضتتتتتتتبلع بها الشتتتتتتتركات لتقدتم    وإض ت تتتتتتتلم 
بياناتها المالية والمتعلقة بالستتتدامة تمكن أر يي تترا توجيه الستتتثمام نحو األنشتتبة القتصتتادتة التي ت تتهم 

 في تحقيق أ داف التنمية الم تدامة،

( على التقتد  المحر   19-كومونتا )ووفيتداألثر ال تتتتتتتتتتتتتتلبي لجتائحتة مرت فيرو   وإض يال ظ بقلق 
 ،2030نحو تحقيق خبة التنمية الم تدامة لعا  

بإنشتتتتتتتتاء مجلي المعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتتدامة تحت مظلة متستتتتتتتت تتتتتتتتة المعايير   وإض ير ب 
 الدولية إلعداد التقامير المالية،

عت متخراا في عدد من الولتات  بالقرامات المتعلقة بال تتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتة العامة التي ات خ  وإض تحيط علماا  
لدعم عملية تقدتم التقامير المتعلقة بالستتتتدامة    القضتتتائية لوضتتتع وتعزيز أار ومعايير تنظيمية أوثر ات تتتاقاا 

 من جانب الشركات، ول سيما لدعم سياساتها المتعلقة بالتنمية الم تدامة،

القضتتتتتتائية، ول ستتتتتتيما في البلدار  الحاجة إلى اتخاض تدابير أخرى على م تتتتتتتوى الولتات    وإض يتكد 
النامية، فيما يتعلق بال تياجات من القدمات التنظيمية والمتستتتتتتتتتت تتتتتتتتتتية والبشتتتتتتتتتترية، لدعم تنفيع معايير تقدتم  

 التقامير المتعلقة بالستدامة التي يتم وضعها على الصعيد العالمي،

لمعتايير التدوليتة للمحتاستتتتتتتتتتتتتتبتة  بولتتة األونيتتاد المتمثلتة في النهوت بتأعمتالته في مجتال ا وإض يتُعكرر  
 واإلبالغ،   بما  و منصوص عليه في عهد بريدجتاور،

خالل الفترة ما بين الدومات بشتتتتتتتأر    عن امتيا ه للعمل العي اضتتتتتتتبلعت به أمانة األونيتاد  تعرب -1
؛  TD/B/C.II/ISAR/97التقتامير المتعلقتة بتأ تداف التنميتة الم تتتتتتتتتتتتتتتتدامتة، بمتا في ضلتت متا ومد في الوثيقتة 

ويشتتتيد بتحليل النتائل الرئي تتتية المتضتتتمنة في دماستتتات الحالت اإلفرادتة التي ُأجريت  تى ا ر على دليل  
ن إسهامها في تحقيق أ داف التنمية الم تدامة؛ وير ب بالتح ينات  المت رات األساسية إلبالغ الشركات ع

 التي ُأدخلت على بعض المت رات التي اقتر ها الفريق الستشامي؛

بالتأثير اإلتجابي لدليل المت تتتترات األستتتتاستتتتية في التزلب على التجزء وتعزيز مواءمة أار    ت تتتتلم -2
 ؛2030ى مع خبة عا  ومعايير اإلبالغ بشأر قضاتا الستدامة بما يتما 
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لدليل    أنشتتتتتتتبة بناء القدمات التي تجري تبوير ا لتي تتتتتتتير الستتتتتتتتخدا  األوستتتتتتتع نباقاا   يال ظ مع التقدير  - 3
المت تترات األستتاستتية، بما في ضلت من خالل تبوير الدعم لتي تتير  يادة الوعي بالدليل ونشتتر  وتنفيع ؛ ويبلب إلى  

 ريدجتاور، تحديد ال ياسات المحلية في  عا الصدد وتعزيز ا ودعمها؛ مع عهد ب   أمانة األونيتاد أر تواصل، تمشياا 

إلى أمانة األونيتاد أر تتابع عن كثب أعمال مجلي المعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتدامة    تبلب -4
وأر تعمل كقناة تنقل إلى المجلي آماء ومواقف الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالقضتتتتتاتا المتصتتتتتلة  

 ير الستدامة؛ وفي  عا الصدد، يدعو أمانة األونيتاد إلى إنشاء فريق استشامي لدعم  ع  العملية؛بتقام 

أمانة األونيتاد على مواصتتتتلة تعاونها مع وكالت األمم المتحدة ضات الصتتتتلة، وكعلت مع   تشتتتتجع -5
ستتتتتدامة، بوجه عا ،  المتستتتت تتتتات اإلقليمية والدولية الرئي تتتتية، بشتتتتأر تعزيز ال تتتتياستتتتات المتعلقة بتقامير ال

وايا  وجمع البيانات الموثوقة في الوقت المناستتب بشتتأر م تتا مة القباص الخاص في تنفيع أ داف التنمية  
 الم تدامة، بوجه خاص؛

أمانة األونيتاد إلى مواصتتتتتتتلة دعم الجهود والشتتتتتتتراوات اإلقليمية، ل ستتتتتتتيما فيما بين البلدار    يدعو -6
مشتتتتتتتتتتتتتتترا إ اء تقامير الستتتتتتتتتتتتتتتدامة ومعالجة جوانب التنفيع العملي المتعلقة   النامية، الرامية إلى األخع بنهل

 بوضع ال ياسات والتنظيم وبناء القدمات المتس ية والبشرية، بما يتما ى مع أداة تبوير المحاسبة.

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 12

الماالياة المتصااااااااالاة باالمناال المادرجاة في التقاارير االعتيااد اة التي تقادمهاا    اإلفصاااااااااا اات -باء 
 الكيانات: الممارسات الجيدة والتحد ات الرئيسية 

 من جدول األعمال( 4)البند 

 إر فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ، 

ر   صتتتتتتتتتتتتتوص عليهتا في متافيكيتانو نيروبي والتي ُالتب فيهتا من األونيتتاد تعزيز  بولتتة األونيتتاد المن   إض يتعكرد
 أفضل الممامسات في مجال  فافية الشركات ومحاسبتها، فيما يتعلق بجوانب األداء المالي و ير المالي للمشاميع، 

بالحاجة إلى استتتتتجابة عالمية من تتتتقة، بما في ضلت من جانب كيانات القباص الخاص،    وإض ت تتتتلم 
 من األثر ال لبي الممكن لتزير المناا على تحقيق أ داف التنمية الم تدامة، للحد

بالتجا ات الحديثة في التقامير التي تقدمها الشتتتتتتتتتركات عن الم تتتتتتتتتائل المالية المتصتتتتتتتتتلة    وإض تحيط علماا  
 ة في  عا المجال، بالمناا وبالحاجة إلى بعل مزيد من الجهود للتزلب على التحدتات أما  إعداد تقامير موثوقة ومت ق 

أ مية توصتتتتتيات فرقة العمل المعنية باإلفصتتتتتا ات المالية المتصتتتتتلة بالمناا التي    وإض تكرم تأويد 
 أنشأ ا مجلي تحقيق الستقرام المالي،

المعلومتتتتات األستتتتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة التي أُعتتتتدت أل رات التتتتدومة    تعرب -1 امتيتتتتا تتتته لنوةيتتتتة وثيقتتتتة  عن 
(TD/B/C.II/ISAR/98؛ ويقر بالمناقشتتتتتتتتتتتتات ال)  متبصتتتتتتتتتتتترة التي ُأجريت في إاام  لقة النقا  المعقودة

 للنظر في  عا البند؛ ويشيد بالم ا مة القيمة التي قدمتها أمانة األونيتاد بشأر  عا الموضوص؛

إلى أمانة األونيتاد أر تواصتل مصتد التقد  المحر  في تنفيع توصتيات فرقة العمل المعنية    تبلب -2
لمناا، بغية تحديد الممامستتتتتات الجيدة في التنفيع العملي للتوصتتتتتيات ليي  باإلفصتتتتتا ات المالية المتصتتتتتلة با

يواصل فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي النظر فيها في الم تقبل، بهدف دعم البلدار النامية في تنفيع 
 التوصيات التي يتم وضعها على الصعيد العالمي.

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 12
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 مسائل أخرى   -جيم 
 من جدول األعمال( 5البند )

 إر فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ، 

ر   بولتة األونيتاد المتمثلة في تعزيز أفضتتتتتتتتتل الممامستتتتتتتتتات في مجال  تتتتتتتتتفافية الشتتتتتتتتتركات   إض يعكرد
 ومحاسبتها، بما في ضلت عن اريق استخدا  أداة تبوير المحاسبة،

إلى اإلعالر ال تتتياستتتي الصتتتادم عن المنتدى ال تتتياستتتي الرفيع الم تتتتوى المعني    تشتتتير أتضتتتاا وإض   
، والعي أقر بضتتتتتتترومة ستتتتتتتد الفجوة التمويلية أل داف التنمية  2019بالتنمية الم تتتتتتتتدامة العي اعُتمد في عا   

ءات، بهدف  الم تتتتتدامة، ويهدف إلى ضتتتتمار استتتتتفادة أوثر الفنات تخلفاا عن الركب من ال تتتتياستتتتات واإلجرا
تعميم الخدمات المالية، ودعم القدمة التناف تتتتتتية للمشتتتتتتاميع الصتتتتتتزرى، والصتتتتتتزيرة والمتوستتتتتتبة، بما في ضلت  

 المشاميع المملوكة للن اء والشباب

أ مية البيانات المالية المجدتة في تي تتتتتتتتتير  صتتتتتتتتتول المشتتتتتتتتتاميع الصتتتتتتتتتزرى والصتتتتتتتتتزيرة    وإض يتكد 
 والمتوسبة على التمويل،

العي اضتتتتتتتتبلعت به أمانة األونيتاد في فترة ما بين الدومات لزيادة نشتتتتتتتتر دليل  بالعمل    وإض ت تتتتتتتتلم 
التدميب المحاسبي، بما في ضلت تدميب المدمبين، وترجمة الدليل والمواد التدميبية ضات الصلة من اإلنيليزية  

انات المالية من إلى اللزات الرستمية األخرى لممم المتحدة، واستتحداأ أداة على اإلنترنت لتي تير إعداد البي
 جانب المشاميع الصزرى، والصزيرة والمتوسبة،

تواصتتتتتتتل جهود ا الرامية إلى  يادة نشتتتتتتتر دليل التدميب المحاستتتتتتتبي    أر  إلى أمانة األونيتاد  تبلب -1
واألدوات ضات الصتتتلة، بغية م تتتاعدة الدول األعضتتتاء على تي تتتير  صتتتول المشتتتاميع الصتتتزرى، والصتتتزيرة  

 والمتوسبة على التمويل؛

أر تواصتتتتل مصتتتتد التعليقات الوامدة من الدول األعضتتتتاء بشتتتتأر فائدة دليل    بأمانة األونيتاد يهيب -2
التدميب المحاستتتتتتتبي واألدوات ضات الصتتتتتتتلة أل رات وضتتتتتتتع ال تتتتتتتياستتتتتتتات والتنظيم؛ ويتبلع إلى المزيد من 

 التحديثات والتنقيحات من قبل األمانة في الوقت المناسب وعند القتضاء.

