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لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية
فريققا الراققراح الح ققدمل الققدولل ال امق الم نققل
بالم ايير الدولية للمحاساة واإلبالغ
الدورة الثانية والثالثدن
جنيف 6-4 ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٥
البند  4من جدول األعمال املؤقت

اسق ققت رام الممارسق ققا الجيق ققدة المت لرق ققة بت ي ق ق ور اإلبق ققالغ م ق ق ا ق ق
الشركا فل تحريا أهداف التنمية المستدامة
مذكرة م أمانة األون تا
موجز تنفيذي

ميكن أن يؤدي اإلبالغ مـن قببـا الشـر او دو ائ ييًـيائ ي أيـا أاـدام التنميـا املًـتداما،
ألن تأــد التأــا ير الياليــا ااــودة والأابنــا لنمأا نــا دولي ـائ يًــيفم ي اقرــتأرا املــا  ،ويي ـزإل اإلدا ة
الرشــيدة ،فً ـالئ عــن املما رــاو املًــؤولا اجتماعي ـائ وبي ي ـائ ،واــع عنا ــر أرارــيا لنتنميــا املًــتداما
وميثــا اإلبــالغ مًــد ائ أرارــيائ لنمينومــاو عــن أدامي الشــر او ،وميكــن أن يشــكا أيً ـائ ج ـزميائ اام ـائ
مــن ةليــا ــد وارــتيرام أاــدام التنميــا املًــتداما وبالتــا  ،ف ـ ن فريــا ا ـربامي ا كــومع الــدو
الياما امليين بامليايري الدوليـا لنمحارـبا واإلبـالغ قـد اتفـا عنـى أن يتنـاول أدـد بنـود جـدول أعمـال
دو تــل الثانيــا والثالاــت املما رــاو اايــدة املتينأــا بتيزيــز دو اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او ي أيــا
أادام التنميا املًتداما
وتًنط اـذ املـذ رة الًـومي عنـى الـدو الـا الـذي يؤديـل اإلبـالغ مـن قببـا الشـر او ي ـا

التنمي ــا وت ـ ـربإل أا ــم املب ــاد او الدولي ــا واملما ر ــاو ااي ــدة ال ــن تتن ــاول اإلب ــالغ املتين ــا باقرـ ــتداما
وتتنــاول املــذ رة أيً ـائ التحــدياو الرييًــيا الــن تي ـ م اإلبــالغ املتينــا باقرــتداما ،والــن ينبغــع الن ــر
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فييفـا مــن أجــا ًـت نوعيــا ذلــا اإلبـالغ وإمكانيــا مأا نتــل تيزيـزائ لــدو اإلبــالغ مـن قببــا الشــر او ي
أيـا أاــدام التنميــا املًــتداما وأ ـريائ ،تنــاقض املـذ رة بيــو املؤشـراو املوجــودة الــن ميكــن أن تؤ ــذ
ي اقعتبا لتجًيد تأاري الشر او ي تنفيذ أادام التنميا املًتداما

المحتديا

الًفحا

أوقئ -مأدما

3

اانيائ -تيا يف اإلبالغ املتينا باقرتداما

٥

االثائ -املباد او الرييًيا و امي اإلبالغ املتينا باقرتداما

8

ابيائ -التحــدياو الرييًــيا الــن ينبغــع التًــدي لــا لتيزيــز دو اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او ي جــدول األعمــال
املتينا بتحأيا أادام التنميا املًتداما

امًائ -مؤشراو أادام التنميا املًتداما ي تأا ير الشر او
رادرائ -اقرتنتاجاو

١7
٢4
٢7

املرفا 
أعًامي الفريا اقرتشا ي
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أوالا -مردمة

 -١يــؤدي اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او دو ائ اام ـائ ي أيــا أاــدام التنميــا املًــتداما( )١فيفــو
ةلي ــا مؤرً ــيا ار ــاا وأداة اتً ــال ب ــت املؤرً ــا والي ــاا ا ــا جع بش ــأن مؤش ـراو األدامي الرييً ــيا
() ٢
احملددة وفأائ قدتياجاو املًتيمنت
 -٢وقـد ــان اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او مـدفوعائ دايمـائ بادتياجــاو وم الـ األ ـرام الفاعنــا
اققتً ــاديا الً ــايدة ي مراد ــا ميين ــا م ــن التنمي ــا و ــان ي البداي ــا أداة أرار ــيا لتً ــجيا أ ــول
الش ــر ا و ً ــوميفا وأ باديف ــا ،وق ر ــيما ألحـ ـرام الًـ ـراي واإلدً ــامياو والتموي ــا وبي ــد األإلم ــا
اققتًـاديا واملاليــا الـن نشــأو ي بدايــا الأـرن اليشـرينً ،ـغ اإلبــالغ مــن قبـا الشــر او لتغيـرياو
اام ــا ،ار ـتجابا قع ـ ام اعتم ــغ بال ــدو ا ي ــوي ال ــذي يؤدي ــل ذل ــا اإلب ــالغ ي اقر ــتأرا امل ــا
وأدى ذلــا إإ إنشــامي و يفــا املراجيــا ا ا جيــا لنحًــاباو لًــمان ااــودة واملواوقيــا واإلنًــام ي
التأا ير الن تأدميفا املؤرًاو إإ أ رافيفا ا ا جيا
 -3وي أوايا الًبييناو مـن الأـرن اليشـرين ،ـان ق بـد مـن تيـديا اإلبـالغ مـن قببـا الشـر او
لينـ م الـ الشـر او عــرب الو نيــا املت ـو ة ــع يتًـق مأا نــا ا ًــاباو املاليـا لنمؤرًــاو التابيــا
لا ي خمتنف الوقياو الأًاييا الو نيا ورـاام التـدويا املـا ي املًـع قـدمائ الـذا اقهنـا ي ايـا
امل ــام و انــت تأــود اــذا اقهنــا ي البدايــا ادتياجــاو املًــتثمرين الــدوليت وحــريام مــن أ ــحا
املًنحا املتأارين بيد إمكانيا مأا نا تأا ير الشر او األجنبيا بن ميفم احملاربيا الو نيا

 -4وبــدأ مفيفــو اإلبــالغ املتينــا باقرــتداما يت ــو ي رــبييناو الأــرن املا ــع ي شــكا ــو
ود اراو هنريبيا باألراس إق أنل د ـع بااتمـا بـري منـذ م نـغ تًـييناو الأـرن املا ـع ارـتجابا
لنشـواحا املتزايـدة الـن أاا اــا اعتمـغ بشـأن التنميــا املًـتداما ومثنمـا يــو د ا ـاد احملارـبت الــدو ي
و قت ــل  8بش ــأن الًيار ــاو ،املؤ ــا تش ـ ـرين األول/أ ت ــوبر  ،٢٠١3يي ـ ـ م اليدي ــد م ــن اايف ــاو
التن يميــا ــادبا املًــنحا بــأن اإلبــالغ املــا ق ميكــن أن ين ـ مجيــغ ادتياجامــا مــن املينومــاو،
ول ــذلا فيف ــع ق تـ ـزال تن ــتمو مزي ــدائ م ــن املينوم ــاو املاتنف ــا ويش ــما ذل ــا ،عن ــى ر ــبيا املث ــال
ق ا ًــر ،املينومــاو املتًــنا بار ـ اتيجيا املن مــا وإدا مــا ،وإدا ة املاــا ر فييفــا وموا داــا البش ـريا
() 3
والنيفج املتبغ إإلامي قًايا اقرتداما األورغ ن اقائ ،مثا الأًايا البي يا واقجتماعيا
__________
( )١ان ر ( https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposalا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )٢يشــما املًــتيمنون املًــتثمرين وا كوم ــاو واعتمــغ ك ــا ،ورــاير اايف ــاو ــادبا املًــنحا امليفتمــا أو املت ــأارة
بأدامي املؤرًاو
( ،IFAC policy position 8 – Enhancing organizational reporting – October 2013 )3متــال عنــى ال ـرابط التــا
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/PPP-8-Enhancing-Organizational-Reporting-Main-Paper.pdf

(ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
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 -٥و ــان تنــاول قًــايا اقرــتداما اامـائ أيًـائ لنشــر او ألنــل يًــم لــا ،مــن جيفــا ،بــالتافيف
مــن مــا ي ـرتبط بالتحــدياو الــن تي ـ م اقرــتداما مــن خمــا ر ماليــا وخمــا ر متينأــا بالًــميا ،ويي ـزإل
من جيفا أ رى الوعع مبًامهتيفا ي التنميا املًتداما
 -6فين ـ ـ ــى ر ـ ـ ــبيا املث ـ ـ ــال ،بين ـ ـ ــت د ار ـ ـ ــا دديث ـ ـ ــا أ زم ـ ـ ــا من م ـ ـ ــا  Ernst &Youngوجمموع ـ ـ ــا
 Green Bizأن ال ن ـ عنــى الكشــف عــن اياــا البي يــا واقجتماعيــا قــد إلاد مــن اقرــتجابا لنأــوى
الدا نيــا وا ا جيــا املتينأــا مباــا ر اقرــتداما البي يــا( )4وتشــدد الد ارــا عنــى أن الشــر او تيـ م
بًو ة متزايدة بأن الأاعدة ااديـدة اـع أن ارـتداما الشـر او وإمكانيـا الو ـول إإ املـوا د ال بيييـا
أمران م اب ان تراب ائ وايأائ
 -7ور ــتؤدي أا ــدام التنمي ــا املً ــتداما إإ نـ ـ جدي ــد عن ــى اإلب ــالغ م ــن قبب ــا الش ــر او

ويش ــكا ا ــذا اإلب ــالغ املً ــد الرييً ــع لنمينوم ــاو ع ــن أدامي الش ــر او ،وميك ــن أن يث ــري ويي ـ ـزإل
ةليــاو ــد أا ــدام التنميــا املً ــتداما بتزويــد ا كومــاو واعتم ــغ بالورــايا الكفين ــا بتأيــيم ت ــأاري
الشــر او اققتًــادي والبي ــع واقجتمــاعع ي التنميــا املًــتداما حــري أن ــمان إرــيفا اإلبــالغ مــن
قبب ــا الش ــر او إر ــيفامائ في ــاقئ ي أي ــا ا ــذا ال ــدم يت ن ـ ب ــذل جيف ــود لكفال ــا اتً ــاقل م ــغ أ ــر
ومما راو اإلبالغ الأايما؛ فًالئ عن إمكانيا مأا نا املينوماو والبياناو املأدما من الشر او

 -8و ــالل اليأ ــود الثالا ــا املا ــيا أد ـ ـرإل تأ ــد ب ـ ـري ي مواميم ــا التأ ــا ير املالي ــا ال ــن تأ ــدميفا
الشــر او عنــى الًــييد الــدو ارــتنادائ إإ "امليــايري الدوليــا لملبــالغ املــا " الــن ييتمــداا "اعنــو
الدو مليايري احملاربا" ،وتـدعميفا "امليـايري الدوليـا ملراجيـا ا ًـاباو" ،الًـاد ة عـن "اعنـو الـدو
امليين بتدقيا ا ًاباو وميايري الًـمان" وبغيـا اقرـتجابا لنم الـ ااديـدة الـن ي رديفـا جـدول
األعمــال املتينــا بتحأيــا أاــدام التنميــا املًــتداما ،ق بــد مــن إليــادة تيزيــز اــذ اايفــود ودعميفــا
ب ـ د امل املينوم ــاو املتينأ ــا باقر ــتداما ي أ ــر اإلب ــالغ املييف ــودة ،وا ــو م ــا ر ــيت ن أيً ـائ مواميم ــا
بياناو الشر او عن األدامي ي جمال اقرتداما
 -9وبــالن ر إإ اــذ الت ــو او والتحــدياو األ ــرية ،اتفــا فريــا ا ـربامي عنــى أن يتنــاول أدــد
بنـود جـدول أعمــال دو تـل الثانيــا والثالاـت "ارـتيرام املما رــاو اايـدة املتينأــا بتيزيـز دو اإلبــالغ
مــن قببــا الشــر او ي أيــا أاــدام التنميــا املًــتداما" ودعــا فريــا ا ـربامي أيً ـائ إإ إنشــامي فريــا
ارتشـ ــا ي ملناقشـ ــا اـ ــذ الأًـ ــايا قبـ ــا دو تـ ــل الثانيـ ــا والثالاـ ــت وبنـ ــاميئ عنـ ــى ذلـ ــا ،أنش ـ ـ الفريـ ــا
اقرتشــا ي ،الــذي يتــألف مــن أاــم ا ـربامي الــدوليت الرايــدين ي جمــال اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او
(ان ر املرفا) وتو د اذ املذ رة التيأيبـاو املًـتأاة مـن اجتمـال الفريـا اقرتشـا ي ،الـذي عأـد ي
جنيف ي  ١6دزيران/يونيل ٢٠١٥
__________
(Ernst & Young and Green Biz Group, 2013, Six growing trends in sustainability reporting )4
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 -١٠والــدم مــن مــذ رة الأًــايا اــذ إب ـراإل ااوان ـ الرييًــيا الــن يتيــت الن ــر فييفــا لتيزيــز دو
اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او ي تأيــيم التأــد احمل ـرإل ــو أيــا أاــدام التنميــا املًــتداما وتً ـنط
املـذ رة الًـومي عنـى الــدو الـا الــذي يؤديـل اإلبــالغ مـن قببــا الشـر او ي ــا التنميـا وتبــت أاــم
املب ــاد او الدولي ــا واملما ر ــاو ااي ــدة ي جم ـال اإلب ــالغ املتين ــا باقر ــتداما وتتن ــاول امل ــذ رة أيً ـائ
التحــدياو الرييًــيا الــن يواجيفيفــا اإلبــالغ املتينــا باقرــتداما ،والــن ينبغـع ميااتيفــا لتحًــت نوعيــا
ذلــا اإلبــالغ وإمكانيــا مأا نتــل بغيــا اإلرــيفا عنــى ــو أفًــا ي أيــا أاــدام التنميــا املًــتداما
وتنـ ــاقض املـ ــذ رة أ ـ ـريائ بيـ ــو املؤش ـ ـراو املوجـ ــودة الـ ــن ميكـ ــن أ ـ ــذاا ي اقعتبـ ــا لتجًـ ــيد تـ ــأاري
الشر او ي تنفيذ أادام التنميا املًتداما

