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 مجلس التجارة والتنمية
 والتنمية والمشاريع االستثمار لجنة
 العامل المعني الدولي الحكومي الخبراء فريق

 واإلبـالغ للمحاسبة الدوليـة بالمعايير
 والثالثون الرابعة الدورة
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  3-1 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التقــــارير المتعلقــــة باالســــتدامة  ا تيــــار بــــي  مقارنــــة ال إمكانيــــة تحســــي   
 تحقيـقفـي  إسـاامااالشـراات نـ  م  جانـ  إلبالغ ل أساسيةمؤشرات 

   أهداف التنمية المستدامة
 مذارة مقدَّمة م  أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
هذه املذكرة أعدهتا أمانة  األونتاةال لاي ةد مةداولد الةدورة الراالة  والثرية  لفرية  ا ةربا   

الدولية  لمماابةب  واالاةرش اشةخت ارايةار مؤأةراد أبابةي  احلتومي الدويل اللامل امللة  اامللةايد 
 .لإلارش من جانب الشركاد عن إبهامها يف حتقي  أهداف الانمي  امل ادام 

وت ةةةةاند املةةةةذكرة إت املةةةةداولد ال ةةةةااق  لفريةةةة  ا ةةةةربا  احلتةةةةومي الةةةةدويل اشةةةةخت لور  
ميتةةن ايةةالة تلزيةةز هةةذا ، وكيةةف 2030االاةةرش يف ر ةةد تنفيةةذ رنةة  الانميةة  امل ةةادام  للةةا  

 .الدور عن طري  حت   اجلولة والت اق والقاامي  لممقارن  وفائدة االارش املالم  االبادام 
وي الرض الاقريةر مبةالو وملةايد ارايةار املؤأةراد، ويلةرض مموعة  مةن املؤأةراد األبابةي  

لد القاصةالي  والبييية  وتشمل هذه املؤأراد اجملا .املخاارة من أجل إجرا  مزيد من املناقش 
والجاماعيةة  وااللاريةة ، فااةةي  إطةةار رةةا أبةةاو اللمةةال امللمومةةاد املاليةة  وامللمومةةاد املالمقةة  
االبادام  عمى م اوى الشركاد وكذلك ملوا م  االارش من جانب الشةركاد مةم مانمبةاد 

 .الاةرش عةن البةادام آلي  ر د أهداف الانمي  امل ةادام  واياناهتةا الفوقية  الاوجيهية  اشةخت ا
وتقةة ه هةةذه املةةذكرة أيضةةاس الةةط امل ةةائل لنر هةةا لممناقشةة  يف الةةدورة الراالةة  والثريةة  لفريةة  
ا ربا  احلتومي الدويل اللامل املل  اامللةايد الدولية  لمماابةب  واالاةرش، ابية  انةا  توافة  يف 

هم يف ايةةةالة إمتانيةةة  املقارنةةة  اةةة  اآلرا   ةةةول القائمةةة  املق  ةةة  ااملؤأةةةراد األبابةةةي ،  ةةةا ي  ةةة
 .الاقارير املالمق  االبادام  ويف حتقي  الت اق مم أطر االارش املايل
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 مقدمة -أوالا  
احلتةةومي الةةدويل اللامةةل ا ةةربا  ا ةةربا  املشةةاركوت يف الةةدورة الثالثةة  والثريةة  لفريةة  أّكةةد  -1

أمهيةة  إبةةها  القنةةا  ا ةةا  يف حتقيةة  أهةةداف  امللةة  اامللةةايد الدوليةة  لمماابةةب  واالاةةرش عمةةى
املايل وغةد املةايل يف الرفيم اجلولة الذي يؤليه االارش البالغ األمهي  الدور عمى الانمي  امل ادام  و 

تي ةةد و  ،البةاقرار املةايل، وتلزيةةز البيية  البةاثماري  املواتية  يف لعةماألهةةداف، و هةذه ر ةد تنفيةذ 
 املامثةةةل يف الةةةدور املازايةةةدوأأةةةاروا إت ال ةةةاه املانةةةور  .اللارة ال ةةةميم اوتلزيةةةز  ،حتقيةةة  الشةةةفافي 

اييةةةاد تتييةةةف  وعمةةةى احلاجةةة  إتلإلاةةةرش عةةةن البةةةادام  يف جةةةدول أعمةةةال ا ابةةةب  واالاةةةرش 
املنالةةب اجلديةةةدة الناأةةي  عةةةن رنةةة   مةةةم )االاةةةرش الشةةركا   الشةةركاد الةةةذي تقةةو  اةةةهاالاةةرش 

 .2030الانمي  امل ادام  للا  
أهةداف الانمية  امل ةادام  ارنامج اللامل عمى أت  احلتومي الدويلا ربا  فري  وقد اتف   -2

االاةرش مةن  اشةختاتبا  هنج ماتامةل  الاشجيم عمىيف  وإطار ر ده ميتن أت يؤليا لوراس متتينياس 
فائةدة تلزيةز ويف ، وحتقية  الت ةاق فيةه  االاةرش املالمة  االبةادام حت ة يف الشركاد، و  جانب
 .الشةركاد يف تنفيةذ أهةداف الانمية  امل ةادام  إبةهامادألغراض اختاذ القةراراد وتقيةيم  االارش

، االالةةةةةاوت مةةةةةم الفريةةةةة  اللمةةةةةلالبةةةةةانااجاد املافةةةةة  عميهةةةةةا لمةةةةةدورة األونتاةةةةةال إت وقةةةةةد لعةةةةةت 
 عمةةى حتقيةة  تقةةد  يف أعمالةةهأهةةداف الانميةة  امل ةةادام ، الشةةركا  و ش الباشةةاري امللةة  اةةاالار

األبابةةي  ذاد الصةةم  مةةن أجةةل تي ةةد تن ةةي  االاةةرش ارايةةار عةةدل  ةةدول مةةن مؤأةةراد  اشةةخت
 .أهداف الانمي  امل ادام  ومؤأراتهإطار ر د مم ابي  موا ماه االارش عن البادام  

تي ةةد املناقشةة  اشةةخت ارايةةار مؤأةةراد ابيةة  كرة أعةةدد أمانةة  األونتاةةال هةةذه املةةذ وقةةد  -3
 أبابةةةي  ألهةةةداف الانميةةة  امل ةةةادام  يف الةةةدورة الراالةةة  والثريةةة  لفريةةة  ا ةةةربا  احلتةةةومي الةةةدويل

 ني ةةةات/ ٤و 3يف  اجامةةةماالان ةةةي  مةةم الفريةةة  الباشةةةاري الةةةذي  أ عةةةدد املةةةذكرةوقةةةد  .اللامةةل
  . 1)املقدَّم  من ا ربا يف جنيف، وهي تاضمن الالميقاد  2017 أاريل
 فريةة  ا ةةربا  احلتةةومي الةةدويلالةةأ أجراهةةا ال ةةااق   املناقشةةادإت املةةذكرة هةةذه وت ةةاند  -٤

فريةة  ا ةةربا   وقةةد نةةاق  .حتقيةة  أهةةداف الانميةة  امل ةةادام  لور االاةةرش يفحت ةة  اشةةخت اللامةةل 
والثريةة ، األبةةاو املننقةةي العةةدال اللامةةل، يف لورتيةةه الثانيةة  والثريةة  والثالثةة  احلتةةومي الةةدويل 

وينببةةةي  . 2)مموعةةة  مةةةن املؤأةةةراد الشةةةركاتي  األبابةةةي  ومبةةةالو هةةةذه اللمميةةة  وإطارهةةةا اال ةةةايل
 .النظر يف هذه املذكرة االق ات مم الويائ  ال ااق  الأ أ عدد من أجل هذه الدوراد

__________ 

ومؤب ة   رةربا  مةن التيانةاد الاالية ب راانة  ا ابةب  القةانوني  امللامةدين  مةنالالميقاد واالبهاماد ق دمت   1)
ومؤب ةة  بةةجل الشةةركاد   وجلنةة  الاخنةةيا اال؛ةةائي  وممةةا ملةةايد االفصةةاه املالمقةة  ااملنةةا   ‘امةةو أورتشةةارل‘
(Corporate Register    املتاةب   و املاادةألب  اال صا اد ااألمم وإلارة الشؤوت القاصالي  والجاماعي   و

واجملمةةا    ومبةةالرة االاةةرش اللامليةة   وامللهةةد البةةتامندي لمماابةةب  القةةانوني  اال صةةائي الحتةةالي األملةةاين
  وواارة البييةةةة  يف الرباايةةةةل  KPMG Switzerlandالةةةةدويل لمملةةةةايد ا ابةةةةبي   ومنظمةةةة  اللمةةةةل الدوليةةةة   وأةةةةرك  

والييةة  الولنديةة  لإل صةةا اد  واألونتاةةال، هييةة  اباشةةاري  م ةةاقم     وامللهةةد الولنةةدي لمماابةةب  القةةانوني 
 .وارنةةامج األمةةم املااةةدة لمبييةة   والبنةةك الةةدوي  واجملمةةا اللةةاملي لنعمةةال الاجاريةة  مةةن أجةةل الانميةة  امل ةةادام 

 .مر ظ ب الالميقاد املقدَّم  من ا ربا  ل تل  االضرورة إقرار املؤأراد املق   
  .TD/B/C.II/ISAR/78والوييق   TD/B/CII./ISAR/75ظر الوييق  ان  2)

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard78_en.pdf
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البةةةادام  وعةةةن أهةةةداف الانميةةة  وتباةةةذ هةةةذه املةةةذكرة الانةةةوراد يف مةةةال االاةةةرش عةةةن  -5
امل ةةادام  الةةأ  ةةديت منةةذ انلقةةال الةةدورة الثالثةة  والثريةة  لفريةة  ا ةةربا  احلتةةومي الةةدويل اللامةةل يف 