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 12
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جراءات األخرى التي اتخالهاا فريق الخبراء العاامال الحكومي الادولي المعني باالمعاايير  اإل -دال 
 الدولية للمحاسبة واإلبالغ

اساااااتعرال التنفيل العملي للمؤتااااارات األسااااااساااااية  بما في أللر ضياساااااها  أل رال تقارير الكيانات عن    
 مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 عمال(من جدول األ 3)البند 

اإلفصااا ات المالية المتصاالة بالمنال المدرجة في التقارير االعتياد ة التي تقدمها الكيانات: الممارسااات    
 الجيدة والتحد ات الرئيسية 

 من جدول األعمال( 4)البند 

 مسائل أخرى   
 من جدول األعمال( 5)البند 

الفريق العامل الحكومي  ، نظر 2021تشتتتتتتتتتتتتتترين الثاني/نوفمبر    12في جل تتتتتتتتتتتتتتة عامة ُعقدت في  -1
الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاستتتتتبة واإلبالغ في مشتتتتتروص استتتتتتنتاجات متفق عليها بشتتتتتأر  ع  البنود  
الثالثة من جدول األعمال، على النحو الوامد في الومقات  ير الرستتمية التي ُعممت قبل الجتماص. وأ تتام 

ستتتتتتتثمام والمشتتتتتتاميع التابعة لمونيتاد إلى أر الجانب  الموظف الم تتتتتتتول عن فرص المشتتتتتتاميع في  تتتتتت بة ال
من جدول األعمال  و أر تواصتتتتتل أمانة   4الرئي تتتتتي في مشتتتتتروص الستتتتتتنتاجات المتفق عليها بشتتتتتأر البند  

األونيتاد مصد التقد  المحر  في تنفيع توصيات فرقة العمل المعنية باإلفصا ات المالية المتصلة بالمناا.  
عن النتائل التي تتوصتتتتل إليها في الدومة   ة ستتتتتواصتتتتل القيا  بعلت، وأنها ستتتتتقد  تقريراا وأ تتتتام إلى أر األمان

من   5المقبلة لفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي. وفي مشتتتتتروص الستتتتتتنتاجات المتفق عليها بشتتتتتأر البند  
ثالثين وخالل جدول األعمال، جرى التركيز تشتتتتتتتتتتتكل مئي تتتتتتتتتتتي على البلبات الوامدة اوال الدومة الثامنة وال

المشتتتتاومات  ير الرستتتتمية من أجل بعل مزيد من الجهود لنشتتتتر دليل التدميب المحاستتتتبي و ير  من األدوات  
ضات الصتتتلة. ول ظ الموظف الم تتتتول أر األمانة ستتتتواصتتتل تجميع التعليقات الوامدة من الدول األعضتتتاء  

 دولي، وتحديثها عند القتضاء.بشأر مختلف األدوات التي وضعها فريق الخبراء العامل الحكومي ال

واعتمد الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاستتتتتتبة واإلبالغ، في جل تتتتتتته  -2
، استتتتتتتنتاجات متفقاا عليها بشتتتتتتأر  ع  البنود  2021تشتتتتتترين الثاني/نوفمبر    12العامة الختامية المعقودة في 
 الثالثة من جدول األعمال.

 الرئاسةموجز  -ثانياا  

 الجلسة العامة االفتتا ية -ألف 

ضكرت األمينة العامة لمونيتاد في مال ظاتها الفتتا ية أر الم تتتتاعدة في تعبنة التمويل العالمي   -3
وكما لو ظ    وتوجيهه نحو الستتتثمام في التنمية الم تتتدامة  ي جزء محومي من المها  المنواة باألونيتاد.

الستتتثمام في النتعا  الم تتتدا ، تعني النمو ال تتريع للمنتجات    :2021لعا   في تقرير الستتتثمام العالمي  
الموجهة نحو الستتتتتتتتتدامة في األستتتتتتتتواق المالية أر التقامير عن الستتتتتتتتتدامة التي تقد  معلومات موثوقة عن 

ستتليمة.   تأثير الشتتركات على التنمية الم تتتدامة أداة أستتاستتية ت تتتند إليها الممولور لتخاض قرامات استتتثمامية
وستتتتتلبت األمينة العامة الضتتتتتوء على الم تتتتتألتين الرئي تتتتتيتين التاليتين اللتين ينبزي معالجتهما  الحاجة إلى  
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بنتتاء القتتدمات في البلتتدار النتتاميتتة لتجنتتب التجزء من خالل التنفيتتع  ير المتيتتافم للمعتتايير العتتالميتتة، و و  
ني بالمعايير الدولية للمحاستتتتتتتتتبة واإلبالغ من مجال تحظى بدعم فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المع

خالل أداة تبوير المحاستتتتتبة؛ والحاجة إلى تعزيز المهامات المحاستتتتتبية بين المشتتتتتاميع الصتتتتتزرى والصتتتتتزيرة  
لعهد بريدجتاور، ستتتيواصتتتل   والمتوستتتبة كجزء مئي تتتي من مبادمات اإلنعا  في فترة ما بعد الجائحة. ووفقاا 

المعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ. ويت م دليل المت رات األساسية لإلبالغ  األونيتاد النهوت بعمله بشأر  
عن الم تا مة في تنفيع أ داف التنمية الم تتدامة بأ مية بالزة بالن تبة لعمل فريق الخبراء العامل الحكومي  

تقامب عمليات  الدولي في  عا المجال،  يث أثبت الدليل أنه أداة مفيدة لتي تتتتتتتير الم تتتتتتتاعدة التقنية وتحقيق 
تقدتم التقامير عن الستتتتتتتدامة. ومن األ داف الهامة للمناقشتتتتتتات التي أجرا ا فريق الخبراء العامل الحكومي  
الدولي في دومته الثامنة والثالثين، تحديُد المزيد من ال تتتتتتتتبل والوستتتتتتتتائل لنشتتتتتتتتر الدليل اإلم تتتتتتتتادي من أجل  

 البلدار النامية.الم اعدة في تعزيز عملية تقدتم تقامير الستدامة في 

وأ تتتتام مدير  تتتت بة الستتتتتثمام والمشتتتتاميع في مال ظاته الستتتتتهاللية إلى تقرير الستتتتتثمام العالمي   -4
م األونيتاد أر ايمة المنتجات التي    2021لعا    العي تفيد بأر ستتتتتوق التمويل الم تتتتتتدا  ما فتنت تتوستتتتتع. ويقدرد

تمثل   ، ما2020تريليونات من الدولمات في عا     3,2ت  محوم ا الستتدامة في أستواق مأ  المال العالمية بلز
. وم م  عا النمو ال تتتتتتتتتتتتتريع، ل تزال  نتاا تحتدتات فيمتا يتعلق  2019في المتائة عن عا     80 يادة بأوثر من  

في المائة من    3بالمجالت الثالثة التالية  الحجم،  يث ل تمثل مجموص أصتتتتتول صتتتتتناديق الستتتتتتدامة ستتتتتوى  
في المائة من المنتجات الستتتتتتتتتتتتثمامية التي محوم ا    95تو يع،  يث يوجد وُي تتتتتتتتتتتتثمر  إجمالي األصتتتتتتتتتتتول؛ وال

الستتتتتتتتتدامة في البلدار المتقدمة؛ والجودة،  يث أثامت معظم الصتتتتتتتتناديق التي تعررف نف تتتتتتتتها بأنها صتتتتتتتتناديق  
د إ دى  استتتدامة  تتوا ل بشتتأر يالتمويه تحت  باء الستتتدامةي وعد  ات تتاق المعايير. وعالوة على ضلت، تتك

أر التقامير التي تقدَّ  عن    2021النتائل الرئي ية التي خلص إليها المنتدى العالمي ال ابع لالستثمام في عا   
الستتتتتدامة  ي أستتتتا  الستتتتتثمام الم تتتتتدا . وأفاد بأر األونيتاد أالق المرصتتتد العالمي للتمويل الم تتتتتدا  من  

 تتاق في ستتوق الستتتثمام الم تتتدا . والهدف من ضلت  و  أجل تحقيق قدم أوبر من المصتتدااية والشتتفافية والت
بنتتاء نظتتا  إتكولوجي متتالي عتتالمي يتيا إدمتتاا التنميتتة الم تتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة في نمتتاضا األعمتتال التجتتاميتتة والثقتافتات  

، أ تتتتتام مدير الشتتتتت بة إلى أنه من المرجا، في ضتتتتتوء التقد  ال تتتتتريع المحر  فيما يتعلق  الستتتتتتثمامية. وأخيراا 
من    ة، أر يتحول التركيز الستتتتتتتتراتيجي لعمل فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي تدميجياا بمعايير الستتتتتتتتدام

وضتتع المت تترات إلى النشتتر، ل ستتيما نحو دعم القتصتتادات النامية والبلدار ضات الهياول األستتاستية الضت يفة  
 في مجال المحاسبة واإلبالغ  تى تيور قادمة على التعامل مع التبومات العالمية.

 الفريق الرفيع الم توى المعني بالتبومات األخيرة المتصلة بالتقامب بين أار ومعايير اإلبالغ المالي والستدامة   

 تتتتاما في  لقة النقا  الرفيعة الم تتتتتوى متحدثور مئي تتتتيور من المنظمة الدولية لهينات األوماق   -5
المتحدة األمريكية وخبراء من الييانات التالية  البعثة  المالية ولجنة األوماق المالية والبومصتتتتات في الولتات  

التتدائمتتة لزواتيمتتال لتتدى منظمتتة التجتتامة العتتالميتتة؛ وو امة التجتتامة والصتتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتة في جنوب أفريقيتتا؛ ومنظمتة  
المحاستتتتتتتتتبين القانونيين المعتمدين في المملية العربية ال تتتتتتتتتعودتة؛ ومجلي المصتتتتتتتتتادقة في المملية المتحدة  

مى وآيرلندا الشتتمالية؛ وكار أ د الخبراء في فريق المناقشتتة  و الرئيي ال تتابق لفريق الخبراء  لبريبانيا العظ
 العامل الحكومي الدولي.