ثانيا -ت اريف اإلبالغ المت لا باالستدامة
 -١١مـن املًــايا الامــا الـن ينبغــع تناولــا تيريـف اإلبــالغ املتينــا باقرـتداما و ديــد الًــنا الــن
ترب ــل بــأ ر اإلبــالغ املــا املوجــودة و ــا مفيفــو احملارــبا واإلبــالغ املتينأــت باقرــتداما يتشــكا
ينا الًنواو األ بيت املا يا
 -١٢و انت قًايا احملاربا اقجتماعيـا ميفيمنـا عنـى اـذا اليمـا ي البدايـا حـري أن مـؤ ر األمـم
املتحــدة امليــين بالبي ــا والتنميــا ،الــذي عأــد ي يــو ي عــا  ،١99٢شــكا دفيــا قويــا ــو احملارــبا
واإلب ــالغ البي ي ــت وع ــالوة عن ــى ذل ــا ،أ ــد و من م ــا التي ــاون والتنمي ــا ي املي ــدان اققتً ــادي
مبـ ــادئ إدا ة الشـ ــر او( )٥ي عـ ــا  ،١999ممـ ــا ع ـ ـزإل مت نبـ ــاو الكشـ ــف عـ ــن املينومـ ــاو املتينأـ ــا
بأًــايا إدا ة الشــر او و ـوال اليأــد املا ـع ،ــول ال يــز إإ جمــال الأًــايا البي يــا واقجتماعيــا
وقًايا اإلدا ة بأ منل ،واو ما يشا إليل عادة بيبا ة ESG reporting
 -١3وار ــتحد مفيف ــو احملار ــبا واإلب ــالغ املتينأ ــت باقر ــتداما باتب ــال ج ــت متـ ـواإليت فأم ــا
األول فيف ــو نأ ــاي فنً ــفع مـ ـرتبط باملً ــاميلا وةاا ا ــا ي التنمي ــا املً ــتداما ويأ ــو ا ــذا ال ــنيفج عن ــى
إعــادة تأيــيم أمهيــا اياــا اقجتماعيــا والبي يــا واققتًــاديا ،فًـالئ عــن املاــا ر املتًــنا الــا وتفاعنيفــا
ي ن ــم احملارــبا ا ا ــا بالشــر او وأمــا الــنيفج الثــاين فيتنــاول البيــد اإلدا ي امل ـرتبط بيــدة مفــاايم
وأدواو لتحأيــا اقرــتداما وقــد ت ــو اــذا الــنيفج مأا نــا باحملارــبا التأنيديــا املاليــا واملتينأــا ب ـ دا ة
التكـ ــاليف ويبـ ــدو أن اامـ ــغ بـ ــت النيفجـ ــت رـ ــيكون ماليم ـ ـائ ي إ ـ ــا الًـ ــيع لنتو ـ ــا إإ دـ ــا
براحمايت وعمنع لو غ منوذمل لملبالغ املتينا باقرتداما
 -١4وقــد ارــتادمت دــل اين مً ـ نحاو خمتنفــا فيمــا يتينــا باملينومــاو الــن ليًــت ج ـزميائ
مــن البيانــاو املاليــا التأنيديــا ي التأــا ير الًــنويا لنشــر او ومــن اــذ املًـ نحاو اإلبــالغ املتينــا
__________
( )٥ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htmا ُّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ٢٥
ة /أحً و )٢٠١٥
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باقر ـ ــتداما ،واإلب ـ ــالغ ع ـ ــن التنمي ـ ــا املً ـ ــتداما ،واإلب ـ ــالغ ح ـ ــري امل ـ ــا ع ـ ــن املً ـ ــؤوليا اقجتماعي ـ ــا
() 6
لنشر او ،واإلبالغ عن الأًايا البي يا واقجتماعيا وقًايا اإلدا ة ،واإلبالغ املتكاما
 -١٥ومــن املًــنم بــل عموم ـائ أن اإلبــالغ املتينــا باقرــتداما ينبغــع أن يشــما األدامي اققتًــادي
والبي ــع واقجتم ــاعع واألدامي ي جم ــال اإلدا ة وتــأاري ذل ــا ي اعتم ــغ ،مثنمــا يتب ــت ي مً ــاد مث ــا
"األر ـ نا املتكــر ة بشــأن اإلبــالغ عــن اقرــتداما مــن قببــا الشــر او"( ،)7الــن أعــداا برنــامج األمــم
املتحدة لنبي ا ،ومباد ة اإلبالغ اليامليـا ،وجمنـو ميـايري اإلفًـال عـن املينومـاو املتينأـا بتغـري املنـاخ؛
و ــذلا املبــادئ التوجييفيــا لملبــالغ عــن اقرــتداما ( )8()G4الــن و ــيتيفا مبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا؛
واملن ما الدوليا لنمؤرًاو الينيا ملراجيا ا ًاباو ( ،)9()INTOSAIوحري ذلا
 -١6و ح ــم النأ ــاي اا ــا ي بش ــأن التفا ــيا احمل ــددة لملب ــالغ املتين ــا باقر ــتداما ،ان ــا فيف ــم
مشـ مفــاد أن اــذا النــول مــن اإلبــالغ يشــري إإ اإلج ـرامي الــذي يتمثــا ي ديــد ميــا املينومــاو
املتينأــا باقر ــتداما واإلفً ــال عنيفــا ي التأري ــر الً ــنوي أو ي وايأ ــا منفًــنا وي ــرى برن ــامج األم ــم
املتحــدة لنبي ـا( )١٠أن املينومــاو عــن اقرــتداما ميكــن أن تفيفــم أ ــا أي مينومــاو تتينــا بالكيفيــا
ال ــن تً ــتاد وختً ـ ـ الـ ـا الش ــر او املـ ـوا د املالي ــا وال بييي ــا والبش ـ ـريا ،والكيفي ــا ال ــن ت ــدير ال ــا
أعمال ــا وينبغ ــع أن حيأ ــا اإلب ــالغ املتين ــا باقر ــتداما قيم ــا ي جم ــال اخت ــاذ الأـ ـرا او لنمً ــتثمرين
واليمــالمي واملــو فت وحــريام مــن أ ــحا املًــنحا الرييًــيت املتــأارين بأنش ـ ا الشــر ا وينبغــع أن
تؤدي اذ املينوماو إإ إليـادة شـفافيا الشـر او وإمكانيـا مًـاميلتيفا وأ ـريائ ،يًـم ذلـا اإلبـالغ
لنشــر او ب يفــا أداييفــا وقيمتيفــا اققتًــاديا ي األجــا ال ويــا ،فً ـالئ عــن مــا مًــؤوليتيفا عــن
اياا امل تبا عنى أنش تيفا ،وإ يفا مًامهتيفا ي أيا التنميا املًتداما
 -١7وار ــتنادائ إإ التي ــا يف امليتم ــدة واملما ر ــاو الً ــنيما املتبي ــا ،ينا ـ
عنا ر اإلبالغ املتينا باقرتداما

اا ــدول الت ــا أا ــم

__________
ب
( )6تبــت د ارــا ارتأًــاييا أ زمــا جمموعــا  KPMGأن أ ثــر املً ـ نحاو ارــتادامائ مــن قبــا الشــر او اــع تأــا ير
اقر ــتداما ( 43ي املاي ــا) ،تنييف ــا التأ ــا ير ع ــن املً ــؤوليا اقجتماعي ــا لنش ــر او ( ٢٥ي املاي ــا) ،وت ــأيت التأ ــا ير
املتينأا مبًؤوليا الشر او ي املرتبا الثالثا ( ١4ي املايا)
(UNEP, GRI, CDSB and Friends of Paragraph 47, 2013, Frequently asked questions on corporate sustainability )7
 ،reportingمتاد ـ ـ ــا عن ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـرابط الت ـ ـ ــا ،https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GoF47Para47-FAQs.pdf
(ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( ،GRI, 2013, G4 Sustainability Reporting Guidelines: Reporting principles and standards disclosures )8متادـا
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-andعنــى الـرابط التــا
( Standard-Disclosures.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
(INTOSAI, 2013, Sustainability reporting: Concepts, frameworks and the role of supreme audit institutions, June )9
( )١٠ان ـ ـ ـ ــر http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SustainableandResponsibleBusiness/CorporateSustainab
( ilityReporting/tabid/78907/Default.aspxا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
6/29

GE.15-14465

TD/B/C.II/ISAR/74

أهم جدانب اإلبالغ المت لا باالستدامة
بي ع

اجتماعع

اقتًادي

مًاحل اايفاو املينيا
اقرتثما او اعتمييا
ال اقا
األدامي اققتًادي
الًحا والًالما
امليا
دأ ـ ــوس اإلنً ـ ــان والتج ـ ــا ة األدامي املا
حاإلاو الدفي ا
املنًفا
الًياراو الياما
اقنبياااو
املش ـ ـ ـ ـ ـ ياو احملنيـ ـ ـ ـ ــا وتنميـ ـ ـ ـ ــا
املو دين
النفاي ـ ـ ـ ــاو ا ـ ـ ـ ــرة وحـ ـ ـ ـ ــري نا فرص اليما ومما رـاو
اليما
ا رة
إعادة تدوير مواد التغنيف تنميا املوا د البشريا

مؤرًع
املًاميلا/الشفافيا
إدا ة الشر او

 -١8ومثــا ــدياو ييًــيا تتينــا بنــول املينومــاو الــن ينبغــع اإلبــالغ عنيفــا ،ن ـرائ إإ ا ــتالم
املت نبــاو والتوجييفــاو ويًــب ذلــا ــيوباو ملًــتادمع اــذ املينومــاو الــن قــد تكــون متنوعــا
وحري قابنا لنمأا نا و بـرية ا جـم وي ـرل وجـود اليديـد مـن األ ـر املاتنفـا ـديائ أيًـائ أمـا ميـدي
التأــا ير وقــد أى اليديــد مــن أ ــحا املًــنحا أن تنــاول اــذ املًــايا ريًــيفم ث ـريائ ي ًــت
نوعيا التأا ير الن تأدميفا املؤرًاو عن قًايا اقرتداما وي إمكانيا مأا نتيفا وجدوااا
 -١9ويتـ ــي ديـ ــد أاـ ــدام التنميـ ــا املًـ ــتداما وـ ــو تر يـ ــز جديـ ــدائ عنـ ــى املينومـ ــاو عـ ــن أدامي
الش ــر او فأا ــدام التنمي ــا املً ــتداما املأ د ــا دالي ـائ تتن ــاول عن ــى وج ــل التحدي ــد دو اإلب ــالغ ي
الــدم ( ١٢الغايــا  ،)6-١٢الــذي يتمثــا ي تشــجيغ الشــر او ،وق رــيما الشــر او الكبــرية وعــرب
()١١
الو نيا ،عنى اعتماد مما راو مًتداما ،وإد امل مينوماو اقرتداما ي دو ة تأد تأا يراا
 -٢٠ويتــي ذلــا إ ــا ائ عام ـائ ميكــن أن يًــيف فيــل اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او قيمــا قرــتيرام
تنفي ــذ أا ــدام التنمي ــا املً ــتداما األ ــرى ويش ــما ذل ــا ،عن ــى ر ــبيا املث ــال ،هنً ــيد ار ــتادا
الش ـ ــر او اليأـ ـ ـالين لن اق ـ ــا واملي ـ ــا وح ـ ــري ذل ـ ــا م ـ ــن املـ ـ ـوا د ال بييي ـ ــا؛ وتيزي ـ ــز مً ـ ــؤوليتيفا البي ي ـ ــا
واقجتماعيا ،واملًاواة بـت اانًـت ،فًـالئ عـن نوعيـا عمـا مو فييفـا؛ وتيامنيفـا مـغ ـغا املـو دين
احملنيـ ــت واعتميـ ــاو احملنيـ ــا؛ وحـ ــري ذلـ ــا مـ ــن اعـ ــاقو ذاو الًـ ــنا الـ ــن تتناولـ ــا أاـ ــدام التنميـ ــا
املًتداما وبالتا  ،ف ن ا تيا عـدد وـدود مـن املؤشـراو الرييًـيا الأابنـا لنمأا نـا واملتينأـا ب رـيفا
الشر او ي أيا أادام التنميا املًتداما يًب أام أيًائ من ذي قبا

__________
( )١١املًــودة األوإ لنوايأــا ا تاميــا ملــؤ ر قمــا األمــم املتحــدة قعتمــاد ــا التنميــا ملــا بيــد عــا  ،٢٠١٥متادــا عنــى
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7261Post-2015%20Summit%20الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط الت ـ ـ ـ ـ ـ ــا
( %202%20June%202015.pdfا ُّنغ عنييفا ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
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ثالث ا -الماا را الرئيسية وراح اإلبالغ المت لا باالستدامة
الماا را الدولية
 -٢١تشـ ـ ــري د ارـ ـ ــا ارتأًـ ـ ــاييا دديثـ ـ ــا أ زمـ ـ ــا جمموعـ ـ ــا  )١٢(KPMGإإ أن اإلبـ ـ ــالغ املتينـ ـ ــا
باقرــتداما أ ــب مما رــا أرارــيا ميممــا عنــى الًــييد اليــاملع ي جمــال األعمــال ،يًـ نغ الــا ــو
االا ــا أ ب ــال الش ــر او ال ــن ةنتيف ــا الد ار ــا اقرتأً ــاييا ي ع ــا  ٢٠١3وع ــدداا  4 ١٠٠ش ــر ا
وانــا عــدة مبــاد او دوليــا و ــيت أ ـرائ وتوجييفــاو بشــأن اإلبــالغ املتينــا باقرــتداما بارــتادا
من و او خمتنفا
 -٢٢و ــا اعنــو الــدو مليــايري احملارــبا مــن أاــم الفــاعنت ي اــذا اعــال عنــى املــدى ال ويــا
وتتنــاول ميــايري الدوليــا لملبــالغ املــا عــددائ مــن املًــايا املتينأــا باحملارــبا اقجتماعيــا والبي يــا ي
إ ــدا او ش ــل وم ــن ذل ــا املي ــايري املتً ــنا ب ــاقع ام باملؤون ــاو النامج ــا ع ــن التزام ــاو م ــن قبي ــا
ااـ ـزامياو املفرو ــا عن ــى األ ـ ـرا البي ي ــا ،أو تك ــاليف التن ي ــف املرتب ــا ال ــا ،وع ــن مج ــغ نفاي ــاو
املي ـ ــداو وميااتيف ـ ــا وإ ـ ــالديفا وال ـ ــتان منيف ـ ــا وي ـ ــرد ـ ــت ا ـ ــذ ا ـ ــاقو ي ميي ـ ــا احملار ـ ــبا
الدو " 37املؤوناو وا ًـو واأل ـول الير ـيا" إإ جانـ الينًـر  ٥مـن عنا ـر النجنـا الدوليـا
لتفً ــري ميـ ــايري اإلب ــالغ املـ ــا  ،وا ــو "ا أـ ــوس ي الفواي ــد الناش ـ ـ ا م ــن وقـ ــف التش ــغيا ،وال مـ ــيم،
و ــناديا إعــادة التأايــا البي ــع" ،والينًــر  6واــو "ا ًــو الناشـ ا مــن املشــا ا ي رــوس وــددة -
نفايــاو امليــداو الكيفرباييــا واإللك ونيــا" وباإل ــافا إإ ذلــا ،ينفــذ اعنــو الــدو مليــايري احملارــبا
مشــروعائ ثيـائ يتنــاول خم ــاو تبــادل دأــوس إ ــالس اقنبيااــاو ويــن مييــا احملارــبا الــدو ١9
"ار ـ ــتحأاقاو امل ـ ــو فت" عن ـ ــى دً ـ ــا مجي ـ ــغ ار ـ ــتحأاقاو امل ـ ــو فت والكش ـ ــف عنيف ـ ــا بار ـ ــتثنامي
املدفوعاو الًيفميا
 -٢3وأرــيفم ع ــدد م ــن من م ــاو األمــم املتح ــدة إر ــيفامائ ب ـريائ ي اإلبــالغ املتين ــا باقر ــتداما فأ ــد
ا ـ ـ نغ األونكت ــاد وفري ــا ا ـ ـربامي ا ك ــومع ال ــدو اليام ــا املي ــين باملي ــايري الدولي ــا لنمحار ــبا واإلب ــالغ،
التــابغ لــل ،بــدو يــادي ي مًــألا احملارــبا واإلبــالغ البي يــت ي إ ــا املناقشــاو ا كوميــا الدوليــا عنــى
الًــييد اليــاملع وتنــاول فريــا ا ـربامي اــذا املو ــول ي عــا  ،١993وأ ــد ي الف ـ ة ٢٠٠٠-١999
و قتــت ييًــيتت و ــيتا احملارــبا البي يــا ي جــدول األعمــال الــدو ا ــاص ب ـاإلبالغ مــن قببــا الشــر او،
مه ــا احملار ــبا واإلب ــالغ امل ــا م ــن أج ــا دي ــد التك ــاليف واملً ــؤولياو البي يـ ـا( )١3ودم ــج األدامي البي ــع
وامل ــا عن ــى ــييد املش ــا يغ وأع ــد فري ــا ا ـ ـربامي أيًـ ـائ دلي ــا وا ــيع ومً ــتادمع مؤشـ ـراو الكف ــامية