وهذا يشمل الاو ياد امل امدة من الاقرير النهائي لفرق  اللمل امللنية  ااالفصةا اد  .2016عا  
البةةةةةاقرار املةةةةةايل الاةةةةةاام اةةةةةدوره جملموعةةةةة  اللشةةةةةرين املاليةةةةة  املاصةةةةةم  ااملنةةةةةا ، الااالةةةةة  جملمةةةةةا حتقيةةةةة  

منهجيةة  االاةةرش عةةن ‘ )املبةةالو الاوجيهيةة  املالمقةة  اةةاالارش غةةد املةةايل‘و  3) 2017) زيرات/يونيةةه 
،  2017  الصةةةالرة عةةةن املفووةةةي  األوروايةةة  يف متوا/يوليةةةه C215/01/2017امللمومةةةاد غةةةد املاليةةة   )

فيمةةا يالمةة  اامللمومةةاد  EU/2013/34امللةةد ل لماوجيةةه  Directive  2014/95/EUكمااالةة  لماوجيةةه )
 .201٤، للةةا   ٤)غةةد املاليةة  وامللمومةةاد املالمقةة  اةةالانوّ  املقدَّمةة  مةةن الشةةركاد واجملموعةةاد التبةةدة

وتننةةوي تو ةةياد فرقةة  اللمةةل هةةي واملبةةالو الاوجيهيةة  عمةةى إمتانيةة  أت تصةةباا  ةةرّك  هةةام  مةةن 
 . امارباد االارش عمى الصليد القنري وعمى  ليد الشركاد ركاد الابيد يف

وقةةد جةةا   .الفصةةا اد املاليةة  املاصةةم  ااملنةةا ويقةةد  تقريةةر فرقةة  اللمةةل تو ةةياد اشةةخت ا -6
فيه أنه يوجد طمب ماناٍ  عمى امللموماد املاصم  ااملنا  واملفيدة لختاذ القراراد يف هةذا الصةدل، 

يف امارباد االفصاه، والفاقار إت ال ياق املالم  اامللمومةاد، يف    أت أوجه عد  الت اق 
وابةةاخدا  تقةةةارير ؛نيةة  وغةةةد قاامةة  لممقارنةةة  هةةةي  يلةةاس عقبةةةاد رئي ةةي  يواجههةةةا املشةةةاركوت يف 

فلةةد  كفايةة  امللمومةةاد املالمقةة  ااملخةةاطر ميتةةن أت يقةةول إت  .األبةةواق املاليةة  عنةةد اختةةاذ القةةراراد
ويقّد   .ل وإت بو  ختصيص رأو املال وقد يثد القم  اشخت الباقرار املايلإبا ة ت لد األ و 

الاقرير عدلاس من الاو ياد اشخت كيفي  تي د االفصاه عن القضايا املاصم  ااملنا ، اوبةائل مةن 
اينها النظر يف مقاييا اشخت املخاطر املاصم  ااملنا  واملرتبن  اامليةاه والناقة  وابةاخدا  األراوةي 

  .إلارة املياه، يف احلالد الأ يتوت فيها ذلك منابباس وقاارس لمانبي و 
وتةةنص وييقةة  املبةةالو الاوجيهيةة  لممفووةةي  األوروايةة  عمةةى منهجيةة  لإلاةةرش عةةن امللمومةةاد  -7

والةأ تشةمل،  -وحتدل هةذه الوييقة  املبةالو الرئي ةي  لإلاةرش عةن امللمومةاد غةد املالية   .غد املالي 
وهةةي تنةةاق  أيضةةاس مؤأةةراد  .يف  مةة  أمةةور، مةةدى أمهياهةةا وقاامياهةةا لممقارنةة  وات ةةامها االت ةةاق

وتةةذكر الوييقةة  أت عم ةةالمعمي امللمومةةاد  .األلا  الرئي ةةي  كةةخلاة لاا ةة  فائةةدة االاةةرش غةةد املةةايل
ت ةةةةاعدهم عمةةةةى قيةةةةاو الاقةةةةّد   مييمةةةةوت إت تقةةةةدير امللمومةةةةاد التميةةةة  تقةةةةديراس كبةةةةداس اةةةةالنظر إت أهنةةةةا

وتقةةةد  الوييقةةة  عةةةدلاس مةةةن  .املااقةةة ، والاخكةةةد مةةةن الت ةةةاق عمةةةى مةةةر الوقةةةت، وإجةةةرا  مقارنةةةادع
مؤأةةراد األلا  الرئي ةةي  الاووةةياي  وتشةةج م الشةةركاد عمةةى االفصةةاه عةةن مؤأةةراد األلا  املهّمةة  

لا  الرئي ةي  املالمقة  حتديةةداس الرئي ةي ، اللامة  منهةا والقناعية  عمةى ال ةةوا ، وكةذلك عةن مؤأةراد األ
 .ويشتل ال رل املنابب الذي يشره هذه املؤأراد إواف  عممي  لمبياناد غد املالي  .االشركاد

وقد  ةد  تنةور هةا  آرةر أينةا  فة ة مةا اة  الةدورت  متثةل يف إ ةدار املشةرو  النهةائي  -8
انميةة  امل ةةادام ب حتميةةل عاالاةةرش مةةن جانةةب مؤب ةةاد األعمةةال عةةن أهةةداف الملنشةةور النةةوات 

وقةةةد أعةةةّدد هةةةذا الاقريةةةر  . 5)2017، الةةةذي أ ةةةب  ماا ةةةاس يف متوا/يوليةةةه لنهةةةداف والبايةةةادع
اةةةرايا ووترهةةةاوو  مبةةةالرة االاةةةرش اللامليةةة  والتفةةةاق اللةةةاملي لنمةةةم املااةةةدة، اةةةدعم مةةةن أةةةرك  ع

ةةر ايةةالة الةةدمج اةة  املبةةالراد املخامفةة  يف مةةال االاةةر .عكةةوارا ش مةةن جانةةب الشةةركاد وهةةو يي  
__________ 

   . 2017آب/أغ نا  22)مت الرجو  إليه يف  https://www.fsb-tcfd.orgمااه عمى الراااب   3)
)مت  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095مااه عمى الةراااب   ٤)

  . 2017آب/أغ نا  28الرجو  إليه يف 
 _https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Final_Draft_An_Analysis_ofماةةاه عمةةى الةةراااب  5)

the_Goals_and_Targets_July_2017.pdf  2017آب/أغ نا  22)مت الرجو  إليه يف .   

http://www.fsb-tcfd.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Final_Draft_An_Analysis_of_
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فيمةا ياصةةل اخهةداف الانميةة  امل ةادام ، اةةالنظر إت أت الاقريةر يلةةرض  ميلةاس أةةامرس الفصةةا اد 
مؤب اد األعمال املن َّق  مم غاياد ومؤأةراد أهةداف الانمية  امل ةادام ، و مّةل الثبةراد الةأ 

  .ميتن أت تنشخ يف مال االفصاه
وراد وابةل ،  ةا يف ذلةك مشةاوراد جةرد عةن طرية  وقد جةا  هةذا الاقريةر نايجة  مشةا -9

جلن  اباشاري  مالدلة أ ااب املصةما  أنشةخهتا مبةالرة االاةرش اللاملية  والتفةاق اللةاملي لنمةم 
وأبةةهمت أمانةة  األونتاةةال يف هةةذا اللمةةل ابيةة  وةةمات حتقيةة  الت ةةاق وتةة ار الناقةةاد  .املااةةدة

االاةةةرش اللامليةةة  والفريةةة  الباشةةةاري امللةةة  ا عةةةدال ويف  ةةة  أت مشةةةرو  مبةةةالرة  .اةةة  املبةةةالرت 
مؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  يهدف إت تي د االارش من جانب الشركاد عن إبهاماهتا 
يف حتقيةة  أهةةداف الانميةة  امل ةةادام  يف اجلوانةةب ذاد الصةةم  مةةن ألائهةةا، فةة ت أعمةةال األونتاةةال 

 .التمية  األبابةي  الةأ تتةوت عاملية  وقاامة  لممقارنة ترّكز عمى ارايار عةدل  ةدول مةن املؤأةراد 
وتشةةةتل هةةةذه املؤأةةةراد األبابةةةي  مقةةةاييا رةةةا األبةةةاو ألغةةةراض االاةةةرش، االعامةةةال عمةةةى 
املبةةالو الاوجيهيةة  القائمةة  الراميةة  إت لعةةم حت ةة  إمتانيةة  مقارنةة  تقةةارير االاةةرش عةةن البةةادام  

 .واملناط  اجلبرافي الضها ابلط ا  مؤب اد األعمال والصناعاد 
والبةةةرض الرئي ةةةي مةةةن هةةةذه املةةةذكرة هةةةو موا مةةة  مشةةةرو  املؤأةةةراد األبابةةةي  مةةةم اللمةةةل  -10

املش ك الذي يقو  اةه األونتاةال وارنةامج األمةم املااةدة لمبيية  اشةخت ووةم توجيهةاد م ةامدة مةن 
والةدف  .امل ةادام  البياناد الفوقي  يف االاةرش عةن البةادام  فيمةا يالمة  اااقية  أهةداف الانمية 

من هذه البياناد الاوجيهي  هو تزويةد الةدول األعضةا  يف األمةم املااةدة  نهجية  اشةخت قيةاو عةدل 
الشةةةةركاد الةةةةأ تنشةةةةر تقةةةةارير عةةةةن البةةةةادام ، وهةةةةو أ ةةةةد مانمبةةةةاد إطةةةةار ر ةةةةد أهةةةةداف الانميةةةة  