وأبر  نتائتب األمين العتا  للمنظمتة التدوليتة لهينتات األوماق المتاليتة، في خبتابته الرئي تتتتتتتتتتتتتتي، التدعم   -6
لمتعلقة بالستتتتتتتتتتتتتتدامة، وأ تتتتتتتتتتتتتام إلى أر المجلي  العي تقدمه المنظمة إلى المجلي الجديد للمعايير الدولية ا

 تتتامالا لمعايير اإلفصتتتا ات المتصتتتلة بالمناا المدمجة في التقامير التي تقدمها    ستتتيضتتتع خط أستتتا  عالمياا 
الشتركات، مما ستيمكن الم تتثمرين من مواءمة استتراتيجيات الستتثمام مع التحول العالمي إلى تحييد األثر  
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التمويل األخضتتتتتر. وباإلضتتتتتافة إلى ضلت، أفاد بأر المنظمة الدولية لهينات    اليربوني والتخفيف من مخاار 
األوماق المالية تمكن أر تي تتتر تنفيع المعايير العالمية المتعلقة بتقامير الستتتتدامة بين جميع أعضتتتاء  ينات  
تنظيم ال تتتتتتتتوق في إاام مكنيألن  ما اإل تتتتتتتتراف على نوةية الحوكمة والعمليات من خالل مجلي الرصتتتتتتتتد؛  

 والتقييمات الفنية التفصيلية لنواتل المجلي الجديد.

و تتتتتتدد كبير المحاستتتتتتبين باإلنابة في لجنة األوماق المالية والبومصتتتتتتات في الولتات المتحدة، في  -7
خبابه الرئي تتتتتتتتتي، على العناصتتتتتتتتتر الرئي تتتتتتتتتية الثالثة التالية إلعداد التقامير المالية الرفيعة الجودة  معايير 

والتقامير المالية العالية الجودة؛ والتببيق الجيد للمعايير؛ والتدقيق ال تتتليم. و تتتدد على أر وضتتع  للمحاستتتبة  
معايير الستتتتتتتتتتدامة ينبزي أر ت تتتتتتتتتتند إلى نفي المبادا التي ُت تتتتتتتتتتند إليها في إعداد التقامير المالية العالية  

 ساسي.الجودة، وأر الربط بين المعلومات المالية ومعلومات الستدامة أمر أ

ومداا على استتتتتتتتف تتتتتتتام بشتتتتتتتأر مدى استتتتتتتتعداد نظم اإلبالغ في البلدار النامية لتنفيع المعايير التي   -8
  ستتتتيصتتتتدم ا المجلي الجديد، ضكر المتحدأ الرئي تتتتي األول أر النتقال إلى المعايير العالمية ستتتتيكور مفيداا 

مي ولن تيور  ناا  اجة بعد ا ر  ألنه ستتيتم وضتتع خط أستتا  عال  لمستتواق النا تتنة والبلدار النامية نظراا 
إلى وضع معايير من ل  يء. وباإلضافة إلى ضلت، سيكور  ناا مجال لبناء القدمات في األسواق النا نة  

 لت هيل التنفيع المت ق للمعايير العالمية.

قة  د ومداا على استتتتتتتتتف تتتتتتتتام بشتتتتتتتتأر الييفية التي تمكن بها للبلدار أر تتحقق من أر آليات المصتتتتتتتتا -9
إلى تقدتم تقامير مالية عالية الجودة، ضكر المتحدأ الرئي تتتتتتتتي الثاني أر التقامير المالية العالية    ستتتتتتتتتفضتتتتتتتتي

وإدامة فعالة،    ستتتتتليماا  الجودة تبدأ بمعايير عالية الجودة في مجالي المحاستتتتتبة وإعداد التقامير وتتبلب تببيقاا 
 عن ضمار الجودة العالية ومراجعة الح ابات. فضالا 

تحاوم األول الم تتتتتتتتتتتتائل الرئي تتتتتتتتتتتتية الثالأ التالية التي يتعين النظر فيها عند وضتتتتتتتتتتتتع  وتناول الم -10
المعايير الدولية  الُنهل الشتتتتتتتتتتتاملة؛ والتنفيع العملي؛ والم تتتتتتتتتتتاعدة التقنية. وتقاستتتتتتتتتتتم المتحاوم بعض األفيام  

دماسات  الت    المتعمقة بشأر تنفيع األونيتاد لمشروص   اب التنمية في  واتيمال، العي أُنجزت في إاام 
إفرادتة عن دليل المت تتترات األستتتاستتتية إلبالغ الشتتتركات عن إستتتهامها في تحقيق أ داف التنمية الم تتتتدامة،  

 وقدمت في إاام   ركات من مختلف القباعات تقامير ا عن تنفيع  ع  المت رات.

التي قدمها  وتقاستتتتتتتتتمت المتحاومة الثانية بعض األفيام الم تتتتتتتتتتو اة من تجربة الم تتتتتتتتتاعدة التقنية  -11
األونيتاد في جنوب أفريقيا. وأ تتامت إلى أر أداة تبوير المحاستتبة ستتاعدت في إ تتراا الحكومة في أنشتتبة  
الشتتتتركات لتقييم أثر أنشتتتتبتها على القضتتتتاتا القتصتتتتادتة والجتماةية والبينية؛ وتقييم  الة األار القانونية  

مات. وباإلضتتتتتتتافة إلى ضلت،  تتتتتتتددت المتحاومة على  والتنظيمية؛ وتحديد المجالت التي تحتاا إلى بناء القد
فائدة مبادمة األوستتتتمة التي ار ها فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي في النهوت بالممامستتتتات المتعلقة  

 بإعداد تقامير الستدامة بين الشركات.

ل وضتتتع   و   2018و تتترل المتحاوم الثالث دماستتتة أجريت في المملية العربية ال تتتعودتة في عا    -12
معتايير وانيتة إلعتداد تقتامير الستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة، بمتا في ضلتت التحتدتتات التي ظهرت فيمتا يتعلق بتعزيز أ تداف  
التنمية الم تتتتتتتتدامة على الم تتتتتتتتوى دور الواني، من قبيل التن تتتتتتتيق بين أصتتتتتتتحاب المصتتتتتتتلحة المتعددين،  

 صائية.والعتماد على األار المتس ية القائمة وضمار توافر البيانات والقدمات اإل 

عن مجلي المصتتتتتتتتتادقة في المملية    2018وتناول المتحاوم الرابع المنشتتتتتتتتتوم الصتتتتتتتتتادم في عا    -13
، والتعي  Greening Finance: A Road Map to Sustainable Investingالمتحتدة تحتت عنوار 

لتزا   يبيرن بالتفصتتتتيل امول الحكومة في المدى البويل في مجال يتخضتتتتيري النظا  المالي ومواءمته مع ال
بتحييد أثر اليربور من خالل اتخاض الخبوات الرئي تتتتتية الثالأ التالية  ضتتتتتمار توافر معلومات الستتتتتتدامة  
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لصتتتتتتتتتتتتتتانعي القرام في األستتتتتتتتتتتتتتواق المتاليتة؛ ومراعتاة  تع  المعلومتات في القرامات المتعلقتة بتاألعمتال التجتامية  
بحيث تتما تتتتتتى مع اقتصتتتتتتاد محايد من   وبالمالية؛ وتحويل التدفقات المالية في مختلف قباعات القتصتتتتتتاد

 يث اليربور وضي أثر إتجابي على الببيعة. وتعتز  الحكومة تنفيع  تتتتروف اإلفصتتتتال اإللزامي على نباق  
القتصتتاد بما يتما تتى مع توصتتيات فرقة العمل المعنية باإلفصتتا ات المالية المتصتتلة بالمناا، وإنشتتاء آلية 

مجلي المعايير الدولية المتعلقة بالستتتدامة الُمنشتتأ  ديثاا لستتتخدامها  لعتماد وإقرام المعايير الصتتادمة عن 
 في المملية المتحدة.

وتحدأ المتحاوم الخامي بالتفصتتتيل عن األنشتتتبة التي تضتتتبلع بها مجلي المعايير المحاستتتبية   -14
مجال. وأفاد بأنه الدولية للقباص العا  فيما يتعلق بتقامير الستتتتتدامة، بما في ضلت نشتتتتر إم تتتتادات في  عا ال

من المقرم تنفيع مشتتروص بشتتأر الموامد الببي ية، بما في ضلت الم تتائل المتعلقة بتقدتم التقامير المالية و ير 
. وستتتتتتتتتتتتتتيعمتتتل المجلي عن كثتتتب مع المجلي التتتدولي الجتتتديتتتد المعني  2022المتتتاليتتتة، بحلول آضام/متتتام  

ق المعتايير التي تصتتتتتتتتتتتتتتدم ا المجلي الجتديد على  بالمعتايير الدوليتة المتعلقتة بالستتتتتتتتتتتتتتتتدامة لتقييم مدى انببتا
 القباص العا .

وفي المناقشتتتة التي أعقبت ضلت، ومداا على استتتتف تتتام بشتتتأر الدوم العي تمكن أر يتدته األونيتاد   -15
في دعم البلدار النامية في تعزيز الهياول األستتتتاستتتتية للمحاستتتتبة وإعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتدامة، ل ظ  

ومين أر األونيتاد قد  الدعم لزواتيمال في مجالين مئي تتتتتتتتتيين، وضلت من خالل تقدتم الم تتتتتتتتتاعدة  أ د المتحا
التقنية على الصتتتتعيد الواني ومن خالل األدلة المتعلقة بتنفيع المت تتتترات األستتتتاستتتتية والمحاستتتتبة الخاصتتتتة  

 بالمشاميع الصزرى، والصزيرة والمتوسبة.

ق بين القباعين العا  والخاص لضتتتتمار التنفيع الناجا  ومداا على استتتتتف تتتتام بشتتتتأر عملية التن تتتتي -16
لمعايير المجلي الجديد المعني بالمعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتدامة، أ تتتتتتتام متحاوم آخر إلى أر أ داف  
التنمية الم تتتتتتتتتدامة قد ُأدمجت في خبة  كومة المملية المتحدة وأر وضتتتتتتتتع أي ستتتتتتتتياستتتتتتتتة جديدة تأخع في 

، وأر  بة على تحقيق األ داف؛ وأضتتتتتتتتتتاف أر إاام القباص الخاص قيد التبوير  الياا العتبام ا ثام المترت
 .2022المشاومات الحكومية في  عا الصدد سُتعقد في أوائل عا  

على استتتتتتتتتف تتتتتتتتام بشتتتتتتتتأر الييفية التي تمكن أر تتثر بها التبومات األخيرة في معايير إعداد    ومداا  -17
كر أ تد المتحتاومين أر الحكومتات تحتتاا إلى النظر في البرامل التي  التقتامير على كيتانتات القبتاص العتا ، ض

إلى نتائل الدومة ال تتتتتادستتتتتة والعشتتتتترين لمتتمر األاراف في اتفااية األمم المتحدة    ينبزي لها تنفيع ا استتتتتتناداا 
نفيع اإلاامية بشتأر تزير المناا، وإلى المتبلبات المتعلقة باأل داف المتصتلة بالمناا. و تدد على ضترومة ت

المعايير التي تصتتتتدم ا مجلي المعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتدامة على نباق واستتتتع ليي فقط من جانب  
من جانب المشتتتتاميع الصتتتتزرى والصتتتتزيرة والمتوستتتتبة وفي    الشتتتتركات الم تتتتجلة في البومصتتتتة ولين أتضتتتتاا 

الدولية للقباص العا   القباعين العا  و ير الربحي. وفي  عا الصتتتدد، ستتتيرصتتتد مجلي المعايير المحاستتتبية  
 نتائل مجلي المعايير الدولية المتعلقة بالستدامة قبل التوصل إلى استنتاجات فيما يتعلق بالقباص العا .