__________
(KPMG, 2013, The KPMG survey of corporate responsibility reporting )١٢

( )١3ان ر ( http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=249ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
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اإليكولوجيــا ( )١4()٢٠٠4وأاــر اــذا اليمــا ي و ــغ الًيارــاو ي اق ــاد األو ويب ،ديــت أ ــد و
املفو ــيا األو وبي ــا تو ــياو ي ا ــذا اع ــال ار ــتنيفمت م ــن عم ــا فري ــا ا ـ ـربامي وي الوقي ــاو املتح ــدة
األمريكيــا ،أ ــذ جمنــو امليــايري احملارــبيا ا كوميــا ي اقعتبــا ــو فريــا ا ـربامي وتوجييفاتــل لــدى ــياحا
مييا ا اص باحملاربا واإلبالغ املا فيما خي اقلتزاماو املتينأا مبيااا التنو
 -٢4وع ــالوة عن ــى ذل ــا ،ور ــغ األونكت ــاد ن ــاس ا ــذا اليم ــا ليش ــما إدا ة الش ــر او واملً ــؤوليا
اقجتماعي ـ ــا لنش ـ ــر او واإلب ـ ــالغ املتين ـ ــا باقر ـ ــتداما فف ـ ــع ع ـ ــا  ،٢٠٠6أ ـ ــد األونكت ـ ــاد وايأ ـ ــا
بين ـ ـ ـوان إ شـ ـ ــاداو بشـ ـ ــأن املما رـ ـ ــاو اايـ ـ ــدة ي جمـ ـ ــال الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن البيانـ ـ ــاو ي رـ ـ ــياس إدا ة
الشر او( )١٥وارتاد عـدد مـن الو ـاقو والبنـدان اـذ اإل شـاداو باعتبا اـا مأـاييو (ومـن األمثنـا
عن ــى ذل ــا اق ــاد الرور ــع وبا ً ــتان والً ــت ومً ــر) ،فًـ ـالئ ع ــن الش ــر امي ال ــدوليت مث ــا البن ــا
ال ــدو وار ــتاد األونكت ــاد اإل ش ــاداو إلجـ ـرامي د ار ــاو ارتأً ــاييا ر ــنويا لنمما ر ــاو املتبي ــا ي
الكش ــف ع ــن املينوم ــاو املتينأ ــا بـ ـ دا ة الش ــر او وي جم ــال املً ــؤوليا اقجتماعي ــا لنش ــر او ،أع ــد
األونكت ــاد/فري ــا ا ـ ـربامي ،ي ع ــا  ،٢٠٠8إ ش ــاداتل بش ــأن مؤش ـ ـراو مً ــؤوليا الش ــر او ي التأ ــا ير
الًــنويا( ،)١6ونشــر ي ع ـا  ٢٠١4إ شــاداتل بشــأن أفًــا املما رــاو فيمــا يتينــا مببــاد او اإلبــالغ
()١7

عن اقرتداما من أجا وا يع الًياراو وأرواس األو اس املاليا

 -٢٥ويً ـ نغ برن ــامج األم ــم املتح ــدة لنبي ــا( )١8بأنش ـ ا األعم ــال التجا ي ــا والً ــناعيا لزي ــادة
قــد ة الشــر او عنــى التحنــع بالكفــامية ي ارــتادا امل ـوا د وعنــى اقبتكــا ي جمــال البي ــا عنــى
ن ــاس رالر ــا الأيم ــا ،وقي ــاس األدامي والكش ــف عن ــل م ــن ــالل اإلب ــالغ م ــن قبب ــا الشـ ــر او
ي جم ــال اقرـ ــتداما ومبـ ــاد ة الربنـ ــامج املالي ـ ـا( )١9اـ ــع ش ـ ـرا ا عامليـ ــا بين ـ ـل وبـ ــت الأ ـ ــال املـ ــا
وقـ ـ ــد أنش ـ ـ ـ ت نتيجـ ـ ــا لتزايـ ـ ــد اقع ـ ـ ـ ام بالًـ ـ ــالو الأايمـ ـ ــا بـ ـ ــت التمويـ ـ ــا والتحـ ـ ــدياو البي يـ ـ ــا
واقجتماعيــا وتنــا املتينأــا بــاإلدا ة  ،والــدو الــذي ميكــن أن تؤديــل املؤرًــاو املاليــا مــن أج ــا
أيــا عــاا أ ثــر ارــتداما وييمــا أ ثــر مــن  ٢٠٠مؤرًــا ،تشــما املًــا م وشــر او التــأمت
ومديري الًناديا ،مغ مباد ة الربنامج املاليا لفيفم مـا ي تـ عنـى اقعتبـا او البي يـا واقجتماعيـا
من ةاا ي األدامي املا
__________
( )١4ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=248ا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢٥ة /
أحً و )٢٠١٥
( )١٥ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=261ا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢٥ة /
أحً و )٢٠١٥
( )١6ان ر ( http://unctad.org/en/Docs/iteteb20076_en.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )١7ان ر ( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2013d6_en.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة  /أحً و )٢٠١٥
( )١8ان ـ ـ ـ ــر ( http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/CSRandReporting/tabid/55544/Default.aspxا ُّن ـ ـ ـ ــغ
عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )١9ان ر ( http://www.unepfi.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
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 -٢6وتًـ ـ ـ نغ "جمموع ـ ــا أ ـ ــدقامي الفأ ـ ــرة  ،)٢٠("47وا ـ ــع مب ـ ــاد ة دكومي ـ ــا ش ـ ــكنتيفا ي ع ـ ــا
 ٢٠١٢الرباإلي ــا وجن ــو أفريأي ــا وال ــدامنر وفرنً ــا ،ب ــدو اي ــد ي املما ر ــاو والًيار ــاو املتينأ ــا
بــاإلبالغ عــن اقرــتداما ومــدم إإ املًــاعدة ي النيفــوم بتنفيــذ الفأــرة  47مــن الوايأــا ا تاميــا
ملــؤ ر يــو ،٢٠+الــن رــن ت الً ـومي عنــى دو اإلبــالغ عــن عمــا الشــر او ي جمــال اقرــتداما ي
تيزيــز مًــامها الأ ــال ا ــاص ي التنميــا املًــتداما وتشــما أنش ـ ا اعموعــا البحــت الــذي يتنــاول
مما رــاو اإلبــالغ ع ــن اقرــتداما ،وتيزيــز التحً ــت املًــتمر لنًيارــاو واألن م ــا بشــأن اإلب ــالغ
عن اقرتداما لدى أعًاييفا ،وتبـادل منـاذمل أفًـا املما رـاو ،واليمـا مـغ خمتنـف ف ـاو أ ـحا
املًنحا ي مجيغ أنش تيفا ،وما إإ ذلا
 -٢7أمــا "اتفــاس األمــم املتحــدة اليــاملع"( )٢١فيفــو مبــاد ة ريارــاتيا ملؤرًــاو األعمــال الــن تنتــز
بــدعم ورــن  ١٠مبــادئ مأبولــا عاملي ـائ ي جمــاقو دأــوس اإلنًــان وميــايري اليمــا والبي ــا ومكافحــا
الفًــاد و نــول عــا  ،٢٠١4ــان قــد وقــغ عنــى اقتفــاس دـوا  8 ٠٠٠شــر ا و 4 ٠٠٠مؤرًــا
حري مؤرًاو األعمال مـن  ١6٠بنـدائ والشـر او منزمـا بـأن تًـد رـنويائ بالحـائ عـن التأـد احملـرإل
()٢٢
ي اذا الًدد
 -٢8و"مبــادئ اقرــتثما املًــؤول"( )٢3شــبكا دوليــا مــن املًــتثمرين ت ـرومل قد ـ ا وتنفيــذ رــتا
مبــادئ( )٢4تتــي قايمــا مــن اإلج ـرامياو املمكنــا إلدمــامل الأًــايا البي يــا واقجتماعيــا وقًــايا اإلدا ة
ي مما رــاو اقرــتثما ي جممــول ف ــاو األ ــول ووقيــت عنــى املبــادئ  ١ 3٢٥جيفــا تــدير أ ــوقئ
__________
( )٢٠ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SustainableandResponsibleBusiness/CorporateSustainability
( Reporting/GroupofFriendsofParagraph47/tabid/105011/Default.aspxا ُّنـ ـ ـ ـ ــغ عنيـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢٥ة /أحً ـ ـ ـ ـ ـ و )٢٠١٥
وشــكنت اعموعــا ي دزيـران/يونيــل  ٢٠١٢عأـ اإلقـرا بأمهيــا اإلبــالغ عــن عمــا الشــر او ي جمــال اقرــتداما ي الفأــرة 47
من الوايأا ا تاميا ملؤ ر يو٢٠+

( ،UNGC, 2014, Guide to Corporate Sustainability )٢١متـال عنـى الـرابط التـا
( AboutTheGC/guide_to_corporate_sustainability.htmlا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )٢٢ان ـ ـ ـ ـ ــر ( https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_Policy.pdfا ُّن ـ ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ـ ــل
ي  ٢٥ة /أحً و .)٢٠١٥
( )٢3ان ر ( http://www.unpri.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )٢4املبدأ " ١رند مل الأًايا البي يا واقجتماعيا وقًايا اإلدا ة ي نيا اقرتثما وعمنياو اختاذ الأرا او"
املبــدأ  " ٢رــنكون فــاعنت نش ـ ت ورــند مل الأًــايا البي يــا واقجتماعيــا وقًــايا اإلدا ة ي ريارــاتنا ومما رــاتنا
لملمًا بزما األمو "
املب ــدأ  " 3رـ ــننتمو م ــن الكيانـ ــاو الـ ــن نً ــتثمر فييفـ ــا الكشـ ــف ع ــن املينومـ ــاو املنارـ ــبا ع ــن الأًـ ــايا البي يـ ــا
واقجتماعيا وقًايا اإلدا ة"
املبدأ  " 4رنيزإل قبول وتنفيذ اذ املبادئ ي ق ال اقرتثما "
املبدأ " ٥رنيما ميائ عنى إليادة فياليتنا ي تنفيذ املبادئ"
املبدأ " 6ريبنغ ا منا عن أنش تل والتأد الذي حيرإل ي ربيا تنفيذ اذ املبادئ"
https://www.unglobalcompact.org/
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قـد اا  4٥ترينيـون دوق ويأــد إ ـا اإلبـالغ احملــدد ي املبـادئ( )٢٥جمموعـا مــن املؤشـراو املودــدة
اميغ املًتثمرين
 -٢9ويش ـ ـ ي تن ـ ــيم "مبـ ــاد ة البو ـ ــاو املًـ ــتداما"( )٢6األونكتـ ــاد واتفـ ــاس األمـ ــم املتحـ ــدة
الياملع ومبادئ اقرتثما املًـؤول واملبـاد ة املاليـا لربنـامج األمـم املتحـدة لنبي ـا وتـدعو تنـا املبـاد ة
البو ــاو إإ التش ــا م ــن ــالل التييف ــد ب ــالتزا ع ــا ــوعع بتيزي ــز اقر ــتداما ي أر ـواقيفا وق ــد
انً ــمت إإ املب ــاد ة د ــل اين  ٢3بو ــا تش ــما أ ث ــر م ــن  ٢١ ٠٠٠ش ــر ا مً ــجنا وم ــدم
مب ــاد ة البو ــاو املً ــتداما إإ إلي ــادة ش ــفافيا الش ــر او ،وتيزي ــز ش ــف املينوم ــاو ع ــن الأً ــايا
البي يا واقجتماعيا وقًايا اإلدا ة لدى الشر او املًجنا ،وتشجيغ اقرتثما املًتدا
 -3٠وقــد ــا اليديــد مــن املن مــاو الدوليــا األ ــرى جيفــاو فاعنــا اامــا ي النيفــوم بربنــامج
()٢7
اقر ـ ــتداما لً ـ ــاحل الأ ـ ــال ا ـ ــاص "فاملب ـ ــادئ التوجييفي ـ ــا لنمؤرً ـ ــاو املتي ـ ــددة اانً ـ ــياو"
الًــاد ة عــن من مــا التيــاون والتنميــا ي امليــدان اققتًــادي ي عــا  ٢٠٠8اــع تو ــياو موجيفــا
م ــن ا كوم ــاو إإ املؤرً ــاو املتي ــددة اانً ــياو وا ــع تأ ــد مب ــادئ ومي ــايري ح ــري منزم ــا بش ــأن
الًــنو التجــا ي املًــؤول ي الأًــايا ذاو الًــنا ،مــن قبيــا الً ـراي واملنافًــا ومكافحــا الفًــاد
واليمــا ودأــوس اإلنًــان والبي ــا وباإل ــافا إإ ذلــا ،رــاعدو املبــادئ املتينأــا ب ـ دا ة الشــر او
ال ــن و ــيتيفا املن م ــا البن ــدان ي جيفودا ــا الرامي ــا إإ تأي ــيم و ً ــت اإل ــا الأ ــانوين واملؤرً ــع
والتن يمع إلدا ة الشر او ،مبا يشما جمال الشفافيا
 -3١ويأــد "إعــالن من مــا اليمــا الدوليــا الثالاــع لنمبــادئ املتينأــا باملؤرًــاو املتيــددة اانًــياو
والًيارــا اقجتماعيــا"( )٢8إ شــاداو إإ املؤرًــاو املتيــددة اانًــياو وا كومــاو ومن مــاو أ بــا
اليما واليمال ي جماقو اليمالا والتد ي و روم اليما وا ياة واليالقاو الًناعيا
 -3٢وتأ ـ ــد "مب ـ ــاد ة اإلب ـ ــالغ الياملي ـ ــا"( )٢9مب ـ ــادئ توجييفي ـ ــا بش ـ ــأن اإلب ـ ــالغ ع ـ ــن اقر ـ ــتداما
تًتادميفا الشر او ي مجيغ أ امي اليـاا وييـرم إ ـا اإلبـالغ عـن اقرـتداما الـذي و ـيتل اـذ
املباد ة بنـود ومأـاييو الكشـف املتًـأا مـغ األ ـر املييا يـا الدوليـا ويشـما اايـا الرابـغ مـن املبـادئ
__________
( )٢٥ان ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-framework/ا ُّن ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )٢6ان ر ( http://www.sseinitiative.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )٢7ان ـ ــر ( http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htmا ُّنـ ــغ عنيـ ــل ي ٢٥
ة /أحً و )٢٠١٥
( )٢8ان ـ ــر ( http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htmا ُّن ـ ــغ عني ـ ــل ي  ٢٥ة /
أحً و )٢٠١٥
( )٢9ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI’s%20history.aspxا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
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التوجييفي ـا( )3٠الــن و ــيتيفا مبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا ا يــا او األرارــيا والشــامنا املتادــا لنشــر او
إلعداد تأا يراا عن اقرتداما ،ويبحت الف او وااوان اققتًاديا والبي يا واقجتماعيا
 -33وأنشـ ـ ـ ـ "اعن ـ ـ ــو ال ـ ـ ــدو لملب ـ ـ ــالغ املتكام ـ ـ ــا" بن ـ ـ ــاميئ عن ـ ـ ــى "مب ـ ـ ــاد ة احملار ـ ـ ــبا املتينأ ـ ـ ــا
باقر ــتداما"( )3١ال ــن أ نأيف ــا ــاد الً ــمو املنك ــع أم ــري وين ــز ،مبش ــا ا مب ــاد ة اإلب ــالغ الياملي ــا
وا اد احملاربت الدو وييفـدم إ ـا ا ـاص بـاإلبالغ املتكامـا إإ مًـاعدة الشـر او ي التفكـري
عنــى ــو ةــو ي ارـ اتيجياما و يفــا ،وي اليالقــاو بــت خمتنــف ودــداما التشــغينيا والو يفيــا،
و ؤوس األمـوال (مبــا ي ذلــا التمويــا واملنتجــاو املًــنيا و أس املــال الفكــري والبشــري واقجتمــاعع
وال بييــع والأــايم عنــى اليالقــاو) الــن تًــتادميفا املن مــا أو ختًًــيفا ألنشـ تيفا وق يــن إ ــا
اإلبــالغ املتكامــا عنــى مؤش ـراو أدامي ييًــيا وــددة ،أو أرــالي لنأيــاس ،أو الكشــف عــن مًــايا
ميينا ،ألنل يتبغ جائ قايمائ عنى املبادئ( )3٢وحيدد عددائ قنيالئ من املت نباو الن يتيت ت بيأيفا