أت هةذه املؤأةراد ميتةن كما أهنا تاي  بياقاس جديةداس لرايةار مؤأةراد أبابةي  نظةراس إت   .امل ادام 
أت تةةؤلي لوراس هامةةاس يف م ةةاعدة اجلهةةاد الرئي ةةي   ةةا ب  املصةةما  يف انةةا  توافةة  يف اآلرا  اشةةخت 
املانمباد الدنيا الأ ينببةي أت يفةي  ةا التيةات القةائم اةاالارش لتةي ميتةن اعابةار البيانةاد املقدَّمة  

وجيهاد امل امدة مةن البيانةاد الفوقية  ملرووة  والنقاط األبابي  يف الا .منه إارغاس عن البادام 
 .ألناه كخباو ملناقشاد فري  ا ربا  اشخت ايالة حت   هذه البياناد الاوجيهي 

وتق َّم هذه املةذكرة إت الفةرو  الاالية ب مناقشة  ملشةرو  الاوجيهةاد امل ةامدة مةن البيانةاد  -11
بةةاراد الرئي ةةي  املالمقةة  اارايةةار املؤأةةراد الفوقيةة  اشةةخت االاةةرش عةةن البةةادام ، وابةةالراض لرعا

األبابةةةي  لااقيةةة  أهةةةداف الانميةةة  امل ةةةادام  مةةةن أجةةةل الشةةةركاد، واق ا ةةةاد تالمةةة  ااملؤأةةةراد 
األبابةةي  واووةةم هنشةةج اشةةخت قيابةةها، والااةةدياد الرئي ةةي  املنرو ةة  يف هةةذه اجملةةالد مةةن أجةةل 

 .ي  لفري  ا ربا  احلتومي الدويل اللاملموا م  الاداول اشخهنا أينا  الدورة الراال  والثر

توجياـــات مســـتمدة مـــ  البيانـــات الؤوريـــة بشـــمن مؤشـــر أهـــداف التنميـــة  -ثانياا  
 المستدامة المتعلق بعدد الشراات التي تنشر تقارير ن  االستدامة

، اعامةةةدد الةةةدول األعضةةةا  يف األمةةةم املااةةةدة رنةةة  الانميةةة  امل ةةةادام  2015يف عةةةا   -12
د طمبةةةةةةت اجلمليةةةةةة  اللامةةةةةة  يف وقةةةةةة .غايةةةةةة  169هةةةةةةدفاس و 17الةةةةةةأ حتاةةةةةةوي عمةةةةةةى  2030للةةةةةةا  
أت جيةةةةري مااالةةةة  وابةةةةالراض هةةةةذه األهةةةةداف والبايةةةةاد اابةةةةاخدا  مموعةةةة  مةةةةن  70/1 قرارهةةةةا

فرية  ا ةربا  وانةا  عمةى ذلةك، أ نشة   .املؤأراد اللاملي  الأ ترّكز عمى حتقي  ناائج ميتةن قيابةها
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إطةاراس عامليةاس لممؤأةراد     ؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  كةي يضةماملش ك ا  الوكالد املل
وباضم الدول األعضا  مؤأراهتا الوطني  وفقةاس ملبةالو رنة   .2030ابي  ر د تنفيذ رن  عا  

ةةةدَّل البايةةاد،الةةأ  2030 عةةا  ااةةدل كةةةل فعامليةة  طمو ةةة ، وفقةةةاس لةةا، اخهنةةةا ينببةةي أت تتةةةوت  حت 
 ولتةةةن عمةةةى أت تضةةةم يف احل ةةةباتم  أةةةدة   ةةةاوى النمةةةوه اللةةةاملي   تومةةة  غاياهتةةةا الوطنيةةة 

مؤأةةةةةراد أهةةةةةداف الانميةةةةة  امل ةةةةةادام ،  ةةةةةا يف ذلةةةةةك ووةةةةةم  وجيةةةةةري  اليةةةةةاس  . 6)ظروفهةةةةةا الوطنيةةةةة 
  .الاوجيهاد امل امدة من البياناد الفوقي  املالمق  اقياو هذه املؤأراد

الشةةركاد، ول بةةيما  يشةج م 2030مةةن رنةة  الانمية  امل ةةادام  للةةا   6-12والةدف  -13
املالمقةة  لمومةةاد املإلرال عمةةى الشةةركاد التبةةدة وعةةرب الوطنيةة ، عمةةى اعامةةال اماربةةاد م ةةادام  و 

االاةرش  1-6-12 الانمية  امل ةادام  ويانمب مؤأر هةدف .البادام  يف لورة تقدمي تقاريرهاا
 .عن عدل الشركاد الأ تنشر تقارير عن البادام 

 م ةامدة مةنووةم توجيهةاد لاألونتاال وارنامج األمم املااةدة لمبيية  يلمةرت وقد ظل  -1٤
والدف مةن هةذا  .أهداف الانمي  امل ادام من  1-6-12اشخت مؤأر الدف  الفوقي البياناد 

فيمةا الشةركاد  ألا  عةن ةم البيانةاد من اللمل هو متت  البمدات من االارش عن هذا املؤأر و 
تاةةي  ومةةن املاوقةةم أت  .انريقةة  قاامةة  لممقارنةة  وما ةةق  ام  وتخيداتةةه وذلةةكيالمةة  اااقيةة  البةةاد

 الاالي ب هذه الاوجيهاد امللموماد
 تلريف االارش عن البادام   )أ  
طريقةة  احل ةةاب )امللةةايد الرئي ةةي  الةةأ ينببةةي ابةةايفالها يف الاقريةةر لتةةي يلاةةرب   )ب  

   املل إارغاس عن البادام  من جانب التيات 
 األباو املننقي والاف د  )ل  
 املصالر و م البياناد  )ل  
 املانمباد املالمق  ااصنيف البياناد  )ه  
 اياناد الر د اللاملي   )و  
 .ملموماد أررى )ا  

 تعريف اإلبالغ ن  االستدامة ومعاييره الرئيسية -ألف 
 1-6-12 البيانةاد الفوقية  اشةخت الةدفياضمن املشرو  احلايل لماوجيهاد امل ةامدة مةن  -15

  .من أهداف الانمي  امل ادام  حتديد م خل  االارش عن البادام  وملايده الرئي ي 
فاالارش عن البادام  من جانب الشركاد ينقل امللمومةاد املنابةب  الةأ متّتةن مةن فهةم  -16

اقاصةةةال عةةةاملي م ةةةادا  وذلةةةك اةةةخت القيمةة  القاصةةةالي  النويمةةة  األجةةةل لمشةةةرك  وإبةةةهامها يف إجيةةال 
 .تخرةةذ يف احل ةةةبات ألا هةةةا القاصةةةالي والبييةةةي والجامةةاعي وااللاري وتخيداهتةةةا مةةةن هةةةذه النةةةوا ي
 .وتقدَّ  هذه امللموماد يف أتل اياناد كمي  ونوعي  كجز  من عممية  االاةرش مةن جانةب الشةرك 

للثةةةور عمةةةى مثةةةال لمبيانةةةاد النوعيةةة  يف وتشةةةمل مؤأةةةراد األلا  الرئي ةةةي  البيانةةةاد التميةةة   وميتةةةن ا
 .الو ف املقدَّ  لب اتيجياد البادام  ا ا   االشرك  ول ياباهتا املالمق  ااالارش

__________ 

  .E/CN.3/2016/2الوييق    6)

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.3/2016/2
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، جيةب أت تفةةي تقةارير البةةادام   انمبةاد االاةةرش 1-6-12وألغةراض قيةاو املؤأةةر  -17
 ميتن قبولابوجيب أت حتاوي هذه الاقارير عمى امللموماد الاالي  لتي  .الدنيا

 و ف واو  لمنهشج الذي اتبلاه املؤب   امللني  يف حتديد  اوى الاقرير  )أ  
ملموماد عن ألا  الشرك  ووولها وتخيد نشاطها عمى الانمية  امل ةادام  عمةى  )ب  

مر الوقت، وتاّبم الاقّد  ال نوي املنج ز لااقي  اب اتيجي  الشرك  ووبائل تنفيةذها، والااةدياد 
امم  الأ تواجةه حت ة  األلا ، وأي ملمومةاد أرةرى ذاد  ةم  تفيةد يف لعةم عمميةاد  ةنم ا 

القةةةةةرار البةةةةة اتيجي   وينببةةةةةي أت تشةةةةةمل هةةةةةذه امللمومةةةةةاد أيضةةةةةاس امل ةةةةةائل القاصةةةةةالي  والبيييةةةةة  
 والجاماعي  وامل ائل املالمق  ا لارة الشرك  أو امل ائل املؤب ي  

 .  ايات الضمات )قيد املناقش )ل  
والاقارير املالمق  االبادام  ميتن أت ت نشةر كويةائ  قائمة  اةذاهتا أو أت ت ةدم ج يف الاقريةر  -18

 .ال نوي لممؤب   امللني 

 وتصنيؤاا جميع البيانات -باء 
 .يلرض مشرو  الاوجيهاد اق ا اد اشخت إتا   البياناد و لها وتصنيفها -19
لرابة  مصةالر البيانةاد  امل ةامدة مةنالناةائج األولية  تشةد وفيما يالم  جبمم البياناد،  -20

لإلاةرش  ة أعرهاملذكور املانمباد لمج  من أجلنظا  قوي  إجيال ه يمز ونظم  م البياناد إت أن
ز عمةةةى نظةةةم  ةةةم البيانةةةاد عمةةةى الصةةةليد ترّكةةة حبةةةو  إوةةةافي إجةةةرا  وبةةةيجري  .البةةةادام عةةةن 