ومداا على استتتتتف تتتتام بشتتتتأر الدوم العي ستتتتيتدته دليل المت تتتترات األستتتتاستتتتية م تتتتتقبالا في ضتتتتوء   -18
تدامة، أ تتتتتتتام أ د المتحاومين إلى أر األونيتاد تعتبر التحولت الرا نة نحو المعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتتت

الدليل تجربة مائدة في تن تتتتتتتتيق أار ومعايير إعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتدامة. فقد ُنفرع دليل المت تتتتتتتترات  
األستتتتتتتاستتتتتتتية على نباق العالم وأدى األونيتاد دوماا في  عا الصتتتتتتتدد لصتتتتتتتالا البلدار النامية؛ وينبزي اعتبام  

التي تقدمها األونيتاد أمثلة وممامستتتتات جيدة في مجال إعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتدامة على  اإلم تتتتادات  
 الصعيد الدولي.
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وأبر  منتدوب أ ميتة مواءمة معتايير إعداد التقتامير على الصتتتتتتتتتتتتتتعيتد العتالمي في تي تتتتتتتتتتتتتتير تدفقتات   -19
ر المتتاليتتة، جعتتل معتتايير تقتتامير  الستتتتتتتتتتتتتتتثمتتامات التتدوليتتة واقترل، كمتتا  و الحتتال فيمتتا يتعلق بتتإعتتداد التقتتامي

الستتتتتتتتتتتتتتتدامة إلزامية للمنظمات الدولية. وفي  عا الصتتتتتتتتتتتتتتدد، أود أ د المتحاومين أر منظومة األمم المتحدة  
م تتتتتتخدد   ا  إلاام مجلي المعايير المحاستتتتتبية الدولية للقباص العا ؛ وأر المعايير القائمة ت تتتتتتند إلى  د  

تقامير المالية، وقد تحتاا إلى إدخال تعديالت مناستتتتتتبة عليها كيما تلبي  وبير إلى المعايير الدولية إلعداد ال
ا تياجات القباص العا ؛ وأر المجلي ستتتتتتتتيعمل بشتتتتتتتتكل وثيق مع المجلي المعني بالمعايير الدولية المتعلقة  

 بالستدامة ل د الفجوة في القباص العا  والمنظمات الدولية ووضع إم ادات إضافية إضا لز  األمر.

اساااتعرال التنفيل العملي للمؤتااارات األسااااساااية  بما في أللر ضياساااها  أل رال تقارير   -باء 
 الكيانات عن مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 من جدول األعمال( 3)البند 

نظر الفريق العتامتل الحكومي التدولي المعني بتالمعتايير التدوليتة للمحتاستتتتتتتتتتتتتتبتة واإلبالغ في يالتنفيتع   -20
للمت تتتتتترات األستتتتتتاستتتتتتية، بما في ضلت اياستتتتتتها، أل رات تقامير الييانات عن م تتتتتتا متها في تحقيق العملي  

 .TD/B/C.II/ISAR/97أ داف التنمية الم تدامةي، على النحو الوامد في الوثيقة 

وضكر الموظف الم تتول عن فرص المشتاميع في  ت بة الستتثمام والمشتاميع التابعة لمونيتاد، في  -21
 عا البند من جدول األعمال، أر العمل بشتأر المت ترات األستاستية المتصتلة بأ داف التنمية    معرت تقدتمه

الم تتتتتتتدامة قد بدأ على أستتتتتتا  نتائل الدومة الرابعة عشتتتتتترة لمتتمر األمم المتحدة للتجامة والتنمية )مافيكيانو  
خبراء العتامتل الحكومي  بعوامتل أخرى مثتل التدومات ال تتتتتتتتتتتتتتابقتة لفريق ال  أتضتتتتتتتتتتتتتتاا  نيروبي(، وأنته كتار متدفوعتاا 

الدولي، واألنشتتتتتتبة التي اضتتتتتتُبلع بها فيما بين الدومات، والجتماعات الجامية للفريق الستتتتتتتشتتتتتتامي، وكور  
. وتمخض آخر 1-6-12المت تتتتتتتتتر   األونيتاد وبرنامل األمم المتحدة للبينة تشتتتتتتتتتتركار في الم تتتتتتتتتتولية عن

را ات بإدخال تزييرات على دليل المت رات  عن اقت  2021اجتماص عقد  الفريق الستشامي في آضام/مام   
األستتتتتتتاستتتتتتتية إلبالغ الشتتتتتتتركات عن إستتتتتتتهامها في تحقيق أ داف التنمية الم تتتتتتتتدامة. وفيما يتعلق بمواد بناء  
القدمات، ستلط الضتوء على منصتة التعلم اإلليتروني المخصتصتة للمت ترات األستاستية العالمية، التي ُأالقت  

يق الخبراء العتتامتتل الحكومي التتدولي، والتي تم تبوير تتا بتتالتعتتاور مع معهتد  في التتدومة الثتتامنتتة والثالثين لفر 
األمم المتحدة للتدميب والبحث، وستوف ت تتخد  كمنفع آخر لمواصتلة نشتر دليل المت ترات األستاستية. و رل  
الموظف الم تتتتتتول بالتفصتتتتتيل التحدتات التي تم تحديد ا من خالل دماستتتتتات الحالت اإلفرادتة، ول ظ أر  

  ماستات أظهرت أر جميع المت ترات قابلة لإلبالغ عنها وأر دليل التدميب العي يوفر  األونيتاد تقد  دعماا الد
لمن تعدور تقامير م ألول مرة ولجهود بناء القدمات. وستتتتتتتتتبلب التبومات التي تحدأ على الصتتتتتتتعيد    مفيداا 

مير؛ وأفتاد بتأر أداة تبوير المحتاستتتتتتتتتتتتتتبتة  التدولي بنتاء القتدمات وتعزيز النظم اإلتكولوجيتة الوانيتة إلعتداد التقتا
تتناول  ع  القضتتتتتاتا. وأ تتتتتام أتضتتتتتاا إلى الحاجة إلى تعزيز التعاور بين القباعين العا  والخاص والمجتمع  

عن التعاور عبر الحدود. وفي  عا ال تتتياق، ل ظ الموظف الم تتتتول أر الشتتتراوة اإلقليمية    المدني، فضتتتالا 
المتعلقتة بتالستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة وبتأ تداف التنميتة الم تتتتتتتتتتتتتتتتدامتة في أمريكتا الالتينية  الجتديتدة للنهوت بتإعتداد التقتامير  

 ستناقش الممامسات الجيدة والتجامب المختلفة.

  لقات النقا   

ُعقدت  لقتا نقا  لتناول  عا البند من جدول األعمال. و اما في الحلقة األولى متحدأ مئي ي  -22
الفرن تتتتتتتتتتتتتتيتة وخبراء من الييتانتات التتاليتة  مجلي معتايير اإلبالغ المتالي في من  ينتة المعتايير المحتاستتتتتتتتتتتتتتبيتة  

المك تتيت؛ وجامعة بوكوني؛ والمجلي التقني للمحاستتبة العامة في كولومبيا؛ والراببة الدولية للتعليم والبحث  
 في مجال المحاسبة.
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على البيانات    وستتتتتلط مئيي  ينة المعايير المحاستتتتتبية في فرن تتتتتا، في خبابه الرئي تتتتتي، الضتتتتتوء -23
المتعلقة بالستتتدامة التي أصتتبحت تشتتكل جزءاا اعتيادتاا من التقامير التي تقدمها الشتتركات، وأود وجود تزير 

، اعتمتد التحتاد األوموبي  2021 قيقي في التقتامير التي تقتدمهتا األعمتال التجتاميتة. وفي ني تتتتتتتتتتتتتتتار/أبريتل 
ستتتتتدامة، تشتتتتير إلى أ داف التنمية الم تتتتتدامة. وُيتوخى بشتتتتأر توجيه منقا لمعالجة نوةية تقامير ال  اقترا اا 

أر يتضتتتتتتمن التوجيه أ كاماا تنص على إلزامية تقدتم بيانات عن الستتتتتتتدامة بالن تتتتتتبة للييانات اليبرى، في 
ع المشاميع الصزرى، والصزيرة والمتوسبة على أر تقد  اوعاا  بياناتها بشأر الستدامة في إاام     ين تشجَّ

للمعايير التي أعد ا الفريق    ي الم تتتتتتتتتتتتائل البينية والجتماةية والمتعلقة بالحوكمة، وفقاا نموضا مب تتتتتتتتتتتتط تزب
الستتتشتتامي األوموبي المعني بالتقامير المالية واعتمدتها المفوضتتية األوموبية، مع مراجعة جميع المعلومات  

تصتتتتتتتتدي للعديد من ومقمنتها. وأ تتتتتتتتام الرئيي إلى الحاجة الماستتتتتتتتة إلى تح تتتتتتتتين التعاور،  يث ل تمكن ال
التحدتات على م تتتتتتتتتتتوى الولتة القضتتتتتتتتتتائية الوا دة. وبناء على ضلت، عقد التحاد األوموبي اتفاقات تعاور  
ومناقشتتات ثنائية مع كيانات مثل مبادمة اإلبالغ العالمية ومتستت تتة المعايير الدولية إلعداد التقامير المالية.  

استتتتية إلبالغ الشتتتتركات عن إستتتتهامها في تحقيق أ داف  و تتتتدد على الدوم اإلتجابي لدليل المت تتتترات األستتتت
التنمية الم تتتتتتتتتتدامة في تمهيد البريق أما  التبومات العالمية الرا نة فيما يتعلق بإعداد تقامير الستتتتتتتتتتدامة،  

 و جع جميع الولتات القضائية على أر تنتبه بعناتة إلى  ع  الم ألة.

بادمة اإلبالغ العالمية فيما يتعلق بمعايير التحاد  على استتتتتتتتف تتتتتتتام أ د المندوبين عن دوم م  ومداا  -24
األوموبي، ضكر المتحدأ الرئي تتتي أر المبادمة ستتتت تتتهم في وضتتتع المعايير وأر التحاد األوموبي ستتتي تتتاعد  

ولينها    على تعزيز ا. وأعرب أ د الخبراء عن المتيال ألر معايير التحاد األوموبي ستتتتتتتتيور أوستتتتتتتع نباقاا 
ر المجلي الجديد المعني بالمعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتتتدامة، وفي  عا الصتتتتتتتتدد،  لن تتعامت مع معايي

 تتدد المتحدأ الرئي تتي على أر التبابق  و أ د العتبامات الرئي تتية في وضتتع معايير التحاد األوموبي.  
ه التحاد  ومداا على استتتتتتتف تتتتتتام أ د الخبراء بشتتتتتتأر ما إضا كار ينبزي تعديل التشتتتتتتريع الواني لعتماد توجي

 األوموبي، أ ام المتحدأ الرئي ي إلى أر التوجيه  و قاعدة أساسية ينبزي تضمينها في التشريع الواني.