()33
 -34وقــد ارــتحد "اعنــو اليــاملع ل عمــال التجا يــا مــن أجــا التنميــا املًــتداما" موقي ـائ
بين ـوان  - )34(Action2020وا ــو من ــرب ي ــزود الش ــر او سا ــا ري ــا تً ــم ل ــا ب ــأن ت ــؤار إجياب ـائ ي
اقهنااــاو البي يــا واقجتماعيــا وتيـزإل ي الوقــت نفًــل قــد ما عنــى التــأقنم مــغ قًــايا مــن قبيــا تغــري
املن ــاخ وال ــدينامياو الً ــكانيا وال ــنأ ي امليف ــا او وأع ــد اعن ــو ع ــددائ م ــن األدواو واملنيفجي ــاو
واملبــادئ الــن مــدم إإ دعــم الشــر او األعًــامي ي أاــدافيفا املتينأــا باملًــتداما وتيــرم األدواو
()3٥
ب جياإل ي جمموعا أدواو اعنو

 -3٥وتن بــا بيــو ميــايري املن مــا الدوليــا لتوديــد املأــاييو عنــى اإلبــالغ املتينــا باقرــتداما
فامليي ــا  )36(ISO 26000يتن ــاول املً ــؤوليا اقجتماعي ــا ومبادييف ــا ومما ر ــاما الً ــنيما ،مب ــا ي ذل ــا
مًايا اإلبـالغ؛ ويتًـمن املييـا  )37(ISO 14064املبـادئ والشـروا الـن ينبغـع أن تتبييفـا املن مـا ي
التحديد الكمع قنبياااو حاإلاو الدفي ا وإإلالتيفا وي اإلبالغ عنيفا
__________
( ،GRI, 2013, G4 Sustainability reporting guidelines. Reporting principles and standards disclosures )3٠متادـا
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principlesعنـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـرابط التـ ـ ـ ـ ــا
ُّ
( and-Standard-Disclosures.pdfا نغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )3١ان ر ( https://www.accountingforsustainability.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )3٢يتيـت ي اــذا الــنيفج عنــى املًــؤولت عــن إعــداد وتأـد التأريــر املتكامــا أن ميا رـوا رــن ا تأديريــا ،وفأـائ لن ــروم
ا ا ــا باملن مــا ،لتحديــد املًــايا الامــا و يفيــا الكشــف عنيفــا ،مبــا ي ذلــا ت بيــا أرــالي الأيــاس والكشــف
املأبولا عمومائ ،دً اققتًامي
( )33ان ر ( http://www.wbcsd.org/about/organization.aspxا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( Action 2020 )34منرب لننيفوم باقرتداما
( )3٥ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=15700&NoSearchContextKey=true
(ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )36ان ر ( http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htmا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )37ان ر ( http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
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 -36وتتن ــاول "من م ــا املً ــاميلا" ( )AccountAbilityي جمموع ــا ميايريا ــا  )38(AA1000الأايم ــا
عن ــى املب ــادئ موا ــيغ تتين ــا ب ــاإلدا ة ومن ــاذمل األعم ــال واقرـ ـ اتيجيا التن يمي ــا ،وتأ ــد إ ش ــاداو
بشأن الًماناو وإشرا أ حا املًنحا
 -37وو ــغ "جمن ــو مي ــايري الكش ــف ع ــن املينوم ــاو املتينأ ــا باملن ــاخ"( )39إ ــا ب اإلب ــالغ ع ــن
املينومـ ــاو البي يـ ــا و أس املـ ــال ال بييـ ــع( ،)4٠الـ ــذي ـ ــمم ملًـ ــاعدة الشـ ــر او عنـ ــى الكشـ ــف ي
تأا يرا ــا األرار ــيا ع ــن املينوم ــاو املتينأ ــا مباا را ــا والف ــرص املتاد ــا ل ــا ونتايجيف ــا وارـ ـ اتيجياما
وأداييفا ي جمال البي ا ،واياا امل تبا عنى ذلا ي الأيما الًيفميا
 -38وجي ـ ـري "مش ـ ــرول الكش ـ ــف ع ـ ــن الكرب ـ ــون"( )4١د ار ـ ــاو ارتأً ـ ــاييا قنبياا ـ ــاو الكرب ـ ــون
الًـ ــاد ة عـ ــن الشـ ــر او ،وجيمـ ــغ قواعـ ــد بيان ـ ــاو بشـ ــأن اـ ــذا املو ـ ــول وتشـ ــكا بياناتـ ــل مً ـ ــد ائ
لنمًــامهت واليمــالمي وا كومــاو ،وقــد دفــزو جيفــود الراميــا إإ مجــغ البيانــاو الشــر او واملــدن
عنى ييد أ رب اققتًاداو اليامليا عنى قياس مينوماما البي يا والكشف عنيفا
 -39ويتــي "بروتو ــول حــاإلاو الدفي ــا"( ،)4٢واــو ش ـرا ا أقيمــت منــذ عأــد مــن الــزمن بــت مييفــد
املـوا د اليامليــا واعنــو اليــاملع ل عمــال التجا يــا مــن أجــا التنميــا املًــتداما ،ميــايري احملارــبا واإلبــالغ
فيم ـ ــا يتين ـ ــا بانبياا ـ ــاو ح ـ ــاإلاو الدفي ـ ــا ،وإ ش ـ ــاداو دً ـ ـ الأ ـ ــال ،وأدواو ا ً ـ ــا وال ـ ــدو او
التد يبيــا لنشــر او وا كومــاو ويررــع إ ــا ائ مودــدائ عاملي ـائ شــامالئ لأيــاس وإدا ة اقنبيااــاو النامجــا
عـ ــن عمنيـ ــاو الأ ـ ــاعت اليـ ــا وا ـ ــاص ورالرـ ــا الأيمـ ــا واملنتجـ ــاو واملـ ــدن والًيارـ ــاو وأ ـ ــب
بروتو ول حاإلاو الدفي ا املييا املتبغ كم الواقغ لأياس حاإلاو الدفي ا واإلبالغ عنيفا

ممارسا إ ليمية ووطنية مرتارة
 -4٠ش ـ ــيفدو الًـ ـ ــنواو األ ـ ــرية عـ ـ ــددائ مـ ـ ــن املب ـ ــاد او إقنيمي ـ ـ ـائ وو ني ـ ـ ـائ ففـ ـ ــع  ١٥نيًـ ـ ــان/
أبري ــا  ،٢٠١4اعتم ــد الربمل ــان األو ويب وجمن ــو اق ــاد األو ويب توجييف ـ ـائ( )43بش ــأن الكش ــف ع ــن
املينومــاو حــري املاليــا واملينومــاو املتينأــا بــالتنول لــن ين بــا إق عنــى بيــو الشــر او الكــربى الــن
تً ــم أ ث ــر م ــن  ٥٠٠مو ــف ،وتش ــما الش ــر او املً ــجنا وبي ــو الش ــر او ح ــري املً ــجنا ،مث ــا
__________
( )38ان ر ( http://www.accountability.org/standards/index.htmlا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )39ان ر ( http://www.cdsb.net/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )4٠ان ـ ـ ـ ــر ( http://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-frameworks/environmental-information-natural-capitalا ُّنـ ـ ـ ــغ
عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )4١ان ر ( https://www.cdp.net/en-US/Pages/About-Us.aspxا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )4٢ان ر ( http://www.ghgprotocol.org/about-ghgpا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )43ان ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://ec.europa.eu/finance/accounting/non-financial_reporting/index_en.htmا ُّن ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ٢٥
ة /أحً و )٢٠١٥
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املً ـ ــا م وش ـ ــر او الت ـ ــأمت ال ـ ــن ـ ــدداا ال ـ ــدول األعً ـ ــامي عن ـ ــى ا ـ ــذا النح ـ ــو بً ـ ــب أنش ـ ـ تيفا
أو دجميفـ ــا أو عـ ــدد اليـ ــامنت فييفـ ــا ورـ ــي ن مـ ــن الشـ ــر او الكشـ ــف عـ ــن املينومـ ــاو املتينأـ ــا
بالًيارــاو واملاــا ر والنتــايج فيمــا خي ـ املًــايا البي يــا ،وااوان ـ اقجتماعيــا وااوان ـ املتًــنا
باملو فت ،واد ا دأوس اإلنًان ،وقًايا مكافحا الفًاد والرشوة ،والتنول ي جمنو اإلدا ة
 -4١وريشما التوجيـل( )44دـوا  6 ٠٠٠شـر ا وجمموعـا ـربى ي أ ـامي اق ـاد األو ويب افـا
وي ـ لنش ــر او مرون ــا ب ــرية ي الكش ــف ع ــن املينوم ــاو ذاو الً ــنا بال ريأ ــا ال ــن تراا ــا أج ــدى
أو ي تأريــر منفًــا؛ وإذا ا تبنــغ شــر ا عــن اعــاقو احملــددة امل نوبــا ،فًــيكون عنييفــا أن تو ـ
رــب ذلــا وجي ـوإل لنشــر او أن تًــتاد املبــادئ التوجييفيــا الدوليــا أو األو وبيــا أو الو نيــا الــن
تيترباــا ماليمــا ورــي ن مــن الشــر او الكــربى املًــجنا أيً ـائ أن تأــد مينومــاو عــن ريارــاو
التنول فييفا ،من قبيا أعما اليامنت فييفا وجنًيفم ومؤاالمم التينيميا وامليفنيا
 -4٢ور ــتيد املفو ــيا األو وبي ــا مب ــادئ توجييفي ــا بش ــأن يفي ــا تنفي ــذ التوجي ــل ورتنش ــر ا ــذ
املبـ ــادئ ي عـ ــا  ،٢٠١6ورـ ــيبدأ نفـ ــاذ التوجيـ ــل اعتبـ ــا ائ مـ ــن عـ ــا  ،٢٠١7بيـ ــد أن تـ ــد مل الـ ــدول
األعًامي ي اق اد األو ويب أدكامل ي قوانينيفا الو نيا
 -43وي  ٢١أيــا /مــايو  ،)4٥(٢٠١٥أقــر الربملــان الــدامنر ع تيــديالئ لأــانون عــن البيانــاو املاليــا
الــدامنر ع ،يتًــمن شــرو ائ جديــدة بغيــا تنفيــذ توجيــل اق ــاد األو ويب  2014/95/EUبشــأن الكشــف
عن املينوماو حري املاليا وين وي التيـديا عنـى تكييـف ـيغا الأـانون ا اليـا وفأـائ لنشـروا الـوا دة
ي التوجيل
 -44وي فرنًـ ـ ــا ،أل ـ ـ ــز التش ـ ـ ـريغ (ق ـ ـ ــانون التجـ ـ ــا ة ،امل ـ ـ ــادة  )L.225-102-1الشـ ـ ــر او املً ـ ـ ـجنا
بالكش ــف ع ــن املينوم ــاو البي ي ــا واقجتماعي ــا وتن ــا املتينأ ــا ب ــاإلدا ة ــمن تأريرا ــا ع ــن التن ــيم
اإلدا ي منــذ عــا  ٢٠٠١وعـزإل التشـريغ ي عــا  ٢٠١٢ليشــما الشــر او حــري املًــجنا الــن تًــم
أ ثــر مــن  ٥٠٠عامــا ويتجــاوإل قــم أعمالــا الًــنوي أو جممــول ميزانيتيفــا  ١٠٠منيــون يــو و ،ولزيــادة
عــدد البنــود الــن يتيــت اإلبــالغ عنيفــا ،عنــى أنــل فـ بـرم شــرو ائ أورــغ ن اقـائ عنــى الشــر او املًــجنا
وين ــز ق ــانون التج ــا ة اين الش ــر او ب ــاإلبالغ ع ــن ايا ــا البي ي ــا واقجتماعي ــا امل تب ــا عن ــى أعمال ــا
ارـتنادائ إإ ــج "اإلبــالغ أو التينيــا" ويتنـاول الأــانون جمموعــا مــن املوا ـيغ تنــد مل ي اــال ف ــاو
اــع املينومــاو اقجتماعيــا ،واملينومــاو البي يــا ،واملينومــاو املتينأــا باقلتزامــاو اعتمييــا مــن أجــا
التنميــا املًــتداما ويتيــت تأــد املينومــاو ي تأريــر مودــد يشــما الشــر ا وفروعيفــا وباإل ــافا إإ
ذلا ،جي أن يتوإ رم االت مًتأا التحأا من املينوماو الن تأدميفا الشر او
__________
( )44ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.htmا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢٥ة /
أحً و )٢٠١٥
( )4٥ان ـ ـ ـ ـ ـ ــر  http://csrgov.dk/legislationو( http://csrgov.dk/csrgov-eu-requirementsا ُّن ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عنييفم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي  ٢٥ة /
أحً و )٢٠١٥
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 -4٥وي ع ــا  ،٢٠١٢ع ــدلت فرنً ــا أيًـ ـائ الأ ــانون النأ ــدي وامل ــا (امل ــادة  )L.214-12إللـ ـزا
م ــديري األ ــول ب ــاإلبالغ ع ــن يفي ــا إدم ــامل املي ــايري البي ي ــا واقجتماعي ــا ومي ــايري اإلدا ة ي عمني ــا
اختــاذ الأـرا او بشـأن اقرــتثما  ،وبــاإلبالغ عــن دأــوقيفم ي التًــويت وينــز مــديرو األ ــول أيًـائ
بالكش ـ ــف عم ـ ــا يديرون ـ ــل م ـ ــن ـ ــناديا ق تراع ـ ــع ي ةن واد ـ ــد الر ـ ــايز ال ـ ــثال لنمي ـ ــايري البي يـ ـ ـا
()46
واقجتماعيا وميايري اإلدا ة
 -46وي جنـو أفريأيـا( ،)47أو ـت "مدونــا قواعـد ينـغ الثالثــا بشـأن إدا ة الشـر او وإبالحيفــا"
( )٢٠٠9بــأن يشــما اإلبــالغ املتكامــا مجيــغ الكيانــاو ،اليامــا وا ا ــا وحــري الادفــا إإ ال ـرب
وعــدلت شــروا التًــجيا ي بو ــا جواانًــربغ لتتًــمن مبــادئ مدونــا ينــغ الثالثــا الأايمــا عنــى
ج اإلبالغ أو التينيا
 -47و ان ـت "بو ــا جواانً ــربغ" ا ــع األوإ ،م ــن ــمن األر ـواس الناش ـ ا( ،)48ال ــن أ نأ ــت
"مؤش ـ ــر اقر ـ ــتثما املً ـ ــؤول اجتماعي ـ ـائ" ي ع ـ ــا  ٢٠١4وتأ ـ ــد م ـ ــذ راو ت بي ـ ــا املدون ـ ــا ،ال ـ ــن
أ د اا مييفـد املـديرين ،إ شـاداو إإ مجيـغ الكيانـاو بشـأن ت بيأيفـا الًـنيم وباإل ـافا إإ ذلـا،
أنش ـ ت "ان ــا لملب ــالغ املتكام ـا"( )49ي جن ــو أفريأي ــا ،ي ع ــا  ،٢٠١٠لو ــغ مب ــادئ توجييفي ــا
بشأن املما را الًنيما
 -48وي مجيفو يــا و يــا( ،)٥٠نبــت انــا ا ــدماو املاليــا مــن  ٥٠٠شــر ا تأريبـائ نشــر مينومــاو
عــن ميــا انبيااامــا مــن حــاإلاو الدفي ــا وال اقــا الــن تًــتادميفا ،وا ًــول عنــى شــيفادة التكنولوجيــا
ا ًـرامي واألعمــال التجا يــا ا ًـرامي (ن ــا نشــر املينومــاو ا ًـرامي )٢٠١٢ ،والشــر او املًــجنا
منزم ــا أيًـ ـائ بـ ـ د امل املينوم ــاو ي تأا يرا ــا الً ــنويا وباإل ــافا إإ ذل ــا ،نب ــت داي ــرة اإلشـ ـرام
املــا مــن شــر او التــأمت أن تنشــر املينومــاو عــن أداييفــا ي جمــال املًــامها اقجتماعيــا وتشــما
البن ــود ال ــن ينبغ ــع الكش ــف عنيف ــا ؤيتيف ــا لنمً ــامها اقجتماعي ــا (التوج ــل والغاي ــا وم ــا إإ ذل ــا)،
وأنش تيفا الرييًيا ،واملبالغ النأديا ،والوقت املاً ل نش ا ا رييا