 :اشخت النقاط الاالي  ورا  الوط ، 
مةةن أمثماهةةا اوااةة  احلتومةة   .امل ةةاولعاد الوطنيةة  لماقةةارير املالمقةة  االبةةادام  )أ  
 مم ؤولي  الجاماعي  لمشركاداملركز الباك ااين لقاعدة اياناد و  ، info-financiere.frالفرن ي  )

(www.csrcp.com)  ةةةةةز عمةةةةةى و لإلاةةةةةرش عةةةةةن  البوااةةةةة  الدوليةةةةة  وهةةةةةو، هولنةةةةةدااملوقةةةةةم الشةةةةةبتي املرك 
فهةةةي بةةةادام  لراملدونةةة  األملانيةةة  أمةةةا قاعةةةدة ايانةةةاد  .(sustainability-reports.com) البةةةادام 

املالمق  االماثال ملدون  البادام  األملاني ، والأ تاي  روااا مباأرة الشركاد ت اضيف إقراراد 
  لمراا ااقارير هذه الشركاد عن البادام 

املبةةةالراد املالمقةةة  حتديةةةداس االقناعةةةاد )عمةةةى الصةةةليد الةةةوط  أو االقميمةةةي أو  ب ) 
ومةةن األمثمةة  املالمقةة  حتديةةداس  .الةةدويل ،  ةةا يف ذلةةك مبةةالراد راانةةاد الصةةناع  ونشةةاط األعمةةال

مسنةت  ةناع  االاالصناع ب تقارير البادام  الصالرة عن الشركاد األعضةا  يف مبةالرة ابةادام  
  فظ البيي  الااال  لصناع  النفا الدولي  أو راان  
املتاتةةب اال صةةائي  الوطنيةة  الةةأ  مةةم ايانةةاد مةةن الشةةركاد اشةةخت القضةةايا  )ل  

 البييي  واال صا اد املاصم  االلمال  
بةةمناد األبةةواق املاليةة  أو بةةمناد الر ةةد األرةةرى الةةأ تانمةةب مةةن الشةةركاد  )ل  

منةةةةاظم، وهةةةةي مةةةةا ميتةةةةن أت تشةةةةمل أيضةةةةاس ملمومةةةةاد عةةةةن تزويةةةةدها ااقةةةةارير بةةةةنوي  عمةةةةى أبةةةةاو 
 .البادام 

وفيما يالم  ااقةدمي ايانةاد مصةنَّف ، ينببةي أت تقّ ةم نظةم  ةم البيانةاد الوطنية  مؤأةراد  -21
ففيمةةةةا االقنةةةةا   .البيانةةةةاد   ةةةةب القنةةةةا  القاصةةةةالي ونةةةةو  و جةةةةم املؤب ةةةة  املقدمةةةة  لماقةةةةارير

http://www.csrcp.com/
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عةةةاد القاصةةةالي  الةةةذي يخرةةةذ اةةةه الاصةةةنيف الصةةةناعي القاصةةةالي، يو  ةةةى اانبيةةة  تلريةةةف القنا
ةةةةد جلميةةةةم األنشةةةةن  القاصةةةةالي  وفيمةةةةا يالمةةةة  اةةةةالنو  واحلجةةةةم، يو  ةةةةى اةةةةالامييز اةةةة   .الةةةةدويل املو َّ

الشركاد املدر ج ، وأركاد املصما  اللام ، والشركاد غد املدر ج ، ومؤب اد األعمال الصبدة 
 .يو  ى أيضاس ااصنيف الشركاد   ب احلجم وعمى الصليد الوط ، .واملاوبن  احلجم

ويشةد مشةةرو  الاوجيهةةاد إت عةةدل مةةن الااةةدياد الةةأ تواجةةه تةةوافر البيانةةاد وإت القيةةول  -22
 .الةةأ تةةرل عمةةى الةةنظم القائمةة  جلميةةم امللمومةةاد عةةن االاةةرش عةةن البةةادام  مةةن جانةةب الشةةركاد

 .مثيل اجلبرايف، والفاقار إت إمتاني  املقارن وهذه الاادياد تشمل مراقب  اجلولة، وعد  اناظا  الا
ويف هذا الصدل، ينببي تناول القضايا الاالي  من أجةل ايةالة حت ة  توجيهةاد البيانةاد  -23

 الفوقي  اشخت االارش عن البادام ب
 هل تلريف االارش عن البادام  مقبول؟ )أ  
مةةةن أجةةةل اعابةةةار البيانةةةاد هةةةل ينببةةةي إجيةةةال مانمبةةةاد إوةةةافي  ينببةةةي تمبياهةةةا  )ب  

 إارغاس عن البادام ؟
هةةةل ينببةةةي االأةةةارة إت املؤأةةةراد األبابةةةي  الةةةدنيا مةةةن أجةةةل تي ةةةد إمتانيةةة   )ل  

 ؟ 7)ش عن البادام  من جانب الشركاداملقارن  وومات جولة االار
مةةا هةةي القضةةايا الةةأ ينببةةي تناولةةا يف ابةةاادا  وتنةةوير نظةةم  ةةم البيانةةاد  )ل  

 الوطني  واللاملي  املالمق  ااالارش عن البادام ؟
مةةةا هةةةي املصةةةالر املويةةةوق  ةةةا الةةةأ ميتةةةن ابةةةاخدامها جلمةةةم ايانةةةاد عةةةن ألا   )ه  

 وتخيداد الشركاد فيما يالم  االبادام ؟

بــاإلبالغ مــ   مــا يتعلــقهــداف التنميــة المســتدامة فياألساســية ألمؤشــرات ال -ثالثاا  
   الشراات جان 

 ا تيار المؤشرات األساسية ألهداف التنمية المستدامة  االنتبارات الرئيسية -ألف 
 قةد العاباراد الرئي ي  يف ارايار املؤأراد األبابي  ألهداف الانمي  امل ةادام كانت  -2٤

، عمةى الناةو 2016و 2015 يف عةامياللامل  الدويل نوقشت يف لوراد فري  ا ربا  احلتومي
  .املب  ألناه

واملانمبةةةةةةةةاد القائمةةةةةةةة  املالمقةةةةةةةة  بةةةةةةةةالراد املوينببةةةةةةةةي أت ي ةةةةةةةةاند ارايةةةةةةةةار املؤأةةةةةةةةراد إت  -25
هةةةو لةةةيا والةةةدف املنشةةةول  .يف هةةةذا الصةةةدل اماربةةةاد الشةةةركادإت عةةةن البةةةادام  و  االارشاةةة

هج واملنهجيةةاد القائمةة  انريقةة  ما ةةق  تشةةجيم ابةةاخدا  الةةن   اةةل اقةة اه مانمبةةاد جديةةدة عةةد 
  .وقاام  لممقارن 

__________ 

عمةةةةةةةةةةةةى بةةةةةةةةةةةةبيل املثةةةةةةةةةةةةال، تةةةةةةةةةةةةنص املبةةةةةةةةةةةةالو الاوجيهيةةةةةةةةةةةة  لرحتةةةةةةةةةةةةال األورو  اشةةةةةةةةةةةةخت االاةةةةةةةةةةةةرش غةةةةةةةةةةةةد املةةةةةةةةةةةةايل   7)
(European Union Guidelines on non-financial reporting أت امللمومةةةةةةاد املهّمةةةةةة  املالمقةةةةةة  افيةةةةةةاد   عمةةةةةةى

 .، ينببةةةةي أت تشةةةةتل مانمَّبةةةةاس أل  لإلفصةةةةاهDirective 2014/95/EUملينةةةة ، امللةةةةرب عنهةةةةا اصةةةةرا   يف الاوجيةةةةه 
وتشامل هذه امللمومةاد عمةى امل ةائل املاصةم  االبيية ، واجملامةم، واملةوظف ، وا ة ا   قةوق االن ةات، ومتافاة  

 .وتنص هذه الوييق  أيضاس عمى مؤأراد ملموماد رئي ي   دلة مقدَّم  كخمثم  .الف ال والرأوة
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حتقيةةة  إلاةةةرش عةةةن لوهتةةةدف املبةةةالرة إت حتديةةةد عةةةدل  ةةةدول مةةةن املؤأةةةراد األبابةةةي   -26
 يةةةم  تننبةةة  عمةةةى - عامةةة  أةةةامم  تتةةةوت ، وهةةةي مؤأةةةراد ينببةةةي أتأهةةةداف الانميةةة  امل ةةةادام 

الةأ تابلهةا أو الصناع   نشاط أعمالاوالشركاد الو يدة، ابط النظر عن نو  التبدة الشركاد 
أهةداف الانمية  امل ةادام  ومةا  ارنةامج، اةالنظر إت تنةو  عويصة وهةذه املهمة   .يفمتاهنا اجلبراأو 

عةن  يلةربات ومؤأراتهأهداف الانمي  امل ادام  إطار ر د  ايد أت .ياصل اه من أنشن  الشركاد
 مةا هةي متونةاد املانمبةاداآلرا  تو مت إليه الدول األعضا  يف األمم املااةدة اشةخت يف تواف  
اللامةة  مانميةة  امل ةةادام   وهةةذا ميتةةن أت يتةةوت نقنةة  اننةةرق جيةةدة لااديةةد املؤأةةراد لاللامليةة  

اينمةةةا تركةةةز هةةةذه املةةةذكرة عمةةةى و  .البةةةادام  يف تقةةةارير الشةةةركادالشةةةامم  ذاد الصةةةم  املالمقةةة  ا
، ينببةي أت تا ةم االت ةاق أبةاليب قيةاو وعمةى مةا هصةها مةناملؤأراد كخباو مرجلي كمي 