عن اللجنة الوانية لالستدامة التي أنشنت في المك يت،    وقدمت المتحاومة األولى عرضاا مفصالا  -25
مير المتعلقة بالستتتتتتتتتتتدامة، وأودت في  عا  بتقييم اإلاام العي ستتتتتتتتتتُي تتتتتتتتتتتخد  في إعداد التقا  والتي تقو   الياا 

الصتتتدد أ مية اضتتتبالص الحكومة بدوم القيادة. وتقاستتتمت نتائل دماستتتة  الة إفرادتة لشتتتركة صتتتزيرة مملوكة  
في المائة من المت تتتتتتتتتتتتترات وأ تتتتتتتتتتتتتامت إلى أر دليل التدميب على    82للقباص الخاص قدمت بيانات تزبي 

ناء القدمات. وستلبت المحاومة الضتوء على العناصتر الرئي تية في لب مئي تياا   المت ترات األستاستية  تكل مومداا 
وضتع الستتراتيجية الوانية إلعداد التقامير المتعلقة بالستتدامة، و ي إنشتاء فريق عامل بالستتناد إلى نهل 
 تامل ومتعدد القباعات ومتعدد المتست تات ومتعدد التخصتصتات، والمواءمة مع أ داف التنمية الم تتدامة،  

المشتتتاميع الصتتتزيرة والمتوستتتبة؛ وأوصتتتت باستتتتخدا  أداة تبوير المحاستتتبة. وأودت الحاجة إلى بناء    وإدماا
القدمات واختيام إاام إلعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتدامة، وأفادت في  عا الصتتتتتتتتدد بأر دليل المت تتتتتتتترات  

أر الشتتتتتتتتراوة اإلقليمية    ،  تتتتتتتتددت المتحاومة علىاألستتتتتتتتاستتتتتتتتية  و بمثابة مجموعة أدوات مفيدة للزاتة. وأخيراا 
للنهوت بالتقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتدامة وبأ داف التنمية الم تتتتتتتتتدامة في أمريكا الالتينية قد أُنشتتتتتتتتنت لتوفير 

  يز للتعاور وتبادل الخبرات في مجال إعداد التقامير المتعلقة بالستدامة.

الت إفرادتة بشتتتتتتأر التنفيع  وقدمت المحاومة الثانية استتتتتتتنتاجات تفصتتتتتتيلية مأخوضة من دماستتتتتتات   -26
العملي للمت ترات األستاستية، مشتيرةا إلى أر اليشتف عن البيانات البينية  و الم تألة األصتعب، وأر ال ترية  
تمكن أر تبرل مشتتتتتتتكلة فيما يتعلق بالمت تتتتتتترات القتصتتتتتتتادتة والجتماةية، وأر عد  وجود أنشتتتتتتتبة تجامية 

أما  إعداد التقامير عن المت تتتترات البينية   تشتتتتكل تحدتاا معينة في المشتتتتاميع الصتتتتزيرة والمتوستتتتبة تمكن أر  
، ضكرت المحاومة  والمتستتتت تتتتية. وأ تتتتامت إلى أر توافر البيانات م تتتتألة مبرو ة في جميع المجالت. وأخيراا 
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أر النتائل كشتتتتفت أر الشتتتتركات، بما فيها المشتتتتاميع الصتتتتزيرة والمتوستتتتبة، تر ب في النخراف في تح تتتتين 
 انات، و ددت على ضرومة الجمع بين التنظيم وبناء القدمات.القدمة على جمع البي

وأود المتحاوم الثالث أر الشتتراوة اإلقليمية للنهوت بإعداد التقامير المتعلقة بالستتتدامة وبأ داف   -27
التنمية الم تتتتدامة في أمريكا الالتينية ستتتتوفر الدعم لتنفيع ال تتتياستتتات وتعزيز البنى التحتية للنهوت بإعداد  

المقدمة في إاام مشتتتروص   تتتاب التنمية  التقامير المتعلقة بالستتتتدامة. و تتتدد على أ مية الم تتتاعدة التقنية  
بشتتأر أار ال تتياستتات التمكينية أل رات التقامير التي تقدمها المشتتاميع عن الستتتدامة وعن أ داف التنمية  
الم تتدامة. وفي كولومبيا، ستاعد األونيتاد على إجراء تشتخيص وتحديد الثزرات ووضتع خبة عمل. وأ تام  

 تتتتتتتاملة للجميع. وتقاستتتتتتتم بعض التحدتات الرئي تتتتتتتية أما  النهوت    المتحاوم إلى ضتتتتتتترومة أر تيور العملية
بإعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتتدامة، بما في ضلت ضتتتتتتتتتعف البنية التحتية المحاستتتتتتتتتبية، والحاجة إلى تعزيز 

تفتقر إلى إاام إلعداد التقامير    كولومبيااإلاام المتستتتتتتت تتتتتتتي، وضتتتتتتتعف القدمات البشتتتتتتترية، مشتتتتتتتيراا إلى أر  
، أ ام إلى أر دليل المت رات األساسية أداة مفيدة  ستدامة وإلى  ينة ُتعنى بهع  الم ألة. وأخيراا المتعلقة بال

 ألنه يتضمن معلومات ت هل فهمها وأر المت رات متياملة في جميع المجالت.

  ولفتتت المتحتتاوم الرابع النتبتتا  إلى ومقتتة بحثيتتة عن أثر الجتتائحتتة على التقتتامير المتتاليتتة والتقتتامير  -28
المتعلقة بالستتتتتتتتتتدامة التي تقدمها الشتتتتتتتتتركات، نوقشتتتتتتتتتت في  لقة عمل نظمتها أمانة األونيتاد بالتعاور مع  
الراببة الدولية للتعليم والبحوأ في مجال المحاستتتتتتتتتتتتتتبة. وقد أظهرت الومقة أر الهينات التنظيمية ت تتتتتتتتتتتتتتعى 

ات المحاستتتتتبة ومنظمات  بنشتتتتتاف على إستتتتتداء نصتتتتتائا تحعيرية لمعدي ومراجعي البيانات المالية وأر  تتتتترك
 .المحاسبة المهنية تقد  الدعم أتضاا 

مردنت مال ظات عن  -29 وفي المناقشتتتتتتتتة التي أعقبت ضلت، ل ظ أ د الخبراء أر البيانات المالية ضتتتتتتتتُ
لت بعد الفترة المشتتتتتتتتمولة بالتقرير. ومع ضلت، ات تتتتتتتتمت التقامير بعد    جرد الجائحة، معظمها يتعلق بأ داأ ستتتتتتتتُ

الحالت، أبلزت  تتتركات تنشتتتط في نفي القباعات عن بعض الم تتتائل في معكرات    الت تتتاق. ففي بعض
مختلفة، باستتتتثناء القباص المصتتترفي. والقضتتتاتا الرئي تتتية التي ومد ضكر ا في تقامير مراجعة الح تتتابات  ي  

 إعادة التقييم، واضمحالل القيمة، وإثبات اإليرادات.

من أمناء متستتتتت تتتتتة المعايير الدولية إلعداد التقامير    مئي تتتتتياا  وضتتتتتمت  لقة النقا  الثانية متحدثاا  -30
المالية وخبراء من الييانات التالية  معهد المحاستتتتتتتتتتتتتبين القانونيين المعتمدين في كينيا؛ و ينة المحاستتتتتتتتتتتتتبين  
القانونيور المعتمدين في التحاد الروستي؛ ونقابة المحاستبين القانونيين في كوت دتفوام؛ ومعهد المحاستبين  

 ن في سنزافومة.القانونيي

وأبر  مئيي أمناء متستتتتتتتتت تتتتتتتتتة المعايير الدولية إلعداد التقامير المالية، في خبابه الرئي تتتتتتتتتي، أر   -31
التعاور بين المتستتتتت تتتتتة واألونيتاد من خالل عمل فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي كار وثيق الصتتتتتلة  

المحاستتتبة المالية وإعداد التقامير المالية.  بدعم البلدار النامية والقتصتتتادات النا تتتنة في تح تتتين ممامستتتات  
و تتترل بالتفصتتتيل خبط المتستتت تتتة وأعرب عن تقدير  لمونيتاد على جهود  الرامية إلى التعامل مع الهينات  
المختصتتتة في القتصتتتادات النا تتتنة. وباإلضتتتافة إلى ضلت،  تتتجع على مواصتتتلة التعاور في تحقيق الهدف  

ر الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتتتدامة، و و أر تيور له بصتتتتتتتتتمة في جميع العي ينشتتتتتتتتتد  المجلي المعني بالمعايي
،  تدد المتحدأ الرئي تي على أ مية دليل المت ترات األستاستية في ستياق التجا  القائم  منااق العالم. وأخيراا 

نحو المواءمة والتو يد القياستتتتتتي في مجال إعداد التقامير من قبل الشتتتتتتركات، وقال إنه يتبلع إلى مزيد من 
تعاور بين المجلي المعني بالمعايير الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتتتتتدامة وفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي  ال

 في وضع وتنفيع المعايير الدولية إلعداد التقامير المتعلقة بالستدامة.
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ومداا على استتتتتتتتتف تتتتتتتتام عما إضا كانت المعايير التي ستتتتتتتتيصتتتتتتتتدم ا المجلي المعني بالمعايير الدولية   -32
  لمتعلقة بالستتتتتتدامة  ي معايير تتصتتتتتل بالقيا  أ  اليشتتتتتف، أوضتتتتتا المتحدأ الرئي تتتتتي أنها معدة أستتتتتاستتتتتاا ا

على المشتتتتتاميع الصتتتتزيرة    على استتتتتتف تتتتتام آخر عما إضا كانت المعايير تنببق أتضتتتتتاا   أل رات اليشتتتتتف. ومداا 
ها، مبيناا أر الجهود  والمتوستتتتتتتتتتتبة، أود المتحدأ الرئي تتتتتتتتتتتي أنها موجهة إلى األعمال التجامية بمختلف أ جام

القتصتتتتادات    المبعولة فيما يتعلق بإعداد تقامير الستتتتتدامة تجب أر تت تتتتم بصتتتتبزة عالمية وأر تشتتتتمل أتضتتتتاا 
النا تتتنة. ومداا على استتتتف تتتام عن العالقة في الم تتتتقبل بين معايير الستتتتدامة التي تصتتتدم ا المجلي المعني  

لتي تصتتتتتتتتتتتدم عن المجلي المعني بالمعايير الدولية المتعلقة  بمعايير المحاستتتتتتتتتتتبة المتعلقة بالستتتتتتتتتتتتدامة وتلت ا
في منظمة وا دة    2022بالستتدامة،  تدد المتحدأ الرئي تي على اللتزا  بدمل الييانين بحلول منتصتف عا   