__________
(Corporate )46

UNEP and Group of Friends of Paragraph 47, 2015, Evaluating National Policies on

Sustainability Reporting

( )47ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

https://www.saica.co.za/Technical/IntegratedReporting/IntegratedReporting/tabid/1653/language/en-

ZA/Default.aspx

(ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )48ان ـ ــر ( https://www.jse.co.za/services/market-data/indices/socially-responsible-investment-indexا ُّنـ ـ ــغ عنيـ ـ ــل
ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )49ان ر ( http://www.integratedreportingsa.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
(GRI, UNEP, KPMG, Centre for Corporate Governance in Africa, Carrots and Sticks. Sustainability )٥٠
Reporting Policies Worldwide – Today’s Best Practice, Tomorrow’s Trends, edition 2013
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 -49وع ـ ــالوة عن ـ ــى ذل ـ ــا ،مث ـ ــا أيًـ ـ ـائ "املب ـ ــادئ التوجييفي ـ ــا لملب ـ ــالغ البي ـ ــع" ( )٢٠٠7و"املب ـ ــادئ
التوجييفيــا لــملدا ة املًــتداما الفًــنى" ( )٢٠٠6الــن ت بــا وع ـائ إلد عنــى ذلــا أن مجيفو يــا و يــا اــع
()٥١
أول بند ي ةريا اعتمد خم ائ لتبادل دأوس إ الس انبياااو حاإلاو الدفي ا ،منذ عا ٢٠١٥
 -٥٠وي الوقي ــاو املتح ــدة ،يت ــوإ "جمن ــو مي ــايري اإلب ــالغ ع ــن اقر ــتداما"( )٥٢مً ــؤوليا و ــغ
ميايري اإلبـالغ عـن اقرـتداما ،الـن تتأيـد الـا الشـر او املًـجنا وميـايري اعنـو مًـمما لنكشـف
عــن املينومــاو الامــا فيمــا يتينــا باقرــتداما ي منفــاو انــا األو اس املاليــا ،مــن قبيــا اقرــتما تت
 10-Kو20-F
 -٥١ووفأـ ـائ لتأري ــر اعن ــو الً ــنوي لي ــا  ،)٥3(٢٠١4ــد و د ــل اي ــا ع ــا  ٢٠١4مي ــايري
خت ـ  4٥ــناعا ي رــتا ق اعــاو ،ويتوقــغ أن تكتمــا نــول عــا  ٢٠١6امليــايري ا ا ــا بــأ ثر
مــن  8٠ــناعا ي  ١٠ق اعــاو وأ ــد اعنــو أيً ـائ إ ــا ائ مفاايميـائ( )٥4حيــدد املفــاايم الرييًــيا
الن تأـو عنييفـا ميـايري  ،ويأـد إ شـاداو لنمًـتثمرين قعتماداـا وقرـتادا املينومـاو الامـا فيمـا
يتينا باقرتداما
 -٥٢وباإل ــافا إإ ذلــا ،أ ــد و "انــا بو ــا األو اس املاليــا" ي عــا  ،)٥٥(٢٠١٠إ شــاداو
تفً ـرييا لنكش ــف ع ــن املينوم ــاو املتً ــنا بتغ ــري املن ــاخ( )٥6وتأ ــد الوايأ ــا إ ش ــاداو بش ــأن بي ــو
قواعــد الكشــف املوجــودة الــن قــد تنــز الشــر ا بالكشــف عمــا قــد تتيــرم لــل أعمالــا مــن ةاــا نامجــا
عــن الت ــو او التجا يــا أو الأانونيــا املتًــنا بتغــري املنــاخ وتشــما الأواعــد املينيــا عوامــا ا ــر عنــى
الشر ا ،وو ف األعمال ،واإلجرامياو الأانونيا ،واملناقشا والتحنيا اإلدا يت

__________
( )٥١ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/south-korea-leads-asia-on-greenhouse-gas-
( legislation.jhtmlا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )٥٢ان ر ( http://www.sasb.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )٥3جمنـ ـ ـ ــو ميـ ـ ـ ــايري اإلب ـ ـ ـ ــالغ عـ ـ ـ ــن اقر ـ ـ ـ ــتداما ،التأريـ ـ ـ ــر الًـ ـ ـ ــنوي لي ـ ـ ـ ــا  ،٢٠١4متـ ـ ـ ــال عن ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـرابط الت ـ ـ ـ ــا
http://www.sasb.org/wp-content/uploads/2015/05/SASB-Annual-Report_Spreads_5.13.15_update.pdf

(ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

()٥4
( )٥٥ان ر ( https://www.sec.gov/news/press/2010/2010-15.htmا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )٥6ان ر ( https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
SASB, 2013, Conceptual framework, October
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راب ا -التحققديا الرئيسققية التققل يناصققل الت ققدي لهققا لت ي ق ور اإلبققالغ م ق ا ق
الشركا فل جدول األعمال المت لا بتحريا أهداف التنمية المستدامة
ألف -الماا ئ األساسية
 -٥3اإلب ــالغ امل ــا واإلب ــالغ ح ــري امل ــا م اب ــان تراب ـ ـائ وايأـ ـائ باعتبا مه ــا جـ ـزميائ ق يتجـ ـزأ م ــن
ـدمما مب ــادئ إب ــالغ أرار ــيا مماان ــا ،مكاني ــا
اإلب ــالغ املتين ــا باقر ــتداما؛ وتكف ــا نوعيتبيفم ــا وفاي ـ ب
مأا نــا املينومــاو املبنــغ عنيفــا ومواوقيتيفــا ويًــر فيفميفــا ووجااتيفــا ،واعتمــاد مييــا لتأيــيم تكــاليف
وفوايد مجييفا والكشف عنيفا
 -٥4وارــتنادائ إإ مبــادئ اإلبــالغ ،ميــا س ميبــدو البيانــاو املاليــا وحــري املاليــا رــن تيفم التأديريــا
ق تيــا املينومــاو الرييًــيا الــن تبن ـغ الــا األ ـرام ا ا جيــا والــدم مــن ذلــا اــو ــياحا تأــا ير
تفيــد ــنال الأ ـرا واأل ـرام امليفتمــا األ ــرى ي فيفــم أدامي الشــر ا ،واياــا اققتًــاديا واقجتماعيــا
والبي يا امل تبا عنى أنش تيفا

باح -االفترار إلى التنسيا وإم انية المرارنة والتناسا
 -٥٥ق توجد اي ا دوليا وادـدة لتنًـيا أنشـ ا اإلبـالغ املتينـا باقرـتداما ويـرى جمنـو ميـايري
اإلفًــال عــن املينومــاو املتينأــا بتغــري املنــاخ( )٥7أنــل ميكــن لي ــا مؤرًــيا أن تيًــر توديــد اإلبــالغ
م ــن قبب ــا الش ــر او وتيزي ــز وإلي ــادة ت ــوير وي ــذ ر ا ــاد احملار ــبت ال ــدو أن م ــن األمهي ــا مبك ــان
أق يأتًــر املًــؤولون عــن التن ــيم ووا ــيو امليــايري وحــريام مــن اايفــاو املينيــا بت ــوير أ ــر اإلبــالغ
عن ــى اقعـ ـ ام والنيف ــوم با اج ــا إإ تيزي ــز اإلب ــالغ م ــن قبب ــا املن م ــاو ،ب ــا عن ــييفم اقعـ ـ ام
والنيف ــوم أيًـ ـائ با اج ــا إإ مما ر ــاو وترتيب ــاو متً ــأا ومتأا ب ــا عن ــى الً ــييد الي ــاملع وتش ــكا
التحــدياو ال ـن ا تب ــت بتحأيــا التأــا بــت ال تيبــاو املتينأــا بــاإلبالغ املــا ي اليأــد املا ــع
رــببائ وجييف ـائ يأتًــع مــن مجيــغ األ ـرام التو ــا إإ توافــا ي اي امي ،أو عنــى األقــا ديــد اليالقــا
()٥8
واقتًاس بت خمتنف األ ر ي أقر وقت ممكن
 -٥6وتــؤدي اعموعــا الوارــيا مــن املؤش ـراو واأل ــر واملبــادئ التوجييفيــا الًــاد ة عــن من مــاو
متيــددة إإ اإلدواجيــا بــرية ي اايفــود ،وعــد الو ــول بشــأن املًــايا الــن تيتــرب اامــا ،وتنـ ُّـول الــنيفج
املتبي ــا ،وتف ــاوو نوعي ــا املينوم ــاو  -فيً ــي ي الغال ـ م ــن ج ـرامي ذل ــا مأا ن ــا تن ــا املينوم ــاو
وفيفميفا ،وتتباين ةوليـا التأـا ير ونوعيتيفـا حـري أن انـا أيًـائ ة امي تفيـد بـأن تـدا ا اايفـود املبذولـا
أقا ثريائ مما يبدو ،وأن ا من ما تشجغ جماقئ متاًًائ بيينل

__________
( )٥7ان ـ ـ ـ ــر http://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsb_contribution_to_unep_inquiry_on_aligning_the_financial_system
( _with_sustainable_development_may_2015.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

()٥8
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 -٥7وي ــرل جــدول األعمــال املتينــا بتحأيــا أاــدام التنميــا املًــتداما وتنفيــذ ــدياو إ ــافيا
بشأن تنارا املؤشراو ذاو الًنا وإمكانيا مأا نتيفا واملنيفجيا املتبيا ي قياريفا