لاا ةةةة  فائةةةةدة هةةةةذه  بةةةةاتوت منمواةةةة اةةةةخت امللمومةةةةاد ال ةةةةياقي  أو ال ةةةةرلي   ف هنةةةةا ت ةةةةم م أيضةةةةاس 
كما باتوت عممياد االفصاه املالمق  حتديداس االصةناعاد لمجهاد  ا ب  املصما     املؤأراد

 .والشركاد األررى ذاد أمهي  هي األررى
 الرئي ةةي  ويرتتةةز ارايةةار املؤأةةراد األبابةةي  عمةةى ال اياجةةاد املشةة ك  لمم ةةالمعم  -27

وااالوةاف  إت  .لإلارش عن أهداف الانمي  امل ادام ، مثةل امل ةاثمرين واحلتومة  واجملامةم املةدين
وهةةةةذا  .اجملةةةال ا ةةةدل ذلةةةك، ياةةةي  هةةةذا الرايةةةار إطةةةاراس ميّتةةةن مةةةن انةةةا  توافةةة  يف اآلرا  يف هةةةذا

لمعموت املخامفةةةةوت املننقةةةةي يلتةةةةا بةةةةياق الاقةةةةارير املاليةةةة  الةةةةأ ياقابةةةةم اشةةةةخهنا امل ةةةةا األبةةةةاو
 .ا اياجاد مش ك 

وكمةةا نةةوق   .تنبيةة  مبةةدأ األمهيةة  يفأ ةةد العابةةاراد الرئي ةةي   يامثةةلويف هةةذا الصةةدل،  -28
األمهيةة  قةةد اختةةذ اللامةةل، فةة ت مبةةدأ رةةرل الةةدورة الثالثةة  والثريةة  لفريةة  ا ةةربا  احلتةةومي الةةدويل 

وكمةةةا لةةةو ظ يف تقريةةةر  ةةةالر  . ةةةادام يف بةةةياق االاةةةرش عةةةن أهةةةداف الانميةةة  امل جديةةةداس  الةةةداس 
طةةرف مةةا، االن ةةب  إت مهيةة  ااألكةةل ملمومةة    تا ةةم  ةةائل البةةادام ،  فيمةةا يالمةة ف نةةه ع ،مةةؤرراس 

  8)؟عاألمهي هذه أي وجه  نظر ينببي حتديد وهو ما يدعو إت طره ال ؤال الاايلب من 
مشةةةةاوراد مالةةةةدلة  إجةةةةرا  2030وقةةةةد تنمةةةةب اعامةةةةال رنةةةة  الانميةةةة  امل ةةةةادام  للةةةةا   -29

أ ةةااب املصةةما  اتفةة  فيهةةا  يةةم األطةةراف عمةةى أت جوانةةب ملينةة  مةةن األنشةةن  القاصةةالي  
وعمةةةى بةةةبيل املثةةةال، ت ةةةاخد   يةةةم  .والبيييةةة  والجاماعيةةة  تا ةةةم اخمهيةةة  عظمةةةى االن ةةةب  إليهةةةا

ؤيّر عمةى مةدى الشركاد موارل طبيلي  نالرة، مثل املياه والةوا  والناقة  واملةوال واألرض، وهةو مةا ية
ويامثةةل أ ةةد الشةةواغل األرةةرى يف ابةةاخدا  املةةوارل البشةةري   .تةةوافر هةةذه املةةوارل لنجيةةال القالمةة 

ولةةذلك، ينببةةةي إاةةةرش اجلهةةةاد  ةةا ب  املصةةةما  االاقةةةّد  ا ةةةرا يف  .وتنةةوير رأو املةةةال البشةةةري
 .حتقي  اباخدا  رأيد لذه املوارل

تو ةياهتا املالمقة  ااالفصةاه املةايل املاصةل ااملنةا  ويف هذا الصةدل، تةذكر فرقة  اللمةل يف  -30
أهنةةا عت ةةةّمم اةةةخت ملظةةةم امللمومةةةاد املدر جةةة  يف تقةةارير االاةةةرش املةةةايل ختضةةةم لاقيةةةيم اشةةةخت مةةةدى 

ايد أنه االنظر إت كوت األرنار املاصم  اابد املنا  هي أرنار مانوع  تؤير تقريبةاس عمةى  .أمهياها
 . 9)ن امل ةةةاثمرين أت هةةةذه األرنةةةار تانمةةةب اهامامةةةاس را ةةةاسع يةةةم الصةةةناعاد، يلاقةةةد كثةةةد مةةة

__________ 

(8  Association of Chartered Certified Accountants and Climate Disclosure Standards Board, 2016, 

Mapping the Sustainability Reporting Landscape: Lost in the Right Direction (London). 
 .3انظر احلاأي    9)
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هةةةذه االفصةةةا اد يف  وتو ةةةي فرقةةة  اللمةةةل اةةةخت يقةةةد   ملةةةّدو االفصةةةا اد املاصةةةم  اابةةةد املنةةةا 
وينببةي قيةا  الشةركاد الةأ تزيةد عابة  إيرالاهتةا ال ةنوي   .تقاريرهم املالية  ال ةنوي  )اللامة   الرئي ةي 

يف االفصةةةاه عةةةن هةةذه امللمومةةةاد يف الاقةةةارير األرةةرى عنةةةدما ل تلاةةةرب عمةةى مميةةةار لولر اةةالنظر 
وفضةرس عةن ذلةك، ينببةي أت تقةد   املؤب ةاد  .امللموماد ذاد أمهي  فر ت در ل يف تقاريرها املالي 

املقةةةةاييا الرئي ةةةةي  امل ةةةةاخد م  لقيةةةةاو األرنةةةةار املاصةةةةم  اابةةةةد املنةةةةا  واملرتبنةةةة  اامليةةةةاه والناقةةةة  
وينببةةةةي تقةةةةدمي  .رض وإلارة النفايةةةةاد،  يثمةةةا كةةةةات ذلةةةةك منابةةةباس وقةةةةاارس لمانبيةةة وابةةةاخدا  األ

يف  -وااالوةةةاف  إت ذلةةةك، ينببةةةي  .املقةةةاييا لفةةة اد تارهيةةة  ابيةةة  ال ةةةماه اااميةةةل ال اهةةةاد
أت تقةةد   املؤب ةةاد و ةةفاس لممنهجيةة  امل ةةاخد م   -احلةةالد الةةأ ل يتةةوت فيهةةا ذلةةك واوةةااس 

 .حل اب أو تقدير املقاييا املاصم  اابد املنا 
الامةةل جديةةد  Directive 2014/95/EU  مةةن توجيةةه الحتةةال األورو  1)1وتةةخ  املةةالة  -31

ت ينببةةي أت ي ؤرةةذ يف احل ةةبات عنةةد تقيةةيم مةةدى أمهيةة  امللمومةةاد غةةد املاليةة ، وذلةةك ا أةةارهتا إ
امللمومةةةةاد املنمواةةةةة  علماصةةةةول عمةةةةةى فهةةةةم لانةةةةةور مؤب ةةةة  األعمةةةةةال وألائهةةةةا وووةةةةةلها وتةةةةةخيد 

وفضرس عةن ذلةك، تةنص املبةالو الاوجيهية  لممفووةي  األورواية  عمةى أت تقيةيم األمهية   .نشاطهاع
 .ينببي أت يخرذ يف احل بات اللوامل الدارمي  وا ارجي  عمى ال وا 

ات ةةاق االاةةرش املةةايل واالاةةرش عةةن  ي  أيضةةاس هةةو م ةةخل  )عةةد  وأ ةةد العابةةاراد الرئي ةة -32
البةةادام ،  ةةا يف ذلةةك م ةةخل  اننبةةاق مبةةالو االاةةرش املةةايل عمةةى االاةةرش عةةن البةةادام ، ولمةةج 

وجيةري عمةى  ةو مازايةد اةذل  .امللموماد املالمق  االبادام  يف االارش املايل وترقي هذين اجملةال 
وهةةذا يشةةمل تقريةةراس مؤقاةةاس أعةةده فريةة  ا ةةربا  الرفيةةم امل ةةاوى  .هةةذا الااةةّول جهةةول مةةن أجةةل حتقيةة 

ويذكر هذا الاقرير أنه لااقي  مزيةد مةن الاقةد   . 10)املل  االامويل امل ادا  والااام لرحتال األورو 
و الفرية  يف مال الارقي ا  االارش املةايل واالاةرش غةد املةايل، ميتةن لممفووةي  األورواية  أت تةدع

الباشاري األورو  املل  ااالارش املايل إت أت ينمب من اجملما الدويل لإلاةرش املاتامةل إجةرا  
لرابةةة  اشةةةخت كيةةةف ميتةةةن إلرال اللوامةةةل املالمقةةة  االبةةةادام  يف امللةةةايد ا ابةةةبي  املترَّبةةة  يف هةةةذا 

 .فري  الباشاري  ذا البياتوقد ر ب ال .الصدل، ااالواف  إت تمك املالمق  ااالارش املايل
وتلارب  املؤأراد األبابي  املق  ة  منابةب س لما ةاااد املو َّةدة ولمتيةات القةانوين القةائم  -33

وأينةةا  الفةة ة فيمةةا اةة  الةةدورت ، ابةةامرد املناقشةةاد اشةةخت مةةا إذا كةةات االاةةرش عةةن  .اةةاالارش
 ةاوى أةركا  موّ ةد أ  عمةى م ةاوى البادام  واملؤأراد األبابي  ينببي اباخدامهما عمى م

واالنظر إت أت تخيد الشركاد يااق  عمى امل اوى ا مي، ي وق ا ةربا   جة   .التيات القانوين
ايةد أت مةن املهةم اعابةار االاةرش  .مفالها أنه ينببي تقدمي البياناد من كيات قانوين االبمد املوطن