على استتتتتتتف تتتتتتام أ د الخبراء عما إضا كانت معايير المجلي    ، ومداا معايير المجلي األول. وأخيراا   تدمل أتضتتتتتتاا 
، إلى جانب المعايير المتصتتلة بالمناا، المجالت  المعني بالمعايير الدولية المتعلقة بالستتتدامة ستتتزبي أتضتتاا 

األخرى البينية والجتماةية والمتصتتتتتتلة بالحوكمة، أ تتتتتتتام المتحدأ الرئي تتتتتتتي إلى أر اإلفصتتتتتتتا ات المتصتتتتتتلة  
  ت سوى نقبة انبالق في معالجة اائفة واسعة من المجالت األخرى المتصلة بالستدامة.بالمناا لي

وعرت المتحتاوم األول نتتائل دماستتتتتتتتتتتتتتات  الت إفرادتة عن التببيق العملي لدليتل المت تتتتتتتتتتتتتترات   -33
نية  األساسية على  ركة اتصالت كبيرة وثالثة مشاميع صزيرة ومتوسبة في كينيا، وعن التقييم الواني للب

التحتية إلعداد التقامير العي أجري بتببيق أداة تبوير المحاستتتتتتتتتتتتتبة. وأظهرت النتائل أر دليل المت تتتتتتتتتتتتترات  
األستاستية تجري تببيقه على نباق واستع في  تركات بأ جا  مختلفة ومن قباعات متنوعة، وقدمت بعض  

قد استتتتتتتُتيملت دماستتتتتتتات  األفيام لتح تتتتتتتين التقامير التي تعد ا وتقدمها الشتتتتتتتركات على الصتتتتتتتعيد الواني. و 
. وقال إر تقرير التقييم الواني  2021الحالت اإلفرادتة بأنشتتتتتتبة بناء القدمات التي أجريت في تمو /يوليه  

قد  مءى متعمقة عن مواان القوة والتحدتات في اإلاام القانوني والتنظيمي والمتستتتت تتتتي وفيما يتعلق ببناء  
 القدمات البشرية.

تائل دماستتتات  الت إفرادتة إقليمية بشتتتأر التنفيع العملي لدليل المت تتترات  وعرت المتحاوم الثاني ن -34
األستتاستتية في ستتبعة مشتتاميع صتتزيرة ومتوستتبة في التحاد الروستتي وبيالمو  وكا اخ تتتار. وأظهرت النتائل  
أر جميع المشتتتتتتاميع الصتتتتتتزيرة والمتوستتتتتتبة تمكنها أر تقد  إفصتتتتتتا ات كاملة تزبي المت تتتتتترات القتصتتتتتتادتة  

ماةية، ولينها وجدت أر اإلفصال عن الجوانب المشمولة بالمت رات البينية م ألة تت م بصعوبة أوبر.  والجت
واقترل أصتحاب دماستات الحالت اإلفرادتة النظر في وضتع دليل منفصتل بشتأر المت ترات األستاستية الموجهة  

 أنواص الييانات. نحو المشاميع الصزيرة والمتوسبة، لتح ين إمكانية تببيق المت رات على مختلف

وتقاسم المتحاوم الثالث تجربة كوت دتفوام في تقييم أداة تبوير المحاسبة وايا  التقد  المحر .   -35
وأود على مزاتا تنفيع دليل المت تتتتترات األستتتتتاستتتتتية في ايا  التقد  العي تحر   الشتتتتتركات في تحقيق أ داف  

عزيز القدمات في الدول األعضتاء ال تبع عشترة في التنمية الم تتدامة، وأبر  الحاجة إلى استتحداأ أدوات لت
معتتتا تتتدة مواءمتتتة قتتتانور األعمتتتال في أفريقيتتتا من أجتتتل تقييم التقتتتد  المحر  نحو تحقيق أ تتتداف التنميتتتة  

. وأ تام إلى ضترومة تحليل تياليف وعوائد النهوت بممامستات إعداد التقامير  2030الم تتدامة بحلول عا   
، وتناول التدابير التي تمكن أر تتخع ا الحكومات لتحفيز إعداد التقامير  في المشتتتاميع الصتتتزيرة والمتوستتتبة

عن م ألة نشر برامل إعداد التقامير المتعلقة بالستدامة في البلدار  يث تيور    المتعلقة بالستدامة، فضالا 
 القباعات  ير الرسمية واسعة النباق.

لمتبلبات تقامير الستتتتتدامة في ستتتتنزافومة. وفي  عن الحالة الرا نة   وعرت المتحاوم الرابع تقريراا  -36
في المائة من الشتتركات الم تتجلة في البومصتتة قد نشتترت    99,5، كانت ن تتبة 2020وانور األول/دت تتمبر  

عن الستتدامة. وقال إر التحدتات الرئي تية أما  اعتماد ممامستات الستتدامة تتعلق بانخفات م تتوى   تقريراا 
الشتتتتتركات، وعد  تقدير الفوائد التي توفر ا ممامستتتتتات الستتتتتتدامة، وعد  وجود  األولوية الممنو ة لستتتتتتدامة 
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إاام وا د لتقدتم التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتتتدامة ُتعتمد على الصتتتتتتتتتتعيد العالمي. ولفت المتحاوم النتبا  إلى  
دامة؛  دماستتتتتتتة أظهرت الحاجة إلى  يادة مبادمات بناء القدمات في مجالت مثل العمليات المتصتتتتتتتلة بالستتتتتتتت

وتحليل ال تتتتيناميو ات؛ وإعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتدامة واستتتتتعراضتتتتها وضتتتتمانها. ولما كانت الستتتتتدامة  
مجتالا  تامتاا من مجتالت التركيز على جتدول أعمتال الحكومتة، اقُتر تت عتدة تتدابير لتح تتتتتتتتتتتتتتين عمليتة إعداد  

ور وإنشتتتتتتتتتتاء فرقة عمل ُتعنى بقباص  التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتتتدامة، بما في ضلت فرت ضتتتتتتتتتتريبة على اليرب
من الخبة الخضراء ل نزافومة، التي تهدف إلى بدء أنشبة   التمويل األخضر. و كلت  ع  المبادمات جزءاا 

 إعداد التقامير المتعلقة بالستدامة التي تقو  بها الشركات المحلية وإلى تبوير ممامسات م تدامة في البلد. 

على استتتتتتف تتتتتام من أ د المندوبين عن الييفية التي تمكن   لت، ومداا وفي المناقشتتتتتة التي أعقبت ض -37
بها تزيير عقليات المديرين ومواد المشتتتتتتتتتتتتاميع من أجل تي تتتتتتتتتتتتير اعتماد ممامستتتتتتتتتتتتات إعداد التقامير المتعلقة  
بأ داف التنميتة الم تتتتتتتتتتتتتتتتدامة، ل ظ أ د المتحتاومين أر  عا الضتتتتتتتتتتتتتتزط تأتي من الحكومات والمجتمع وأر  

دءور في المبالبة بممامستات الستتدامة في جميع ستالستل اإلمداد، وأر المشتاميع الصتزيرة  الم تتهليين ستيب
والمتوستبة ستتشتعر بالحاجة إلى إعداد تقامير الستتدامة في ظل تزايد الوعي بأ ميتها. ومداا على استتف تام  

مة وم تتتتعدة لتقدتم  مندوب آخر عما إضا كانت الشتتتركات ستتتتتعااى إتجابياا إ اء م تتتألة تقدتم تقامير الستتتتدا
البيتتانتتات ضات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتة بتتانتظتتا  ولتحمتتل أي تيتتاليف نتتاجمتتة عن ضلتتت، ضكر متحتتاوم آخر أر المعلومتات  

ما تيور متا ة بالفعل لدى الشتتتتركات ويمكن تقدتمها دور أي تيلفة إضتتتتافية،  تتتتريبة تقدتم    المبلوبة كثيراا 
لحصتتتول على تفاصتتتيل عن ا ثام المترتبة  على الب أ د المندوبين ل  إم تتتادات قوية في  عا الصتتتدد. ومداا 

على دماستات الحالت اإلفرادتة بشتأر توفير  وافز إلضتفاء البابع الرستمي على القتصتاد، ل ظ متحاوم  
أمتا  اعتمتاد  تع    آخر أر التيتاليف والقيود المرتببتة بتإعتداد تقتامير الستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة تمكن أر تشتتتتتتتتتتتتتتكتل  تاجزاا 

واضتتتتحة عن الحوافز لجميع مواد المشتتتتاميع  تى ل يتحمل القباص    الممامستتتتات وأنه ينبزي تقدتم معلومات
الخاص أي أةباء. و تتتتتدد متحاوم آخر على ضتتتتترومة أر تفهم المشتتتتتاميع الصتتتتتزيرة والمتوستتتتتبة فوائد تنفيع 
ممامستتتتتتتات إعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتدامة، بما في ضلت، على ستتتتتتتبيل المثال، اجتعاب تمويل إضتتتتتتتافي  

 على استتتتتتف تتتتتام من أ د المندوبين عما إضا كار إاام المجلي المعني بالمعايير الدولية  بتياليف أقل. ومداا 
المتعلقة بالستتتتتدامة ستتتتيحل محل التقامير المتعلقة بالمناا وما إضا كانت الشتتتتركات مبالقبة بإصتتتتدام تقامير  

لمتحاومين إلى أر  عن عملية الضتتتتتمار الداخلي في ستتتتتياق تقدتم تقامير ا المتعلقة بالستتتتتتدامة، أ تتتتتام أ د ا
بومصتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتنزافومة تعتز  اعتماد إاام المجلي ألنه ت تتتتتتتتتتتتند بالفعل إلى توصتتتتتتتتتتتيات فرقة العمل المعنية  
باإلفصتتتتتتتتا ات المالية المتصتتتتتتتتلة بالمناا وأر العديد من الشتتتتتتتتركات لديها أجهزة داخلية ُتعنى بمها  مراجعة 

 تدامة ل تشمل سوى قلة قليلة من المشاميع.الح ابات، على الر م من أر الضمانات المتعلقة بتقامير الس

اإلفصاااااااااا اات الماالياة المتصااااااااالاة باالمناال المادرجاة في التقاارير االعتيااد اة التي تقادمهاا   -جيم 
 الكيانات: الممارسات الجيدة والتحد ات الرئيسية 

 من جدول األعمال( 4)البند 

التتدوليتة للمحتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتة واإلبالغ في  نظر فريق الخبراء العتتامتتل الحكومي التتدولي المعني بتتالمعتتايير  -38
ياإلفصتتتتتتا ات المالية المتصتتتتتتلة بالمناا المدمجة في التقامير العتيادتة التي تقدمها الييانات  الممامستتتتتتات  

 .TD/B/C.II/ISAR/98الجيدة والتحدتات الرئي يةي، على النحو الوامد في الوثيقة 

تثمام والمشتتاميع التابعة لمونيتادتتتتتتتتتتتتتتتت،  وأبر  الموظف الم تتتول عن فرص المشتتاميع في  تت بة الستت -39
لدى عرضتتته لبند جدول األعمال، أ مية الموضتتتوص بالنظر إلى الدومة ال تتتادستتتة والعشتتترين لمتتمر األاراف  
في اتفااية األمم المتحدة اإلاامية بشأر تزير المناا، ول ظ أر التبومات الم تجدة في مجال اإلفصا ات  

 المالية المتصلة بالمناا م تمرة.
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وكار الفريق مكوناا من ممثلين عن الييانات التالية  جامعة  روننزن،  ولندا؛ و تتتتتتتتتتتتتتبكة التقامير   -40
المتياملة، البرا يل؛ ومعهد علو  القتصتتتتتتتتاد واإلدامة، كلية اإلدامة، فرن تتتتتتتتا؛ و ينة تنظيم مركز قبر للمال.  