جيم -نطاق متطلاا اإلبالغ
 -٥8تر ـ ــز أحنبيـ ــا مت نبـ ــاو ومبـ ــاد او اإلبـ ــالغ املتينـ ــا باقرـ ــتداما عنـ ــى الشـ ــر او املً ـ ـجنا
والش ــر او ا ا ــا الك ــربى ألن ــل ت ت ـ عنييف ــا أا ــم ايا ــا ي جم ــال اقر ــتداما وم ــغ ذل ــا ،تؤ ــد
املن مــا الدوليــا لنمؤرًــاو الينيــا ملراجيــا ا ًــاباو ي و قتيفــا أن يانــاو الأ ــال اليــا  ،مبــا فييفــا
الو ــاقو ا كومي ــا والش ــر او املمنو ــا لندول ــا ،ل ــا ت ــأارياو اام ــا أل ــا مً ــؤولا ع ــن إدا ة املـ ـوا د
ال بييي ــا وار ــتاداميفا ،وع ــن التا ــيط قر ــتادا األ ا ــع ،وت ــوفري ا ــدماو اليام ــا ي اع ــاقو
الرييًيا ،مثا التينيم والًحا ،إ افا إإ أن لا تأارياو ي جمال اقرتداما من الل مش ياما
 -٥9وقــد دــددو بيــو البنــدان لنشــر او املمنو ــا لندولــا والو ــاقو اليامــا مت نبــاو لملبــالغ
املتين ـ ــا باقر ـ ــتداما فين ـ ــى رـ ـ ـبيا املث ـ ــال ،نب ـ ــت ا كوم ـ ــا الً ـ ــويديا ي ع ـ ــا  ،)٥9(٢٠٠7م ـ ــن
الش ــر او املمنو ــا لندول ــا أن تأ ــد  ،باإل ــافا إإ ار ــتيرام ر ــنوي ،تأريـ ـرائ ع ــن اقر ــتداما وفأـ ـائ
لنمبــادئ التوجييفيــا ملبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا ،وتأري ـرائ عــن إدا ة الشــر او ،وبيان ـائ عــن الرقابــا الدا نيــا
وفأـائ لنأــانون الًـويدي إلدا ة الشــر او وي عــا  ،٢٠٠8أ ــد و النجنــا الًــينيا ملراقبــا األ ــول
وإدا مــا مبــادئ توجييفيــا بشــأن املًــؤوليا اقجتماعيــا لنشــر او تأتًــع مــن مجيــغ الشــر او املمنو ــا
()6٠
لندولا أن تنشر تأا يراا عن اقرتداما نول عا ٢٠١٢
 -6٠وفيمــا يتينــا باملؤرًــاو الًــغرية واملتور ـ ا ا جــم ،انــا داجــا إإ تأيــيم التكــاليف والفوايــد
()6١
لتحديــد مًــتوى منارـ مــن املت نبــاو وهنــد اإلشــا ة إإ أن التأريــر املينــون ""Carrots and Sticks
يتحد عن تزايد إبـالغ املؤرًـاو الًـغرية واملتورـ ا ا جـم إبالحـائ وعيـائ عـن قًـايا اقرـتداما ،ألنـل
ييترب عامالئ اامائ ميكنيفا من الو ول إإ رالرا اإلمداد املتيددة اانًياو

__________
(Ministry of Enterprise, Energy and Communications of Sweden, 2007, Guidelines for external reporting )٥9
by state-owned companies

()6٠
()6١

Group of Friends of Paragraph 47, 2014, Walking the talk. November
GRI, UNEP, KPMG, Centre for Corporate Governance in Africa, Carrots and Sticks. Sustainability
Reporting Policies Worldwide – Today’s Best Practice, Tomorrow’s Trends, edition 2013
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ال -األهمية النساية
 -6١إن مبــدأ األمهيــا النًــبيا( )6٢دارــم لتحديــد املينومــاو الــن ينبغــع إد اجيفــا ي تأريــر عــن
اقر ــتداما وم ــغ ذل ــا ،مث ــا ادتم ــال أق تكش ــف الش ــر او ،عن ــد تأي ــيم األمهي ــا النً ــبيا ،إق ع ــن
املؤشراو الن تبت تأاريائ إجيابيائ
 -6٢وتتب ــغ مي ــم األ ــر واملب ــادئ التوجييفي ــا املوج ــودة ج ـائ يي ــرم املينوم ــاو بأ ــا ذاو أمهي ــا
نًــبيا إذا ــان إحفالــا رــيؤار ي عمنيــا ــنغ الأ ـرا (مبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا وجمنــو اإلبــالغ عــن
مي ــايري اقر ــتداما) ،أو ر ــيؤار ي قـ ــد ة املن م ــا عن ــى أي ــا قيمـ ــا ي ايج ــال الأري ـ ـ واملتورـ ــط
والبييد ،عندما يتينا األمر ب ا اإلبالغ املتكاما
 -63وتو ـ ـ إ ش ــاداو األونكت ــاد بش ــأن مؤشـ ـراو مً ــؤوليا الش ــر او ي التأ ــا ير الً ــنويا أن
إدا ة الش ــر ا مً ــؤولا ع ــن عمني ــا اخت ــاذ الأ ـرا او املتً ــنا بت بي ــا مب ــدأ األمهي ــا النً ــبيا وينبغ ــع أن
تكـون اليمنيـا من مــا ومدعومـا باألدلــا الالإلمـا ،وأن ت بـا ــذلا بارـتمرا لتحديــد املينومـاو الــن
تيترب ذاو أمهيا نًـبيا ،فتـد جيفا اإلدا ة ي تأا يراـا وينبغـع أن تكـون اليمنيـا أيًـائ شـفافا ويًـيفا
عنى األ رام الثالثا فيفميفا
 -64و نًت الد ارـا اقرتأًـاييا الـن أجرمـا جمموعـا  )63(KPMGإإ أن مثـا داجـا إإ مزيـد
من الشفافيا بشأن عمنيا تأييم األمهيـا النًـبيا والكيفيـا الـن ارـتادمت الـا الشـر او تأيـيم األمهيـا
النًبيا لالر شاد بل ي اإلبالغ عن املاا ر والفرص املرتب ا باقرتداما وي إدا ما
 -6٥وم ــن امليف ــم أيً ـائ ــت األمهي ــا النً ــبيا ي إ ــا رنً ــنا قيم ــا الش ــر ا ،ألن الأ ـرا او ال ــن
تتاــذاا الشــر ا تــؤدي أيً ـائ إإ ةاــا إجيابيــا ورــنبيا ي املرادــا األوإ (لــدى ا ًــول عنــى مواداــا
األوليا مثالئ) والنيفاييا (لدى ارتادا منتجاما و دماما والتًرم فييفا ،عنى ربيا املثال)
 -66وي رــياس أاــدام التنميــا املًــتداما ،تكتًــع األمهيــا النًــبيا بيــدائ جديــدائ وتت ن ـ ج ـائ
جديــدائ يتيــت فيــل تورــيغ ن ــاس أ ــحا املًــنحا ملراعــاة مجيــغ اايفــاو املينيــا مبــا فييفــا ا كومــا
واعتمــغ وينبغــع أن تأــر الشــر او بــأن بيــو اياــا امل تبــا عنــى أنش ـ تيفا رــتكون لــا دايم ـائ أمهيــا
نًبيا ومن مث ريتيت دايمائ قياريفا والكشف عنيفا

هاح -ال فة اإلل امية مراب ال فة الطدعية
 -67تشـ ــجغ الوايأـ ــا ا تاميـ ــا لنمـ ــؤ ر الـ ــدو الثال ـ ــت لتمويـ ــا التنميـ ــا ،الـ ــذي عأـ ــد ي ـ ـوإل/
يوليــل  ،)64(٢٠١٥املما رــاو املؤرًــيا املًــتداما ،الــن تشــما إدمــامل اليوامــا البي يــا واقجتماعيــا

__________
( )6٢وفأـائ إل شــاداو األونكتـاد بشــأن مؤشـراو مًــؤوليا الشـر او ي التأــا ير الًـنويا ،تكــون لنمينومـاو أمهيــا نًــبيا
إذا ان إحفالا أو ريفيفا ميكن أن يؤار ي قرا او املًتيمنت

()63
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واليوامــا املتينأــا بــاإلدا ة ي تأــا ير الشــر او دًـ اققتًــامي ،عنــى أن تـ
التواإلن املنار بت الأواعد ال وعيا واإللزاميا

لنبنــدان دريــا ديــد

 -68ويأتًـ ــع الأ ـ ـرا املتينـ ــا إليـ ــا مت نبـ ــاو اإلبـ ــالغ إلزاميـ ــا أو وعيـ ــا الن ـ ــر ي عـ ــدد مـ ــن
اليوامـ ــا ،مبـ ــا فييفـ ــا مًـ ــتوى ت ـ ــو التش ـ ـريياو واألن مـ ــا ذاو الًـ ــنا ،وميـ ــايري اإلبـ ــالغ واإل ـ ــا
املؤرًــع لر ــداا وإنفاذاــا ،وقــد او احملارــبت امليفنيــا ومي ـداي التأــا ير وحــريام مــن املشــا ت ي
رنًــنا اإلبــالغ ،وخمتنــف ااوان ـ الثأافيــا والًيارــيا والأانونيــا وااوان ـ األ ــرى الــن تتًــم الــا
بي ا األعمال التجا يا
 -69وميكــن أن تتبــغ املت نبــاو اإللزاميــا جــت ف مــا أن تًــتند إإ إ ــا و ــفع( ،)6٥أو ت بــا
()66
وقــد نًــت الد ارــا اقرتأًــاييا الــن أ زمــا جمموعــا KPMG
وفأـائ ملبــدأ اإلبــالغ أو التينيــا
إإ أن التن ــيم و ــر ا ــا لملب ــالغ و نـ ـ تأري ــر  Carrots and Sticksلي ــا  ٢٠١3إإ أن انث ــع
الًيار ــاو واملب ــاد او الو ني ــا لملب ــالغ املتين ــا باقر ــتداما ال ــن د دي ــداا وال ــن يتج ــاوإل ع ــدداا
املايا والثمانت ،تتًم بالًفا اإللزاميا
 -7٠حري أن األ ـر ال وعيـا واإل شـاداو الًـاد ة عـن الي ـاو التن يميـا والبو ـاو مـا فت ـت تـؤار
ت ــأاريائ ش ــديدائ وع ــالوة عن ــى ذل ــا ،أدو إلي ــادة التن ــيم إإ انيكار ــاو إجيابي ــا عن ــى نوعي ــا اإلب ــالغ
فيفنــا بو ــاو عديــدة تأًــع مــن الشــر او املًــجنا الكشــف عــن املينومــاو املتينأــا باقرــتداما أو
يشجييفا عنى ذلا ،وارتحدات ي بيو ا اقو مؤشراو لالرتثما املًؤول اجتماعيائ

 -7١ومن جيفا أ رى ،تفيـد د ارـا ـاد ة عـن جاميـا اا فـا د( )67بـأن اإلبـالغ ال ـوعع املتينـا
باقرــتداما ي ــرل بيــو التحــدياو ،ألن ب مكــان الشــر او أن ختتــا فـ او إلمنيــا خمتنفــا تبنــغ فييفــا،
وألن الشـ ــر او اليامنـ ــا ي الأ ـ ــال نفًـ ــل قـ ــد ختتـ ــا اإلبـ ــالغ عـ ــن جمموعـ ــا متنوعـ ــا مـ ــن املؤش ـ ـراو
الرييً ــيا املاتنف ــا ،أو اإلب ــالغ ع ــن البيان ــاو بار ــتادا ود ــداو قي ــاس خمتنف ــا ،أو ختت ــا مي ــايري
مرجييــا خمتنفــا تأــيو الــا أدامياــا وتــرى اــذ الد ارــا أن الــنيفج األفًــا اــو الًــيع ي ةن وادــد
ايا الأ ال يبنغ إبالحـائ إلزاميـائ عـن مؤشـراو اقرـتداما ي شـكا مودـد ويبنـغ عـن مؤشـراو األدامي
الرييًيا حري أن اذا النيفج لن يكون موددائ إق دا ـا الأ ـال الوادـد ومثـا ـج ة ـر ين ـوي عنـى

__________
( )64ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1ا ُّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢٥ة /
أحً و )٢٠١٥

( )6٥يذ ر عنى وجل التحديد ما يتيت اإلبالغ عنل
( )66عنى ربيا املثال ،يفيد تأرير جمموعا  KPMGبأن عددائ متزايدائ من الًيارـاو يًـتند إإ ـج اإلبـالغ أو التينيـا
(امليــروم أيً ـائ بارــم "اقمتثــال أو التينيــا") واتبــغ  ١٢بنــدائ ،مــن أ ــا  44بنــدائ وا دائ ي التأريــر ،اــذا الــنيفج
أو أشا إليل إشا ة رحيا.
(S Lydenberg, J Rogers and D Wood, 2010, From transparency to performance: Industry-based sustainability )67
reporting on key issues, The Hauser Center for Non-profit Organizations at Harvard University and the
Initiative for Responsible Investment
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و ـغ جمموعــا مــن املت نبـاو واملؤشـراو األرارــيا تتبييفـا مجيــغ الشــر او بًـرم الن ــر عــن ق اعيفــا
وفأ ـ ـائ ملب ـ ــدأ اإلب ـ ــالغ أو التينيـ ـ ـا( ،)68األم ـ ــر ال ـ ــذي ق يً ـ ــتبيد إمكاني ـ ــا دي ـ ــد مت نب ـ ــاو إ ـ ــافيا
لأ اعاو ميينا شديدة التأاري
 -7٢ورـ ـوامي أق ــر و البن ــدان األ ــذ ب ــا
لنجال عمنيا اإلبالغ ،من قبيا ما ينع

ــوعع أو إلزام ــع ،ان ــا بي ــو الينا ــر األرار ــيا

(أ) جي ـ أن يكــون ال ـدم مــن اإلبــالغ وقيمتــل لــدى املًــتيمنت وا ــحت باعتبا مه ـا
أداة قختاذ الأرا او؛
( ) ينبغع أن تًد مت نباو تأد املينوماو عن اي ا مناربا؛
(مل)

ينبغع أن يكون مًمون املت نباو وا حائ؛

(د)

ينبغع أن تشري املينوماو امل نوبا إإ اياا امل تبا ي رنًنا قيما الشر ا بأ منيفا؛

(ه)

ينبغع و غ ميايري ون م امتثال؛

(و) ينبغع و غ ن ـا لتأـد املينومـاو و نينيفـا ،وإتادـا املـواد الداعمـا لتوجيـل ميـدي
التأا ير فيما يتينا بالتنفيذ؛
(إل)