ةةد عةةن البةةادام  عمةةى م ةةاوى اجملموعةة  أمةةراس اةةالغ األمهيةة  كوبةةيم  ملوا مةة  بةةموك الشةةركاد  املو َّ
ويشةتل أيضةاس االاةرش املو َّةد  .2030و؛ةاذل نشةاط األعمةال مةم رنة  الانمية  امل ةادام  للةا  

 .أباباس لختاذ القرار املايل من جانب امل اثمرين
ويةةةدفم الةةةبلط اةةةخت البيانةةةاد املنمواةةة  لإلاةةةرش عةةةن املؤأةةةراد األبابةةةي  ماا ةةة  عمةةةى  -3٤

م اوى التيات القانوين أو اخت امللموماد املالمق  اخلا  الشرك  وتخيد نشاطها عمى البيية  وقضةايا 
 اينما يدفم آرروت اةخت االاةرش .اللمال تقو  جبملها االفلل مباأرةس املتاتب اال صائي  الوطني 

ةةةدة املصةةةنَّف   الشةةةركا  لةةةن ياةةةي  ملمومةةةاد جديةةةدة أو مفيةةةدة تتةةةوت كافيةةة  أو اةةةخت البيانةةةاد املو َّ
__________ 

(10  European Commission, 2017, Financing a sustainable European economy ،ماةةةةةةةةةةةةةاه عمةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةراااب 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf مت الرجةةةةةةو  إليةةةةةةه( ،

   . 2017أيمول/ببامرب  7يف 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
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ألغةةراض االاةةرش الشةةركا  عةةن البةةادام  عمةةى أبةةاو كةةل امةةد عمةةى  ةةدة هةةي ايانةةاد ااهظةة  
ومةم ذلةك، يؤّكةد آرةروت أت البيانةاد الضةروري  ماا ة   قةاس عمةى  .الاتمف  وتل ةفي  وغةد عممية 

التيةةةةات القةةةةانوين ألت ابةةةةاخدا  املةةةةوارل يشةةةةتل جةةةةز اس مةةةةن  ابةةةةب  الاتةةةةاليف وا ابةةةةب  م ةةةةاوى 
وعروة عمى ذلك، ف ذا كانت البياناد ت قدَّ  إت املتاتب اال صائي  الوطني  فر ينببي  .االلاري 

وميتةةةن أت تننةةةوي مويوقيةةة  هةةةذه  .أت يتةةةوت مةةةن الصةةةلب إتا اهةةةا عرنيةةة  يف تقةةةارير الشةةةركاد
وتوجد م ةخل  أرةرى هةي مةا إذا كةات  .ومدى ات اقها مم االارش املايل عمى حتدياد امللموماد

االارش عةن البةادام  ينببةي اعابةاره عبيةاس أو اةاأل رى ألاةس ينببةي ابةاخدامها لاا ة  التفةا ة 
وعمى ببيل املثةال فوفقةاس ملنشةور ظهةر مةؤرراس، تاةوافر أللة  مازايةدة عمةى وجةول  .ورفط الاتاليف

د رّفضةةت تتةةاليف الاشةةبيل انجةةاه عةةن طريةة  حت ةة  التفةةا ة، ورا ةة  التفةةا ة مةةن مؤب ةةا
 .  11) يذ الناق  ويف مالد أوبم نناقاس مثل إلارة املياه والنفاياد

وي قصد ااملنهجي  املق     أت تيّ ر موا م  املؤأةراد األبابةي  املالمقة  اخهةداف الانمية   -35
 .أهةةةداف الانميةةة  امل ةةةادام  عمةةةى الصةةةليدين الةةةوط  واللةةةامليامل ةةةادام  لمشةةةركاد مةةةم مؤأةةةراد 

ف ارش الشركاد عن أهداف الانمية  امل ةادام ، مثةل االاةرش ا ابةب واالاةرش عةن البةادام ، 
ولةذلك، يوجةد ارةم ميتةن ملةه ابةاادا  هنشةج من َّة  يرتتةز  .هو أمر م اجد وآرذ يف الانور

بية  تي ةد فائةدة هةذه املؤأةراد لنائفة  أوبةم مةن اجلهةاد عمى اللرق  ا  ا ابةب  واال صةا  ا
ووفقةةاس لنظةةا  احل ةةاااد القوميةة ، فةة ت املبةةالو الةةأ تقةةو  عميهةةا امللةةايد الدوليةة   . ةةا ب  املصةةما 

 ، األمةةةر الةةةذي ياةةةي  مموعةةة  لإلاةةةرش املةةةايل تا ةةة  يف ملظةةةم احلةةةالد مةةةم مبةةةالو هةةةذا النظةةةا
  نظةةةةةا  احل ةةةةةاااد القوميةةةةة  وياةةةةةي  12)صةةةةةال التمةةةةةيالقاوما ةةةةةق  ومرنةةةةة  مةةةةةن   ةةةةةاااد  أةةةةةامم 
وجةةول مةةةالد ارةةارف اةةة  نظةةام  نامفةةة   ايةةد أنةةه يتةةةوت مةةن املفيةةةد الالةةاوت ابيةةة   إمتانيةة 

 .إظهار الاوفي  ا  املوقف 

 المؤشرات المختارة ورياساا -باء 
والجاماعيةة  وااللاريةة  تانةةاول املؤأةةراد األبابةةي  املق   ةة  اجملةةالد القاصةةالي  والبيييةة   -36

 .أللا  الشرك  )انظر املرف  
 ب  13)وت نبَّ  ملايد الرايار الاالي  لممؤأراد -37

ينببةي أت تتةةوت املؤأةةراد وييقة  الصةةم   ؤأةةر وا ةةد عمةى األقةةل مةةن مؤأةةراد  )أ  
 ر د أهداف الانمي  امل ادام  

مةة  أو عمةةى أ ط ةةر االاةةرش ينببةةي ارتتةةاا املؤأةةراد عمةةى املبةةالراد الرئي ةةي  القائ )ب  
 و/أو ينببي أت تتوت موجولة يف تقارير الشركاد 

__________ 

(11  United Nations Environment Programme and Copenhagen Centre on Energy Efficiency, 2016, 

Best Practices and Case Studies for Industrial Energy Efficiency Improvement: An Introduction 

for Policymakers, 2016 (United Nations Environment Programme and Technical University of 

Denmark Partnership, Copenhagen). 
(12  European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation 

and Development, United Nations and World Bank, 2009, System of National Accounts 2008, 

(United Nations, New York). 
 .TD/B/C.II/ISAR/78لرطر  عمى مزيد من الافا يل، انظر الوييق    13)

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard78_en.pdf
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ينببةةةةي أت تتةةةةوت املؤأةةةةراد عامةةةة  أةةةةامم  )أت تننبةةةة  عمةةةةى  يةةةةم مؤب ةةةةاد  )ل  
 األعمال القائم  ااالارش  

 ينببي أت تيّ ر املؤأراد إمتاني  املقارن  فيما ا  الصناعاد  )ل  
امل ةةةائل الةةةأ ختضةةةم ل ةةةينرة الشةةةرك  والةةةأ  مةةةم ينببةةةي أت تانةةةاول املؤأةةةراد  )ه  

 الشرك  اياناد اشخهنا )النهج الادرجيي  
 ينببي أت تيّ ر املؤأراد ترقي مبالو االارش والبياناد املالي  وغد املالي   )و  
 ينببي أت تتوت لممؤأراد القدرة عمى القياو املا    )ا  
ةةةةد واالاةةةةرش مةةةةن ينببةةةةي أت تتةةةةوت املؤأةةةةراد مرئمةةةة   )ه   ألغةةةةراض االاةةةةرش املو َّ

 .جانب التيات القانوين
اار املؤأراد من مبةالراد االاةرش الرئي ةي  القائمة  املالمقة  االبةادام  -38  . 1٤)ولذلك، خت 

وهةةي تشةةمل أعمةةال األونتاةةال ال ةةااق  اشةةخت مؤأةةراد االاةةرش البييةةي والتفةةا ة االيتولوجيةة ، 
شةةةخت الةةةدمج اةةة  األلا  البييةةةي واأللا  املةةةايل عمةةةى م ةةةاوى وهةةةي أعمةةةال تاةةةي  أيضةةةاس منهجيةةة  ا

والتشةةف عةةن البيانةةاد يف بةةةياق  ، 16)وامل ةةؤولي  الجاماعيةة  لمشةةركاد ، 15)مؤب ةة  األعمةةال
  . 17)إلارة الشركاد

وتوجد ورق  غرف  اجاماعاد بةيجري نشةرها أينةا  الةدورة الراالة  والثرية  لفرية  ا ةربا   -39
مل وبا لرض فيها ملموماد أكثر تفصيرس،  ةا يف ذلةك ملمومةاد عةن أمهية  احلتومي الدويل اللا

املؤأةةةراد األبابةةةي  لبايةةةاد ومؤأةةةراد أهةةةداف الانميةةة  امل ةةةادام ، ومنهجيةةة  القيةةةاو واملصةةةالر 
 .املرجلي  ذاد الصم 

وتوجد عدة قضةايا تانمةب مزيةداس مةن املناقشة  يف فرية  ا ةربا  احلتةومي الةدويل اللامةل،  -٤0
 يف ذلك ما يميب ا 

هةل املؤأةراد املخاةارة يف اجملةالد القاصةالي  والبييية  والجاماعية  واملؤب ةةي   )أ  
تشتل مموع  أبابي  عام  أامم  مةن املؤأةراد مرئمة  لبةرض حت ة  لور االاةرش يف حتقية  

 أهداف الانمي  امل ادام ؟
لبيانةةةاد وقاامياهةةةا هةةةل تفةةةي قائمةةة  املؤأةةةراد املق   ةةة   ةةةدف حتقيةةة  ات ةةةاق ا )ب  
 لممقارن ؟