 العامل الحكومي الدولي.وكار خبيرار في فريق المناقشة من الرءساء ال ابقين لفريق الخبراء 

وأ تتتتتتتتتتتامت المتحاومة األولى إلى أر البحوأ أظهرت أنه في  ين أر الشتتتتتتتتتتتركات تقد  تقامير عن  -41
ما تيور ضات اابع عا  أو تقتصتتتتر على    المخاار المالية المتصتتتتلة بالمناا، فإر المعلومات المقدمة  الباا 

الييفية التي تمكن أر يتثر بها تزير المناا على  األنشتتبة التشتتزيلية، ول تتضتتمن بيانات استتتراتيجية، مثل 
ستتتالستتتل اإلمداد في المدى البويل، وأودت الحاجة الملحة إلى بناء القدمات على جميع الم تتتتويات لتعزيز  
اإلفصتتتتتتتتا ات المالية المتصتتتتتتتتلة بالمناا العالية الجودة. و تتتتتتتتددت على أر من بين الممامستتتتتتتتات الجيدة في 

بالمناا،  تتتتتتترُل عملية النتقال المتوقع لنموضا األعمال التجامية، ثم ترجمة اإلفصتتتتتتتا ات المالية المتصتتتتتتتلة  
ضلت إلى آثام مالية. وأودت أتضتتتتتتتتتاا الحاجة إلى ستتتتتتتتتل تتتتتتتتتلة إمداد كاملة في عملية تقدتم التقامير من جانب  
الشتتتتتتتتتتتركات تشتتتتتتتتتتتمل الجهات التي تعدر التقامير والهينات التنظيمية ومراجعي الح تتتتتتتتتتتابات، وأفادت بأر بناء  
القدمات أمر مبلوب في كل مر لة من مرا ل إعداد تقامير الستتتتتتدامة. وأبر ت المتحاومة أر فريق الخبراء  

في مجال تقامير الستتتتتتتتتدامة لفترة اويلة،  يث جمع خبراء من جميع   العامل الحكومي الدولي ظل نشتتتتتتتتباا 
اد على مواصتتتتلة جهود  في  عا  أنحاء العالم لمناقشتتتتة الم تتتتائل التقنية والمتصتتتتلة بالتنفيع، و تتتتجعت األونيت

،  تتتددت على أر أداة تبوير المحاستتتبة توفر وستتتيلة جيدة لتح تتتين البنى التحتية األستتتاستتتية المجال. وأخيراا 
 الوانية إلعداد التقامير وتعزيز اإلفصا ات المالية المتصلة بالمناا العالية الجودة.

ة الجودة مهمة لصتتتتتتتتتتتتتتنع القرامات والمتابعة.  وضكرت المحاومة الثانية أر تقامير الستتتتتتتتتتتتتتتدامة العالي -42
وأ تتتامت إلى أر القباص الخاص لدته إمكانيات أوبر للم تتتا مة في تحقيق أ داف التنمية الم تتتتدامة، و يز  
أوستتتتتتتع لتقدتم تقامير عن م تتتتتتتا ماته، مضتتتتتتتيفة أر المناا تمثل أولوية. وفي  عا الصتتتتتتتدد، م بت المتحاومة  

لدولية المتعلقة بالستتتتتتدامة، مشتتتتتيرةا إلى أر المعايير العالمية ستتتتتت تتتتتهل  بإنشتتتتتاء المجلي المعني بالمعايير ا
 تحقيق األ داف.

ول ظ المتحاوم الثالث أر توصتتتتتيات فرقة العمل المعنية باإلفصتتتتتا ات المالية المتصتتتتتلة بالمناا   -43
المركزية  تختلف عن التبومات األخرى في مجال التقامير المتعلقة بالستتتدامة ألنها صتتادمة عن المصتتامف  

التي تعنى بالمخاار النظمية و ماتة الم تتتتتتتتتتتتتتثمرين. وستتتتتتتتتتتتتلط الضتتتتتتتتتتتتتوء على الحاجة إلى الت تتتتتتتتتتتتتاق بين 
اإلفصتتا ات المتصتتلة بالستتتدامة والبيانات المالية، وضكر أنه من المهم النتقال من الشتترول إلى القياستتات  

مخاار المتصتتتتلة بالمناا إلى  المحاستتتتبية لتح تتتتين نوةية اإلفصتتتتا ات المتصتتتتلة بالمناا.  ير أر ترجمة ال
اياستتات محاستتبية أمر معقد، ألر العملية ت تتتند إلى تقديرات تتعلق بال تتلوكيات في الم تتتقبل، ولعلت ل بد  

،  تتتتتتتتتتتتتتدد على أ ميتة دوم  من تو يتد  تع  القيتاستتتتتتتتتتتتتتات وبنتاء قتدمات الجهتات المكلفتة بتإعتداد التقتامير. وأخيراا 
عدة األعمال التجامية على   تاب التقديرات المحاستبية بشتأر الهينات التنظيمية وواضتعي المعايير في م تا

  عا الموضوص.

وستلط المتحاوم الرابع الضتوء على عدة تحدتات في مجال اإلفصتا ات المالية المتصتلة بالمناا.   -44
ويمكن أر ت تتتتتخدمه الييانات إلخفاء بعض    فقد ُينظر إلى عدد اإلفصتتتتا ات المبلوبة على أنه مرتفع جداا 

ات في تقامير اويلة بشتتتكل مفرف؛ ومع ضلت فإر استتتتخدا  التينولوجيا تمكن أر ت تتتاعد في تنظيم  ع   البيان
المعلومات. وباإلضتتافة إلى ضلت، أ تتام إلى التيامل بين اإلفصتتا ات المالية المتصتتلة بالستتتدامة وبالمناا  

ا   ع  اإلفصتتتتتتتتتتتتا ات. وأفاد  والبيانات المالية العالية الجودة وأود الحاجة إلى تقدتم إم تتتتتتتتتتتتادات بشتتتتتتتتتتتتأر اي
المتحاوم بأر اإلفصا ات ينبزي أر تيور وسيلة لتحقيق  اتة وليي  اتة في  د ضاتها، ولعلت ينبزي مبط  
اإلفصتتتتتا ات بأ داف محددة. وضتتتتتماناا للتواصتتتتتل مع جميع األعمال التجامية، يتعين على المجلي المعني  

العمل العي تقو  به مبادمة متستتت تتتة اإلبالغ العالمي في  بالمعايير الدولية المتعلقة بالستتتتدامة أر ينظر في
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مجال تقدتم اإلم تادات القباةية. و تدد المتحاوم على دوم الهينات التنظيمية وواضتعي المعايير في تقدتم  
اإلم تتتادات بشتتتأر ايا  اإلفصتتتا ات المتصتتتلة بالمناا والدوم الها  العي تضتتتبلع به فريق الخبراء العامل  

 في توفير بناء القدمات في  عا المجال.الحكومي الدولي 

وفي المناقشتتة التي أعقبت ضلت، أبر  أ د المندوبين أر البيانات المالية تتضتتمن فعالا إفصتتا ات   -45
عديدة وأنه من الصتتتتتتتعب إدماا المزيد من البيانات، من قبيل البيانات المتصتتتتتتتلة بالستتتتتتتتدامة والمناا، دور  

، أ تتتام متحاوم إلى ضتتترومة إلى التركيز على اإلفصتتتا ات الرئي تتتية،  إثقال كا ل القاما. وفي  عا الصتتتدد
من اول التقامير، ولين المنصتات اإلليترونية تمكن أر ت تاعد في  إلى أر اإلفصتا ات ستتزيد  تماا  مشتيراا 

التزلتب على  تعا التحتدي. وبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى ضلتت، وفيمتا يتعلق بتاليشتتتتتتتتتتتتتتف من جتانتب القبتاص المتالي عن 
 ، ضكر أر نمو ال ندات الخضراء من  أنه أر تشجع على  يادة اإلفصال في  عا المجال.المخاار البينية

 مسائل أخرى  -دال 
 من جدول األعمال(  5)البند 

عرت الموظف الم تتتتول عن فرص المشتتتاميع في  تتت بة الستتتتثمام والمشتتتاميع التابعة لمونيتاد، في   -46
معرت تقدتمه لبند جدول األعمال، الم تتتتألة التالية للنظر فيها  المشتتتتاميع الصتتتتزرى، والصتتتتزيرة والمتوستتتتبة.  

قدمات في المحاستتتتتتتتبة المالية  وأ تتتتتتتتام إلى أر األونيتاد مكز عمله في  عا القباص في المجالين التاليين  بناء ال
للنهوت بجهود    تدميبياا   األستتتاستتتية؛ وإعداد التقامير المتعلقة بالستتتتدامة في القباص. وقد وضتتتع األونيتاد دليالا 

للمحاستتتتبة على اإلنترنت من أجل  ع  المشتتتتتاميع. وتواصتتتتتلت الجهود من    محو األمية المالية واستتتتتتحدأ منبراا 
، ووضع األونيتاد،  بلداا   40ع من خالل أنشبة بناء القدمات في أوثر من  أجل نشر  ع  األداة على نباق أوس

 بالتعاور مع معهد األمم المتحدة للتدميب والبحث، دومة تعليمية إليترونية ت تند إلى دليل التدميب.

وضكر أ د المندوبين أر تبوير قدمات المشتتتتتتتتتاميع الصتتتتتتتتتزرى والصتتتتتتتتتزيرة والمتوستتتتتتتتتبة في مجال   -47
التقامير يرتبط بالتفاعل مع الحكومات، وأر األونيتاد تمكن أر ت تتاعد في توةية واضتتعي    المحاستتبة وإعداد

ال تتياستتات وتدميبهم بغية تي تتير عملية إعداد التقامير المالية العالية الجودة. وفي  عا الصتتدد، أبر ت أمانة  
مير مالية وتقامير استتتتتتدامة  األونيتاد أ مية أداة تبوير المحاستتتتتبة في تهينة الظروف الال مة لدعم إعداد تقا

 عالية الجودة.