ينبغع أن يكون الًمان من رم االت مًتأا شر ائ ملواوقيا املينوماو

واو -المدثد ية والضمان
 -73إن ــمان مواوقيــا التأــا ير املتينأــا باقرــتداما ميكــن أن يي ـزإل مًــداقيتيفا ويزيــد أيً ـائ مــن
جودة اإلبالغ
 -74وانـ ــا ميـ ــايري خمتنفـ ــا ميكـ ــن ارـ ــتاداميفا لًـ ــمان مواوقيـ ــا املينومـ ــاو حـ ــري املاليـ ــا ففـ ــع
()69
ع ــا  ،٢٠١3أ ــد اعن ــو ال ــدو املي ــين بت ــدقيا ا ً ــاباو ومي ــايري الً ــمان ميي ــا ائ منأحـ ـائ
بشــأن التزامــاو الًــمان( ،)7١()7٠حــري عمنيــاو تــدقيا املينومــاو التا خييــا أو ارتيرا ــيفا وين بــا
__________
( )68يأتًع اـذا الـنيفج مـن الشـر او إمـا اإلبـالغ عـن ةاا اـا ومينومامـا فيمـا يتينـا باقرـتداما ،أو تو ـي األرـبا
إن اع ا تفيا ذلا
( )69ان ر ( http://www.iaasb.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥

( )7٠التزا الًمان او التزا يبدي فيل املما س ارتنتاجائ ييفدم إإ إليادة د جا الثأا لدى املًتيمنت املًـتيفدفت حـري
ال ـ ـ ـ ـ ــرم املًـ ـ ـ ـ ــؤول ،بشـ ـ ـ ـ ــأن نتيجـ ـ ـ ـ ــا تأيـ ـ ـ ـ ــيم أو قيـ ـ ـ ـ ــاس مو ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ــا بنـ ـ ـ ـ ــاميئ عنـ ـ ـ ـ ــى ميـ ـ ـ ـ ــايري ميينـ ـ ـ ـ ــا؛ ان ـ ـ ـ ـ ــر
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2012%20IAASB%20Handbook%20Part%20I_Web.pdf

(ا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
( )7١ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر http://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-
( revised-assurance-engaا ُّنغ عنيل ي  ٢٥ة /أحً و )٢٠١٥
GE.15-14465
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اــذا املييــا عنــى ــمان مواوقيــا تأــا ير اقرــتداما والتأــا ير املتكامنــا فينــى رــبيا املثــال ،و ــيت
()7٢
اولندا ميايري و نيا بشأن مان مواوقيا تأا ير اقرتداما
 -7٥ويت ــي ميي ــا الً ــمان الـ ـوا د ي جمموع ــا املي ــايري  AA1000الً ــاد ة ي ع ــا  ٢٠٠8ع ــن
من مــا املًــاميلا( )73ريأــا شــامنا ملًــاميلا املن مــا عــن إدا مــا وأداييفــا وإبالحيفــا فيمــا يتينــا بأًــايا
اقرتداما ،بتأيـيم مـدى تأيُّـداا مببـادئ املًـاميلا الـن تـن عنييفـا جمموعـا امليـايري  ،AA1000ونوعيـا
ما تكشف عنل من مينوماو عن أداييفا ي جمال اقرتداما
 -76وان ــا أيً ـائ مي ــايري لً ــمان املواوقي ــا ي مو ــول مي ــت ،مث ــا امليي ــا ال ــدو  3410بش ــأن
التزامــاو الًــمان( - )74و ديــدائ التزامــاو الًــمان بشــأن بيانــاو حــاإلاو الدفي ــا  -الــذي و ــيل
اعنــو الــدو امليــين بتــدقيا ا ًــاباو وميــايري والًــمان؛ واملييــا  )7٥(ISO 14064-3:2006الــذي
يأـ ــد إ شـ ــاداو بشـ ــأن رـ ــري أو إدا ة عمنيـ ــا املًـ ــادقا عنـ ــى التأ يـ ــداو املتينأـ ــا بغـ ــاإلاو الدفي ـ ــا
أو التحأا منيفا
 -77وتأـ ـد الً ــما بن ع ــادة ــربى ش ــر او احملار ــبا وا ـ ـربامي اقرتش ــا يون ي جم ــال اقر ــتداما
وتؤ ــد املن م ــا الدولي ــا لنمؤرً ــاو اليني ــا ملراجي ــا ا ً ــاباو أن ــمان تأ ــا ير اقر ــتداما م ــا إلال
يت ـو وأنـل ــوعع ي مي ـم ا ــاقو وختتنـف بيانــاو الًـمان مــن ديـت احملتــوى وأنـوال الًــمان
ويأتً ــر أحنبيف ــا عن ــى ــمان مواوقي ــا جمموع ــاو و ــددة م ــن املينوم ــاو أو البيان ــاو ،ويغ ــع قني ــا
منيفــا امــا تأريــر الشــر ا املتينــا باقرــتداما ومــغ ذلــا ،نًــت الد ارــا اقرتأًــاييا الــن أ زمــا
جمموع ــا  KPMGإإ أن  6٠ي املاي ــا م ــن أ ــرب الش ــر او الياملي ــا امل ــايتت وا مً ــت ( )G250ال ــن
تبنغ عن بياناو اقرتداما تًتثمر ي الًمان ا ا جع

زاي -االمتثال
 -78إن وجود ن ا امتثال يتًـم بالكفـامية ويشـما ةليـاو لملنفـاذ ،يكفـا تنفيـذ املت نبـاو عنـى
و منارـ وانـا أدلـا عنـى أن اإلنفـاذ يـؤار تـأاريائ إجيابيـائ ي شـفافيا الشـر او وجـودة اإلبـالغ ي
جم ــال اإلب ــالغ امل ــا وي ا ــذا الً ــدد ،أ ــد األونكت ــاد م ــذ رة قً ــايا بش ــأن املما ر ــاو ااي ــدة
__________
( )7٢ان ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://www.pwc.com/co/es/responsabilidad-corporativa/assets/right-combination.pdfا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ٢6
ة /أحً و )٢٠١٥

( ،AccountAbility AA1000 Assurance Standard, 2008 )73مت ــال عن ــى الـ ـرابط الت ــا
( standards/aa1000as/index.htmlا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
( )74ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر http://www.ifac.org/publications-resources/glance-international-standard-assurance-engagements-isae-
( 3410-assurance-engagا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
( )7٥ان ر ( http://www.iso.org/iso/catalogue_detail%3Fcsnumber%3D38700ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
http://www.accountability.org/
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()77

املتينأــا بالر ــد واإلنفــاذ وةليــاو اقمتثــال( )76وباإل ــافا إإ ذلــا ،تأــد أداة الت ــوير احملار ـ
الـن أعــداا األونكتــاد وفريــا ا ـربامي ا كــومع الــدو مـواد مرجييــا مفيــدة لــدعم البنــدان ي جيفوداــا
الراميا إإ تيزيز ايا نيفا ا ا ا باحملاربا واإلبالغ

حاح -المدار
 -79ر ــتحتامل الش ــر او إإ جمموع ــا م ــن املـ ـوا د التكنولوجي ــا واملالي ــا والبشـ ـريا ام ــغ البيان ــاو
واإلبــالغ عــن املينومــاو ورــينبغع تييــت عــدد ــام مــن املــو فت وتــد يبيفم وحيتــامل املبنغــون إإ
ايا ا تدعم اإلبالغ املتينا باقرتداما
 -8٠وي دال ــا احملار ــبت امليفني ــت ،عن ــى ر ــبيا املث ــال ،ت ــد مل اب ــا احملار ــبت الأ ــانونيت( )78قً ــايا
اقر ــتداما والأً ــايا البي ي ــا ي مجي ــغ مت نب ــاو التأاي ــا ال ــن تش ـ ـ يفا وت ــن م مب ــاد ة اإلب ــالغ الياملي ــا
دو او تد يبيـ ـا( )79تت ــي ميرفـ ـا أرار ــيا مببادييف ــا التوجييفي ــا وتأ ــد بي ــو البو ــاو الت ــد ي والتوجي ــل
لنش ــر او واملً ــتثمرين ،مثـ ــا ر ــوس األو اس املالي ــا  Bolsa de Valores, Mercadorias & Futurosي رـ ــاو
بــاولو( )8٠بالرباإليــا الــن تــن م دنأــاو عمــا تد يبيــا مــغ مبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا إل ــالل الشــر او عنــى
مت نبــاو الكشــف عــن املينومــاو املتينأــا باقرــتداما بنــاميئ عنــى ــج اإلبــالغ أو التينيــا وتــن م رــوس
رنغافو ة ل و اس املاليا( )8١أيًائ أ بغ دو او تد يبيا رنويائ ي جمال اقرتداما لنشر او املًجنا
 -8١و نً ـ ــت د ار ـ ــا( )8٢أجراا ـ ــا األونكت ـ ــاد بش ـ ــأن املً ـ ــؤوليا اقجتماعي ـ ــا لنش ـ ــر او إإ أن
املؤرًـ ــاو الًـ ــغرية واملتور ـ ـ ا ي البنـ ــدان الناميـ ــا تيـ ــاين أل ـ ــا تفتأـ ــر حالب ـ ـائ إإ الأـ ــد او وامل ـ ـوا د
وامليـا م الالإلمــا لالمتثــال ملت نبـاو بــا املشـ ين ا ا ــا باملًـؤوليا اقجتماعيــا لنشــر او وت يفــر
الد ار ـ ــا أن ب ـ ـرامج الت ـ ــوير املؤرً ـ ــع ي جم ـ ــال املً ـ ــؤوليا اقجتماعي ـ ــا لنش ـ ــر او ال ـ ــن تً ـ ــتيفدم
املؤرً ــاو الً ــغرية واملتور ـ ـ ا ا ج ــم و ــدودة ن اق ـ ـائ وع ــددائ ،و ــول مي بميف ــا وتنف ــذ الو ــاقو
اإلمناييا أو املن ماو ا كوميا الدوليا أو اعتمغ املدين ،وقنما تشا ي ذلا ا كوماو احملنيا

__________
( )76ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard70_ar.pdfا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ عنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢6ة /
أحً و )٢٠١٥
( )77ان ر ( http://adt.unctad.org/ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥

( )78ان ـ ـ ـ ــر ( http://www.accaglobal.com/an/en/technical-activities/sustainability/acca-qualification.htmlا ُّن ـ ـ ـ ــغ عني ـ ـ ـ ــل
ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
( )79ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( https://www.globalreporting.org/services/preparation/certified-training-partners/Pages/default.aspxا ُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
( )8٠ان ر ( http://www.sseinitiative.org/fact-sheet/bovespa/ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
( )8١ان ر ( http://www.sseinitiative.org/fact-sheet/sgx/ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
( ،UNCTAD, 2012, Corporate Social Responsibility in Global Value Chains )8٢متادــا عنــى الـرابط التــا
( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d3_en.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
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خامس ا -مؤشرا أهداف التنمية المستدامة فل ترارير الشركا
 -8٢بغي ــا ال ــتمكن م ــن تنفي ــذ أا ــدام التنمي ــا املً ــتداما تنفي ــذائ ر ــنيمائ ،ر ــيكون م ــن الً ــرو ي
ــد التأــد بارــتمرا ولــذا الغــرم ،أ ــد و النجنــا اإلدًــاييا ي األمــم املتحــدة مشــرول تأري ـر
تأــين( )83يتًــمن أ ثــر مــن  3٠٠مؤشــر عــاملع ألاــدام التنميــا املًــتداما وحايامــا وباإل ــافا إإ
ذلــا ،أنشـ فريــا ـربامي مشـ بــت الو ــاقو ميــين مبؤشـراو أاــدام التنميــا املًــتداما( )84لو ــغ
إ ــا مؤش ـراو مــن أجــا ــد أاــدام وحايــاو ــا التنميــا ملــا بيــد عــا  ٢٠١٥عنــى الًــييد
الياملع ،ودعم تنفيذاا
 -83وي اـ ـ ــذا الًـ ـ ــدد ،انـ ـ ــا فـ ـ ــرص لو ـ ـ ــغ أدواو لنمًـ ـ ــاعدة ي ـ ـ ــد فياليـ ـ ــا ريارـ ـ ــاو
اقرتداما بوجل عا عنى الًـييد اليـاملع مـن ـالل الـربط بـت احملارـبا واإلبـالغ مـن قببـا الشـر او
وأادام التنميا املًتداما
 -84ودًــا مجيــغ التكــاليف واقلتزامــاو مبــدأ أرارــع إلدا ة الشــر ا بكفــامية ولــذلا ،ميكــن
اقرتناد أ ثر إإ ةلياو احملاربا وأ ر اإلبـالغ الأايمـا مـن أجـا تـوفري املينومـاو واملؤشـراو احملـددة
الالإلم ــا ألا ــدام التنمي ــا املً ــتداما وقر ــتيرام أيأيف ــا وميك ــن بن ــوغ ذل ــا ب دم ــامل املؤش ـراو ي
ن ــا وارـ أرارــع مــن شــأنل أن ييـزإل ارــا املؤشـراو ومواوقيتيفــا وإمكانيــا مأا نتيفــا ،وحيــد مــن
ادتمال أن تأيو مؤشراو خمتنفا الياما نفًل
 -8٥وم ــغ ذل ــا ،م ــن الً ــي ا تي ــا ع ــدد و ــدود م ــن املؤشـ ـراو األرار ــيا ار ــتنادائ إإ أ ــر
اإلبـالغ اليديــدة الأايمــا ،يتـي أيًـائ منيفجيــا قيــاس قابنـا لنمأا نــا ق بــت البنـدان فحًـ  ،بــا بــت
الشر او ذاو املنشأ الوادد أيًائ
 -86وتبنــغ شــر او عديــدة عــن إرــيفاميفا ي التنميــا املًــتداما وييبـ ُّد بيًــيفا تأــا ير قايمــا بــذاما
عــن اقرــتداما ،بينمــا تــد مل شــر او أ ــرى تنــا املينومــاو ي تأا يراــا الًــنويا وميكــن أن تشــكا
اــذ املما رــاو الًــنيما أرارـائ مفيــدائ ق تيــا املؤشـراو الرييًــيا بشــأن أاــدام التنميــا املًــتداما
ي تأا ير الشر او

 -87فين ـ ــى ر ـ ــبيا املث ـ ــال ،أ نأ ـ ــت ش ـ ــر ا  )8٥(Unileverي ع ـ ــا  ٢٠١٠ـ ــا ر ـ ــبا الي ـ ــيض
املً ــتداما لتحأي ــا االا ــا أا ــدام ييً ــيا ا ــع ً ــت الً ــحا والرف ــا  ،وا ــد م ــن الت ــأاري البي ــع،
__________
( )83ان ـ ـ ـ ـ ــر ( http://sd.iisd.org/news/un-statistical-commission-assesses-sdg-indicators/ا ُّنـ ـ ـ ـ ــغ عنيـ ـ ـ ـ ــل ي  ٢6ة /
أحً و )٢٠١٥
( )84ان ر ( http://unstats.un.org/sdgs/first-iaeg-sdgs-meeting/ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥

( ،Unilever Annual Report, 2014 )8٥متــال عنــى ال ـرابط التــا
( AR14.pdfا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
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وتيزيــز رــبا ً ـ ال ـرإلس وتن ــوي ا ــا عنــى تًــيا التزامــاو يبتغــى أيأيفــا نــول عــا ٢٠٢٠
ي اعاقو التاليا
• الًحا والن افا؛
• التغذيا؛
• انبياااو حاإلاو الدفي ا؛
• املامي؛
• النفاياو؛
• ا ًول عنى املوا د ب ريأا مًتداما؛
• اإلنًام ي مكان اليما؛
• إتادا الفرص لنمرأة؛
• األعمال التجا يا الشامنا لنجميغ
 -88وتشما املؤشراو حري املاليا الرييًيا الن اعتمدما الشر ا ما ينع
• انبياااو ااين أ ًيد الكربون من ال اقا ،وامليا  ،وجممول النفاياو لكا ن من اإلنتامل؛
• ميدل وترية جممول ا واد املًجنا ي ا منيون راعا عما؛
• النًبا امل ويا لنمديرين دً

اانو

 -89وتنش ــر ش ــر ا فيني ــبو( )86بيانام ــا املتينأ ــا باقر ــتداما ــمن تأريرا ــا الً ــنوي وتتً ــمن
البيان ــاو مينوم ــاو ع ــن األدامي امل ــا والبي ــع واقجتم ــاعع ويش ــما األدامي امل ــا بن ــودائ م ــن قبي ــا
املبييــاو واإليـراداو واملياشــاو والــد ا املــا والنفأــاو ،ومــا إإ ذلــا وتتنــاول املينومــاو املتينأــا
ب ــاألدامي اقجتم ــاعع جوان ـ الً ــحا والً ــالما (تأ ــاس ً ـ د ــاقو اإل ــابا ال ــن تفً ــع إإ
ــيال أي ــا عم ــا)؛ واخن ـ ـراا امل ــو دين ي جم ــال اقر ــتداما (اإلب ــالغ ع ــن برن ــامج فيني ــبو إلش ـ ـرا
املــو دين ي جمــال اقرــتداما)؛ ومشــا ا املــو فت (تأــاس بد ارــاو ارتأًــاييا)؛ والتنــول واإلدمــامل
ي دالــا الكشــف عــن مينومــاو عــن خمتنــف مًــتوياو املــو فت دً ـ ااــنو وأ ـريائ ،يشــما
األدامي البي ــع مينومــاو وبيانــاو عــن اقبتكــا األ ًــر ،أي أنش ـ ا البحــت والت ــوير املً ـ نغ الــا
لبنــوغ منتجــاو ً ـرامي وت ــوير تكنولوجيــاو ً ـرامي؛ ومبييــاو املنتجــاو ا ً ـرامي مبينــا دً ـ
الأ ــال؛ وبرنــامج اليمنيــاو ا ً ـرامي الــذي ير ــز عنــى املًــامهت الرييًــيت ي تغــري املنــاخ ،وإع ــادة
تدوير النفاياو ،وا د من ارتيفال امليا  ،و فو انبياااو املواد املأيدة وا رة
__________
( )86ان ر ( http://www.2014.annualreport.philips.com/#!/sustainability-statements/ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
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 -9٠ويش ـما " ــج الأيم ــا ا أيأي ــا" لش ــر ا  )87(Ambuja Cements Ltd.قيمـ ـائ مالي ــا واجتماعي ــا
وبي يــا وتشــما عمنيــا التحديــد دًــا الأــيم اقجتماعيــا والبي يــا اإلجيابيــا والًــنبيا الــن أأيفــا
الشــر ا ،و نيــا عنا ــر اــذ الأــيم الــن ميكــن أن تــؤار ي أدامي الشــر ا املــا ي املًــتأبا ،وتًــميم
جمموعا من اإلجرامياو اقر اتيجيا فو الأيم الًنبيا وإليادة الأيم اإلجيابيا
• الأيما املاليا  +الأيما اقجتماعيا  +الأيما البي يا = الأيما ا أيأيا؛
• الأيما املاليا = األ بال حري املوإلعا واخنفام الأيما؛
• الأيمــا اقجتماعيــا = الأيمــا اققتًــاديا املًــافا  +الأيمــا الــن تكًــبيفا الشــر ا مــن ــالل
مباد او املًؤوليا اقجتماعيا لنشر او  -الًحا البشريا؛
• الأيم ــا البي ي ــا = هنمي ــغ مي ــا األم ــا  +املـ ـواد ا ــا وأنـ ـوال الوق ــود البدين ــا  +ارتً ــالل
احملــاجر  +ال اقــا املتجــددة  +اقتًــاد املًــتيفنا النيفــايع ي ارــتادا املــامي  -اقنبيااــاو
الغاإليا  -ارتارامل امليا  -األ ا ع املتًر ة
 -9١وي ايونــا األ ــرية ،تًــافرو جيفــود اتفــاس األمــم املتحــدة اليــاملع ومبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا
()88
واعنــو اليــاملع ل عمــال التجا يــا مــن أجــا التنميــا املًــتداما لو ــغ جمموعــا أدواو تتــي جـائ
ملواميمـ ــا ار ـ ـ اتيجياو األعمـ ــال التجا يـ ــا مـ ــغ أاـ ــدام التنميـ ــا املًـ ــتداما ،وتأيـ ــيم اياـ ــا  ،و ديـ ــد
أا ــدام ت نيي ــا ،واإلب ــالغ ع ــن النت ــايج عن ــى ــو يتً ــم باملً ــداقيا ورتتً ــمن جمموع ــا األدواو
دلــيالئ لنتنفيــذ بشــأن تأيــيم األاــر وا تيــا مؤش ـراو األدامي الرييًــيا و ديــد األاــدام ويتوقــغ نشــر
الدليا ي عا  ٢٠١٥ي أعأا إ الس أادام التنميا املًتداما
 -9٢ومــا بــرل األونكتــاد ييمــا أيً ـائ عنــى و ــغ منيفجيــاو/مؤش ـراو ي اــذا اعــال تر ــز عنــى
اتًاس البيانـاو وإمكانيـا مأا نتيفـا وا تـا األونكتـاد ي وايأتـل إ شـاداو بشـأن مؤشـراو مًـؤوليا
الش ــر او ي التأ ــا ير الً ــنويا ع ــددائ و ـدودائ م ــن املؤش ـراو ومنيفجي ــا قيار ـيفا م ــن ب ــت جمموع ــا م ــن
مباد او اإلبالغ الأايما ،عنى النحو التا
• التج ــا ة واقر ــتثما وال ــروابط (اإلي ـ ـراداو اإلمجالي ــا؛ وقيم ــا ال ـ ـوا داو مأاب ــا الًـ ــاد او؛
وإمجا اقرتثما او ااديدة؛ واملش ياو احملنيا)؛
• ت ــوفري ف ــرص اليم ــا ومما ر ــاو اليم ــا (ق ــوة اليمـ ــا اإلمجالي ــا مً ــنفا دًـ ـ ن ــول اليم ــا
وعأـد اليمــا وااــنو؛ وأجــو وارتحأــاقاو املو فــت مًــنفا دًـ نــول اليمــا وااــنو؛
وعدد املـو فت اإلمجـا وميـدل دو ان املـو فت مًـنفائ دًـ ااـنو؛ والنًـبا امل ويـا مـن
املو فت املشمـولت باتفاقـاو املفاو ا ااماعيا)؛

__________
( ،Ambuja Cements Ltd., Sustainable development report 2013 )87متــال عنـى الـرابط التــا

http://www.ambujacement.com

( /wp-content/uploads/2013/10/Ambuja_Cement___Sustainable_Development_Report_2013.pdfا ُّن ـ ـ ــغ عني ـ ـ ــل ي ٢6
ة /أحً و )٢٠١٥
( )88ان ر ( https://www.unglobalcompact.org/news/1361-10-07-2014ا ُّنغ عنيل ي  ٢6ة /أحً و )٢٠١٥
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• التكنولوجي ــا وتنمي ــا امل ـ ـوا د البش ـ ـريا (اإلنف ــاس عن ــى البح ــت والت ــوير؛ ومتور ــط ر ــاعاو
التــد ي الًــنوي لنمو ــف مًــنفائ دً ـ ف ــا املو ــف؛ واإلنفــاس الًــنوي عنــى تــد ي
املو ف مًنفـائ دًـ ف ا املو ف)؛
• الً ــحا والً ــالما (تك ــاليف ــحا امل ــو فت ور ــالمتيفم؛ وأي ــا اليم ــا الً ــاييا بًـ ــب
ا واد واإل ابـاو واألمرام امليفنيا)؛
• املً ــامهاو ا كومي ــا واعتميي ــا (امل ــدفوعاو لنحكوم ــا؛ واملً ــامهاو ال وعي ــا املأدم ــا إإ
اعتمغ املدين)؛
• الفًــاد (عــدد أدكــا اإلدانــا الًــاد ة بشــأن انتيفــا الأ ـوانت أو الن ـواي املتينأــا بالفًــاد
ومبنغ الغراماو املدفوعا/املًتحأا الدفغ)
 -93ويتًــمن دليــا األونكتــاد بشــأن مؤش ـراو الكفــامية اإليكولوجيــا منيفجيــا لالع ـ ام مبفيفــو
اي الأيما املًافا وقيارل والكشف عنل من الل املؤشراو ا مًا التاليا
• ارتيفال امليا وًوبائ بًاي الأيما املًافا؛
• مًامها اقد ا الياملع وًوبا بوددة اي الأيما املًافا؛
• مت نباو ال اقا وًوبا بوددة اي الأيما املًافا؛
• مدى اقعتماد عنى املواد املًتنفدة ل بأا األوإلون وًوبا بوددة اي الأيما املًافا؛
• النفاياو الناش ا وًوبا بوددة اي الأيما املًافا
 -94وميك ــن أن تتـ ــي اـ ــذ املب ــاد او وحرياـ ــا أرار ـ ـائ مفيـ ــدائ لنتو ــا إإ توافـ ــا ل ـ ـآل امي بشـ ــأن
املؤشراو الرييًيا ي التأـا ير الًـنويا الـن تيـداا الشـر او ،وتًـاعد ي تيزيـز دو اإلبـالغ مـن قببـا
الشر او ي إ ا تنفيذ أادام التنميا املًتداما و داا


سا سا -االستنتاجا 

 -9٥م ــن امليف ــم اقع ـ ام بال ــدو ا ار ــم ال ــذي يؤدي ــل اإلب ــالغ م ــن قبب ــا الش ــر او ي أي ــا
أاــدام التنميــا املًــتداما ف يفــو مًــد أرارــع لنمينومــاو عــن أدامي الشــر او وميكــن أن يثــري
ويي ـزإل ةليــاو ــد أاــدام التنميــا املًــتداما بتزويــد ا كومــاو واملؤرًــاو واعتمــغ واايفــاو
املينيـ ــا األ ـ ــرى بالورـ ــايا الكفينـ ــا بتأيـ ــيم تـ ــأاري الشـ ــر او اققتًـ ــادي والبي ـ ــع واقجتمـ ــاعع ي
التنميــا املًــتداما ومــغ ذلــا ،ق بــد ،لتحأيــا اــذا الــدم ،مــن بــذل مزيــد مــن اايفــود لكفالــا
اتً ــاقل م ــغ أ ــر ومما ر ــاو اإلب ــالغ الأايم ــا؛ فًـ ـالئ ع ــن إمكاني ــا مأا ن ــا املينوم ــاو والبيان ــاو
املأدما من الشر او
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 -96وي ا ـ ــذا الً ـ ــياس ،م ـ ــن امليف ـ ــم دي ـ ــد املؤش ـ ـ ـراو الرييً ـ ــيا ألدامي الش ـ ــر او ي جم ـ ــال التنمي ـ ــا
املًـ ــتداما ،الـ ــن رتًـ ــاعد ي ـ ــد التأـ ــد احمل ـ ـرإل ي تنفيـ ــذ أاـ ــدام التنميـ ــا املًـ ــتداما ،وتيًـ ــر نشـ ــر
املما رــاو الًــنيما ،وتًــاام ي إليــادة اتًــاس وإمكانيــا مأا نــا املينومــاو الالإلمــا يليــاو ــد أاــدام
التنميا املًتداما وارتيرا يفا وريكون مان مواوقيا اذ املينوماو اامائ لكفالا مًداقيتيفا
 -97وقــد يــود املنــدوبون املشــا ون ي الــدو ة الثانيــا والثالاــت لفريــا ا ـربامي ا كــومع الــدو أن
ين روا ي الأًايا امل رودا ي اذ املذ ا رة و ذلا ي املًايا التاليا
(أ) مــا اــع اإل ــاإلاو الرييًــيا واملما رــاو الًــنيما والــد وس املًتانًــا ي اإلبــالغ
عن اقرتداما وعن املًايا البي يا واقجتماعيا وتنا املتينأا باإلدا ة؟
( ) يــف ميكــن التو ــا إإ مأا نــا التأــا ير املتينأــا باقرــتداما و أيــا اتًــاقيفا ومــا
اع اإلجرامياو الالإلما لذلا؟
ي ــف ميك ــن ار ــتادا أ ــر احملار ــبا واإلب ــالغ املوج ــودة لتن ــاول ج ــدول األعم ــال
(مل)
املتينا بأادام التنميا املًتداما؟
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(د)

يف ميكن تيزيز التياون والتنًيا بت أ حا املًنحا عنى مجيغ املًتوياو؟

(ه)

ما او الدو الذي ميكن أن يؤديل األونكتاد والي او الدوليا األ رى ي اذا اعال؟
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ا اد احملاربت الدو
جمموعا KPMG
اعنو الياملع ل عمال التجا يا من أجا التنميا املًتداما
البنا الدو 
اعنو الدو مليايري احملاربا
وإلا ة البي ا والتنميا املًتداما وال اقا  -فرنًا
مباد ة اإلبالغ اليامليا
جمنو ميايري الكشف عن املينوماو املتينأا باملناخ
من ما احملاربت امليفنيا الولنديا Royal NBA
اعنو الدو امليين بتدقيا ا ًاباو وميايري الًمان
مؤرًا إيتوس
اب ا احملاربت الأانونيت
مؤرًا برايو ووترااوس وبرإل
جاميا ريا ا اق اديا  -الرباإليا
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مؤرًا الًير ا أيأع ()True Price
اعنو الدو لملبالغ املتكاما
برنامج األمم املتحدة لنبي ا
إدا ة الشؤون اققتًاديا واقجتماعيا ي األمم املتحدة
مباد ة األعمال املًؤولا ،با ًتان
املباد ة املاليا لربنامج األمم املتحدة لنبي ا
مشــرول احملار ــبا املتينأ ــا باقر ــتداما الــذي أ نأ ــل ــاد الً ــمو
املنكع أمري وينز
مييفد احملاربت الأانونيت ي إنكن ا ووينز
جاميا أ ًفو د
بو ا جواانًربغ
شر ا Deloitte
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