__________ 

 .، من هذه املذكرة5، احلاأي  8انظر الفقرة   1٤)
(15  UNCTAD, 2000, Integrating Environmental and Financial Performance at the Enterprise Level: 

A Methodology for Standardizing Eco-Efficiency Indicators (United Nations publication, 

Sales No. E.00.II.D.28, New York and Geneva)   ،لليةل مللةد ي وم ةالمعمي مؤأةراد 200٤واألونتاال ،
 UNCTAD, 2004, A Manual for the Preparers and Users of Eco-efficiencyالتفةا ة االيتولوجية  )

Indicators (United Nations publication, Sales No. E.04.II.D.13, New York and Geneva) . 
 إرأةالاد اشةخت مؤأةراد م ةؤولي  الشةركاد يف الاقةارير ال ةنوي ، 2008مؤمتر األمم املاادة لماجارة والانمي ،   16)

 .، نيويورك وجنيف A.08.II.D.8مم املاادة، رقم املبيم )منشوراد األ
إرأةةةالاد اشةةةخت املماربةةةاد اجليةةةدة يف بةةةياق إلارة الشةةةركاد ، 2006مةةةؤمتر األمةةةم املااةةةدة لماجةةةارة والانميةةة ،   17)

  .، نيويورك وجنيف A.06.II.D.12)منشوراد األمم املاادة، رقم املبيم 
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ةةةد ولإلاةةةرش مةةةن جانةةةب كيةةةات  )ل   هةةةل املؤأةةةراد املق   ةةة  مرئمةةة  لإلاةةةرش املو َّ
 قانوين؟

كيةةف ميتةةن وةةمات قيةةاو املؤأةةراد قيابةةاس ما ةةقاس، ورا ةة  املؤأةةراد املاناو لةة   )ل  
 يف امللايد الدولي  لإلارش املايل؟

 جي  اال صائي   يثما كات ذلك مرئماس؟كيف ميتن تي د املوا م  مم املنه )ه  

  الخالصة والطريق إلى األمام -رابعاا  
من املؤأةراد األبابةي  لإلاةرش مةن جانةب الشةركاد   دولاس  تلرض هذه املذكرة عدلاس  -٤1
هةذه املؤأةراد،  أت جيةري حت ة ومةن املاوقةم  .أهةداف الانمية  امل ةادام  حتقية يف  إبةهامهاعن 
 ةةةةا ب   ملبةةةةالراد اجلهةةةةادوكةةةةذلك وفقةةةةاس لانةةةةور إطةةةةار ر ةةةةد أهةةةةداف الانميةةةة  امل ةةةةادام ،  وفقةةةةاس 

وييقةة  هةةذه املؤأةةراد وعمةةى هةةذا الناةةو، تشةةتل  .االارش املالمةة  االبةةادام اةة املصةةما  القائمةة 
مؤأةةةراد أهةةةداف مةةةن  1-6-12املؤأةةةر رةةةا أبةةةاو لإلاةةةرش عةةةن البةةةادام  ولقيةةةاو و  يةةة  

 .البادام عن ل الشركاد الأ تنشر تقارير عد اشختالانمي  امل ادام  
أت يف فريةة  ا ةةربا  احلتةةومي الةةدويل ر ةةا يرغةةب  ،وااالوةةاف  إت املواوةةيم املةةوجزة أعةةره -٤2

 :لممناقش لنر ها ينظر يف امل ائل الاالي  
أكةةرب الااةةدياد الةةأ تواجةةه االاةةرش عةةن أهةةداف  تنةةرهمةةا هةةي اجملةةالد الةةأ  )أ  

مةةن أجةةل مةةا هةةي أفضةةل املماربةةاد الةةأ ميتةةن النظةةر فيهةةا و  ؟الانميةة  امل ةةادام  يف هةةذه املر مةة 
 ؟هذه الاادياد مواجه 

أهةةداف الانميةة  امل ةةادام  عمةةى أنةةه ينببةةي تشةةجيم  مةةن 6-12يةةنص الةةدف  )ب  
 تي ةةدتيةةف ميتةةن ف .دام  يف لورة االاةةرش لةةديهاالشةركاد عمةةى لمةةج امللمومةةاد املالمقةة  االبةا

 ؟ينببي ووم مؤأراد إوافي  من أجل قياو الاقد  ا را يف هذا اجملالهل ذلك، و 
يف ووةةم توجيهةةاد اشةةخت تنفيةةذ الةةأ ميتةةن اختاذهةةا  القالمةة ا نةةواد  هةةيمةةا  )ل  

يف البمةدات النامية   ل بةيماو املؤأراد األبابي  الأ ميتن أت تتوت مفيدة لواوةلي ال يابةاد، 
 ؟والبمدات الأ متر اقاصالاهتا  ر م  اناقالي 

احلتومي الةدويل اللامةل امللة  ا ربا  كيف ميتن لممنادياد اللاملي  مثل فري   )ل  
يف انةةا  توافةة  اآلرا  اشةةخت هةةذه  حتقيةة  املزيةةد مةةن االبةةها اامللةةايد الدوليةة  لمماابةةب  واالاةةرش 

آليةة  ر ةةةد  الشةةةركاد يف جانةةبشةةةتل أعةةم، يف تلزيةةةز لور االاةةرش مةةةن املؤأةةراد األبابةةي ، وا
 ؟حتقي  أهداف الانمي  امل ادام 
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 المرفق

 مجمونة مختارة م  المؤشرات األساسية ألهداف التنمية المستدامة  
 املؤأر املل  من مؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  أاملقاييا  املؤأراد اجملال 
    المجال االرتصادي -ألف
 1-2-8 18مليار االارش املايل الدويل  االيرالاد ب1-1-ألف االيرالاد و/أو ) ايف  القيم  املضاف  1-ألف
االيةةةةةةةةرالاد منرو ةةةةةةةةةاس منهةةةةةةةةةا تتمفةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةمم  ب القيم  املضاف 2-1-ألف  

 وا دماد املش اه
 1-٤-9ب،  9، 8-2-1

ب  ةةةةةةةةايف القيمةةةةةةةة  3-1-ألةةةةةةةةف  
 املضاف 

االيةةةةةةرالاد منرو ةةةةةةاس منهةةةةةةا مشةةةةةة ياد ال ةةةةةةمم 
 وا دماد منرو اس منها االهرك

 ب 9، 8-2-1

ب الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائب 1-2-ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف املدفوعاد املقدَّم  إت احلتوم  2-ألف
مةةةةةة   واملةةةةةةدفوعاد األرةةةةةةرى املقدَّ

 إت احلتوم 

ممةةةةو  الضةةةةرائب املدفوعةةةة  وامل ةةةةااق  الةةةةدفم 
عةةةةةن الفةةةةة ة املشةةةةةمول  اةةةةةالاقرير،  ةةةةةا يف ذلةةةةةك 

واالتةةةةةةةةةةاواد، وربةةةةةةةةةةو   البرامةةةةةةةةةةاد الضةةةةةةةةةةريبي  
ال رةةةةةةةةةةةةةيص، واملبةةةةةةةةةةةةةالغ األرةةةةةةةةةةةةةرى املدفوعةةةةةةةةةةةةة  

مة  لماتوم ،  وهةي ل تشةمل املةدفوعاد املقدَّ
مقااةةةةةةةةل أ ةةةةةةةةول  توميةةةةةةةة  وغرامةةةةةةةةاد عةةةةةةةةد  

 الماثال غد املاصم  ااملدفوعاد الضريبي 

17-1-2 

ب البةةةةةةةةاثماراد/ 1-3-ألةةةةةةةةف الباثماراد/النفقاد اجلديدة 3-ألف
 املناجاد ا ضرا 

 1-ب-7 با ادل فيما يلد

ب البةةةةةةةةةةةةةةةةةاثمار 2-3-ألةةةةةةةةةةةةةةةةةف  
 اجملاملي

 1-17-17 2-لفر  لالاانظر 

ب ممةةةةو  االنفةةةةاق 3-3-ألةةةةف  
 عمى الباذ والانوير

 1-5-9 38املليار ا ابب الدويل 
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 املؤأر املل  من مؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  أاملقاييا  املؤأراد اجملال 
ب الن ةةةةةةةةب  امليويةةةةةةةة  1-٤-ألةةةةةةةف ممو  ارامج الشرا  من املورلين ا مي  ٤-ألف

 لممش ياد ا مي 
املبمةةةةةةغ التمةةةةةةي لممشةةةةةة ياد ا ميةةةةةة  امللرووةةةةةة   
كخرقةةةةةةا  منمقةةةةةة  وكن ةةةةةةب  ميويةةةةةة  مةةةةةةن ممةةةةةةو  

وجيةةب ارتتةةاا الن ةةب  امليويةة  عمةةى  .املشةة ياد
الفةةواتد أو اللازامةةةاد املالهةةةد  ةةا أينةةةا  الفةةة ة 
املشةةةةمول  اةةةةالاقرير، اابةةةةاخدا  نظةةةةا  ا ابةةةةب  

 .عمى أباو البااقاقاد

9-3-1 

    المجال البيئي -باء
امللةةةةةال تةةةةةدويرها وإعةةةةةالة ممةةةةةو   جةةةةةم امليةةةةةاه  ب تدوير املياه1-1-اا  الباخدا  امل ادا  لممياه 1-اا 

ابةةةةاخدامها كن ةةةةب  ميويةةةة  مةةةةن ممةةةةو  امليةةةةاه 
 امل اوا 

6-3-1 

ب التفةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ة يف 2-1-اةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   
 اباخدا  املياه

الابةةةةةةةّد يف ابةةةةةةةاهرك امليةةةةةةةاه حب ةةةةةةةب القيمةةةةةةة  
 املضاف  يف الف ة املشمول  االاقرير