وأ تتام مندوب آخر إلى أر التقامير التي تعد ا وتقدمها المشتتاميع الصتتزرى والصتتزيرة والمتوستبة   -48
تت تتتتتم بأ مية بالزة، والب إلى األونيتاد أر يواصتتتتتل عملية إدماا المتبلبات الجديدة المتعلقة بالستتتتتتدامة  

 ى مثل أداة تبوير المحاسبة. والمناا في التدميب العي يوفر   الياا لصالا  ع  المشاميع وفي األدوات األخر 

والتتب عتدد قليتتل من المنتتدوبين التدعم من األونيتتتاد في تبوير قتدمات المشتتتتتتتتتتتتتتتاميع الصتتتتتتتتتتتتتتزرى   -49
والصتتزيرة والمتوستتبة في كوت دتفوام في مجال المحاستتبة وإعداد التقامير، ل ستتيما في تنفيع دليل التدميب  

بوير المحاستتبة بغية تقييم التح تتينات التي ُأدخلت  وفي إجراء تقييم إلاام المحاستتبة الواني بتببيق أداة ت
 على مدى العقد الماضي.

تنفيع دليل المت تتتتتتتترات  ، أود أ د الخبراء أر دماستتتتتتتتات الحالت اإلفرادتة أظهرت أر تجربة  وأخيراا  -50
كانت ناجحة وأر المشتتتاميع    األستتتاستتتية إلبالغ الشتتتركات عن إستتتهامها في تحقيق أ داف التنمية الم تتتتدامة

 زرى والصزيرة والمتوسبة تمكنها إصدام تقامير بالستناد إلى الدليل.الص
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 المسائل التنظيمية -ثالثاا  

 انتخاب أعضاء المكتب  -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند 

قرم فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ أر ينتخب  -51
آضام/    27المتما    74/544باص إجراء عد  العترات وفقاا أل كا  مقرم الجم ية العامة  أعضتاء مكتبه، بات

، انتختب فريق  2021تشتتتتتتتتتتتتتترين الثتاني/نوفمبر    9. ونظراا لعتد  ومود أي اعتراضتتتتتتتتتتتتتتات بحلول 2020مام   
عبد   الخبراء العامل الحكومي الدولي ال تتتيدة إلزا بياتريي بوخرخي )المك تتتيت( مئي تتتةا له، وال تتتيد أ مد بن

 مقرماا. -هللا المزامي )المملية العربية ال عودتة( نائباا للرئي ة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -باء 
 عمال(من جدول األ 2)البند 

تشتتتتتتترين   9أقرر فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي، في جل تتتتتتتته العامة الفتتا ية المعقودة في  -52
. وكار  TD/B/C.II/ISAR/96  مال المتقت للدومة، كما يرد في الوثيقة، جدول األع2021الثاني/نوفمبر  

 جدول األعمال كما يلي 

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرام جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

استتتتتتعرات التنفيع العملي للمت تتتتترات األستتتتتاستتتتتية، بما في ضلت اياستتتتتها، أل رات تقامير  -3
 ف التنمية الم تدامة.الييانات عن م ا متها في تحقيق أ دا

اإلفصتتتتتتتتتتتتتتا تات المتاليتة المتصتتتتتتتتتتتتتتلتة بتالمنتاا المتدمجتة في التقتامير العتيتادتتة التي تقتدمهتا   -4
 الييانات  الممامسات الجيدة والتحدتات الرئي ية.

 م ائل أخرى. -5

 جدول األعمال المتقت للدومة التاسعة والثالثين. -6

 اعتماد التقرير  -7

 للدورة التاسعة والثالثينجدول األعمال المؤقت   -جيم 
 من جدول األعمال( 6)البند 

، نظر فريق الخبراء العامل الحكومي  2021تشرين الثاني/نوفمبر    12في جل ة عامة ُعقدت في   -53
الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاستتتتتتبة واإلبالغ في مشتتتتتتروص جدول أعمال متقت بالصتتتتتتيزة الوامدة في 

 بل الجتماص.ومقة  ير مسمية ُعمردمت ق

ول ظ الموظف الم تتتول عن فرص المشتتاميع في  تت بة الستتتثمام والمشتتاميع التابعة لمونيتاد أر   -54
المناقشتتتتتتتتتتتات التي جرت اوال الدومة الثامنة والثالثين قد بينت بوضتتتتتتتتتتتول الحاجة إلى أر ينصتتتتتتتتتتتب التركيز  

عزيز الشتتتتتتتتتتراوات، مثل الشتتتتتتتتتتراوة  عن دعم ت  الستتتتتتتتتتتراتيجي في األعمال المقبلة على بناء القدمات، فضتتتتتتتتتتالا 
اإلقليمية التي ستتتتتتتنبلق عقب الدومة، بهدف ت تتتتتتهيل تبادل الخبرات والدعم المشتتتتتتترا بشتتتتتتأر بناء المهامات  
والقدمات في مجال إعداد التقامير المتعلقة بالستتتتتتتتتتتتتدامة. وباإلضتتتتتتتتتتتتافة إلى ضلت،  ظيت بالتأييد فيرة إقامة  

ر التدوليتة المتعلقتة بتالستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة، من أجتل نقتل م بتات وآماء صتتتتتتتتتتتتتتلتة قويتة بتالمجلي الجتديتد المعني بتالمعتايي
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ومواقف الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالقضتتتتاتا المتصتتتتلة بتقامير الستتتتتدامة بشتتتتأر إعداد التقامير  
المتعلقة بالستتتتتتتتتتتتتدامة. وأبر  الموظف الم تتتتتتتتتتتتتول أر المداولت التي جرت في الدومة، وكعلت استتتتتتتتتتتتتمامات  

إلى الحاجة إلى دعم العمل في مجال   قدمة في أعقاب الجل تتتتتات العامة، قد أ تتتتتامت أتضتتتتتاا النبباعات الم
بناء القدمات لصتتتتالا المشتتتتاميع الصتتتتزرى، والصتتتتزيرة والمتوستتتتبة، وكعلت في مجال المحاستتتتبة في القباص  

لية  العا . وباإلضتتتتتتتتافة إلى ضلت، أ تتتتتتتتامت المناقشتتتتتتتتات إلى وجود تأييد قوي لتناول موضتتتتتتتتوعيأل التقامير الما
من   4و  3والتقامير المتعلقة بالستتتتتتتتدامة في الم تتتتتتتتقبل؛ وقد ُأدما الموضتتتتتتتوعار في البنديألن الموضتتتتتتتوعييألن  

، ل ظ  . وأخيراا 4مشتتتتتتتتتتتتتروص جدول األعمال المتقت، مع إدماا عنصتتتتتتتتتتتتتر القباص العا  بوضتتتتتتتتتتتتتول في البند  
، والصتتتتزيرة المتوستتتتبة  الموظف الم تتتتتول أر العمل بشتتتتأر تقدتم الم تتتتاعدة التقنية إلى المشتتتتاميع الصتتتتزرى 

ستتتي تتتتمر، بما في ضلت ما يتعلق بالشتتتروف المنببقة على تقامير الستتتتدامة، وأنه ستتتيتم اإلعالر عن التقد   
 المحر  في الدومة التاسعة والثالثين ضمن بند يم ائل أخرىي.

  12المعقودة في  واعتمتتد فريق الخبراء العتتامتتل الحكومي التتدولي، في جل تتتتتتتتتتتتتتتتته العتتامتتة الختتتاميتتة   -55
 ، جدول األعمال المتقت لدومته التاسعة والثالثين )المرفق األول(.2021تشرين الثاني/نوفمبر 

 اعتماد التقرير  -دال 
 من جدول األعمال( 7)البند 

المقرم،    -أضر فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي، في الجل تتة نف تتها، بأر تعد نائب الرئي تتة   -56
 بعد اختتا  الدومة. الرئي ة، الصيزة النهائية للتقرير تحت إ راف 
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 المرفق األول

جاادول األعمااال المؤقاات للاادورة التاااساااااااااعااة والثالثين لفريق الخبراء العااامال    
 الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ 

 من جدول األعمال( 6)البند 

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 األعمال وتنظيم العمل.إقرام جدول  -2

 الممامسات الجيدة والنهل المتبعة في التنفيع العملي لمتبلبات التقامير المتعلقة بالستدامة. -3

 استعرات التنفيع العملي للمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ في القباعين العا  والخاص. -4

 م ائل أخرى. -5

 جدول األعمال المتقت للدومة األمبعين. -6

 اعتماد التقرير  -7
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 المرفق الثاني

  *الحضور  
  ضر الدومة ممثلو الدول التالية األعضاء في األونيتاد  -1

 التحاد الروسي

 إسبانيا

 ألبانيا

 إندوني يا

 أنزول

 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيرار )جمهومية 

 البرا يل

 بنزالدتش

 بنما

 بيرو

 بيالمو 

 تو و

 الجزائر 

 الدتمقراايةجمهومية اليونزو 

 جمهومية كوميا الشعبية الدتمقرااية 

 جنوب أفريقيا

  امبيا

  مبابوي

 سري لنيا

 ال ويد

 سوي را

المملية المتحدة لبريبانيا العظمى  
 وآيرلندا الشمالية 

 الصين

 العراق

  امبيا

  انا

  واتيمال

 فرن ا

 الفلبين

 البوليفامية( –فنزويال )جمهومية 

 فييت نا 

 قبر 

 دتفوام ووت 

 وولومبيا

 وينيا

 لتفيا

 لبنار

 ليتوانيا

 لي وتو

 مالبة

 مد شقر 

 مصر 

 المزرب

 مقدونيا الشمالية

 المملية العربية ال عودتة 

 النم ا

 نيبال

 نيجيريا

 نيكاما وا

  ولندا

 اليابار

 الحكومية الدولية التالية و ضر الدومة ممثلو المنظمات  -2

 الصندوق المشترا لل لع األساسية

 وكانت أجهزة و ينات وبرامل األمم المتحدة التالية ُممثَّلة في الدومة  -3

 إدامة الشتور القتصادتة والجتماةية

 إدامة الستراتيجيات وال ياسات اإلدامية وم ائل المتثال

  واتيمالمكتب المن ق المقيم، 

 مفورضية األمم المتحدة ال امية لحقوق اإلن ار

 وكانت الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُممثلةا في الدومة  -4

 منظمة األ عتة والزماعة لممم المتحدة

  

لين. ولالاالص على قائمة المشامكين، انظر الوثيقة   *   . TD/B/C.II/ISAR/INF.14تتضمن قائمة الحضوم  ع  المشامكين الم جَّ
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 وكانت المنظمات  ير الحكومية التالية ممثَّلة في الدومة  -5

 الفنة الخاصة

 ن جم يات القبنلجنة التعاور الدولي بي

 الفنة العامة

 المنظمة الدولية لتو يد المقاييي

 منظمة القرية ال وي رية
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