6-٤-1 

حب ةةةةب امليةةةةاه امل ةةةةاوا  مةةةةم إيةةةةرال الافا ةةةةيل  ب االجهال املائي3-1-اا   
 املصالر كن ب  من موارل املياه اللذا  املاا  

6-٤-2 

ب االلارة املاتاممةةةةةةةة  ٤-1-اةةةةةةةةا   
 لمموارل املائي 

 1-5-6 لرج  تنفيذ االلارة املاتامم  لمموارل املائي 

ب احلةةةةةةد مةةةةةةن توليةةةةةةد 1-2-اةةةةةةا  إلارة النفاياد 2-اا 
 النفاياد

الابةةةةةةةّد يف النفايةةةةةةةاد املولَّةةةةةةةدة حب ةةةةةةةب  ةةةةةةةايف 
 املضاف القيم  

12-5 

ب إعةةةةةةةةةةةالة تةةةةةةةةةةةدوير 2-2-اةةةةةةةةةةةا   
 النفاياد

الن ةةةةةب  امليويةةةةة  ملةةةةةوال اللنا ةةةةةر امللةةةةةال تةةةةةدويرها 
امل ةةةةةةةةةاخدم  يف تصةةةةةةةةةنيم املناجةةةةةةةةةاد األوليةةةةةةةةة  

 لممؤب   امللني  وردماهتا

12-5-1 

ممةةو  وات النفايةةاد ا نةةرة ون ةةب  النفايةةاد  ب النفاياد ا نرة3-2-اا   
 ا نرة امللاجل 

12-٤-2 

ب انبلايةةةةاد غةةةةةاااد 1-3-اةةةةا  انبلاياد غاااد الدفيي  3-اا 
  1الدفيي  )النناق

حب ةب الو ةدة مةن ) ةايف   1إبها  النناق 
 ب القيم  املضاف 

9-٤-1 

ب انبلايةةةةاد غةةةةةاااد 2-3-اةةةةا   
  2و 1الدفيي  )النناقات 

حب ةب الو ةدة مةن ) ةايف   2إبها  النناق 
 القيم  املضاف 

9-٤-1 
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 املؤأر املل  من مؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  أاملقاييا  املؤأراد اجملال 
التيميائيةةةة ،  ةةةةا يف ذلةةةةك مبيةةةةداد املةةةةوال  ٤-اا 

 اآلفاد واملوال امل انفعدة لنواوت
 2-٤-12 3-2-انظرب اا  

ابةةةاهرك الناقةةة  امل ةةةاجدة كن ةةةب  ميويةةة  مةةةن  ب الناق  امل اجدة1-5-اا  اباهرك الناق  5-اا 
 اباهرك الناق  النهائي

7-2-1 

 1-3-7 اصايف القيم  املضاف اباهرك الناق    وااس  ب التفا ة يف الناق 2-5-اا   
    المجال االجتماني -جيم
ب ن ةةةةب  الن ةةةةا  يف 1-1-جةةةةيم امل اواة ا  اجلن   1-جيم

 منا ب االلارة
عةةةةةدل الن ةةةةةا  يف منا ةةةةةب االلارة إت ممةةةةةو  

 عدل املوظف 
5-5-2 

ب االنفةةةةةةةاق عمةةةةةةةى 1=2-جةةةةةةةيم الباذ والانوير 2-جيم
 الباذ والانوير

 1-5-9 38الدويل املليار ا ابب 

ماوبةةةةةةةا عةةةةةةةدل ب 1-3-جةةةةةةةيم رأو املال البشري 3-جيم
 باعاد الاةدريب لتةل موظةف
يف ال ةةةن ، مفصَّةةةرس   ةةةب فيةةة  

 املوظف 

ماوبةةا عةةدل بةةاعاد الاةةدريب لتةةل موظةةف 
ممةةةةو  عةةةةدل  ꞊يف ال ةةةةن  لتةةةةل فيةةةة  ااعابةةةةاره 

بةةاعاد الاةةدريب لتةةل فيةة  يف ال ةةن  مق ةةوماس 
 عمى ممو  عدل املوظف  يف كل في 

٤-3-1 

ب االنفةةةةةةةاق عمةةةةةةةى 2-3-جةةةةةةةيم  
تدريب املوظف  يف ال ن  لتةل 
موظةةةةف، مفصَّةةةةرس حب ةةةةب فيةةةة  

 املوظف 

الاتةةاليف املباأةةرة وغةةد املباأةةرة لماةةدريب،  ةةا 
يف ذلةةةةةةك الاتةةةةةةاليف مثةةةةةةل أتلةةةةةةاب املةةةةةةدرا ، 

مرافةة  الاةةدريب، وتتةةاليف ملةةداد الاةةدريب و 
 وتتاليف ال فر ذاد الصم 

٤-3-1 

ب أجةةةةةور املةةةةةوظف  3-3-جةةةةةيم  
وابااقاقاهتم، مق َّةم  حب ةب 

 في  الاوظيف ونو  اجلنا

األجةةةةور   ةةةةةوا  عمةةةةى أهنةةةةةا ممةةةةو  تتةةةةةاليف 
القةةةةوة اللاممةةةة  مةةةةن املةةةةوظف   والبةةةةااقاقاد 

  19)املليار ا ابب الدويل 

8-5-1 ،10-٤-1 

ب االنفةةةةةةةاق عمةةةةةةةى 1-٤-جةةةةةةةيم  ا  املوظف  وبرماهم ٤-جيم
  ا  املوظف  وبرماهم

ممو  تتاليف ارامج ال رم  املهني  والةربامج 
املاصةةةةةةةةم  االصةةةةةةةةا  اائةةةةةةةةداس الاتمفةةةةةةةة  املباأةةةةةةةةرة 
ألنشةةةةةن  الرعايةةةةة  الصةةةةةاي  ا ا ةةةةة  االشةةةةةرك ، 
اائةةةدةس الاتةةةةاليف املالمقةةة    ةةةةائل اييةةة  اللمةةةةل 

 ذاد الصم 

3-8 
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 املؤأر املل  من مؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  أاملقاييا  املؤأراد اجملال 
ب ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدلد 2-٤-جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم  

الاواتر/ملةةةةةةةةةةةةةةةدلد احلةةةةةةةةةةةةةةةوال  
 اشخت اال اااد املهني 

ملةةةةةدلد الاةةةةةواترب عةةةةةدل  ةةةةةالد اال ةةةةةاااد 
اجلديةةةدة مق ةةةوماس عمةةةى ممةةةو  عةةةدل بةةةاعاد 
اللمةةةةةةةل الةةةةةةةأ عممهةةةةةةةا اللةةةةةةةامموت  وملةةةةةةةدلد 
احلوال ب هي عدل احلالد اجلديةدة مق ةوماس 

 عمى ماوبا عدل اللامم 

8-8-1 

ب الن ةةةةةةةةب  امليويةةةةةةةة  1-5-جةةةةةةةيم اجلماعي  التفاقاد 5-جيم
لممةةوظف  املشةةمول  ااتفاقةةاد 

  اعي 

عةةةةدل املةةةةوظف  املشةةةةمول  ااتفاقةةةةاد  اعيةةةة  
 االن ب  إت ممو  عدل املوظف 

8-8-2 

    المجال المؤسسي -دال
عةةةةةةةدل اجاماعةةةةةةةاد  1-1-لال لاالفصاه عن إلارة الشركاد  1-لال

 مما االلارة وملدل احلضور
اجاماعةةةةةاد ممةةةةةا االلارة أينةةةةةا  الفةةةةة ة عةةةةدل 

 املشمول  االاقرير
16-6 

ب عةةةةةةةةةةةةةةةدل الن ةةةةةةةةةةةةةةةا  2-1-لال  
أعضةةةا  ممةةةا االلارة/ن ةةةباهن 

 امليوي 

ن ةةةةب  الن ةةةةا  أعضةةةةا  ممةةةةا االلارة االقيةةةةاو 
 إت ممو  عدل أعضا  اجملما

5-5-2 

ب أعضةةةةةةةةةةةا  ممةةةةةةةةةةةا 3-1-لال  
 االلارة   ب في  اللمر

 1-7-16 مما االلارةاللمر املاوبا ألعضا  

ب عةةةةدل اجاماعةةةةاد ٤-1-لال  
جلنةةةةةةةةةةة  مراجلةةةةةةةةةةة  احل ةةةةةةةةةةةاااد، 

 وملدل الناظا 

عةةةةدل اجاماعةةةةةاد ممةةةةةا االلارة أينةةةةةا  الفةةةةة ة 
 املشمول  االاقرير

16-6 

ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ب 5-1-لال  
الالويضةةةةةةاد ومبمةةةةةةةغ الالةةةةةةةويط 
لتةةل عضةةو مةةن أعضةةا  ممةةا 

 .االلارة واملدير الانفيذي

 6-16 2٤الدويل املليار ا ابب 

الاربعةةةةةةةةةاد )غةةةةةةةةةد ا ةةةةةةةةةدلة  والاربعةةةةةةةةةاد  2-لال
 لممشاريم اجملاملي 

ب االنفةةةةةةةةةةةةاق عمةةةةةةةةةةةةى 1-2-لال
 الاربعاد ا دي 

االنفةةةةةةةةةاق الفلمةةةةةةةةةي عمةةةةةةةةةى الاربعةةةةةةةةةاد ا ديةةةةةةةةة  
وابةةةةاثمار األمةةةةوال يف اجملامةةةةم ا مةةةةي األوبةةةةم 
نناقةةةاس  يةةةةذ يتةةةةوت امل ةةةةافيدوت امل ةةةةاهدفوت 

الافا ةةةيل هةةةم مةةةن رةةةارل الشةةةرك ، مةةةم حتديةةةد 
 عمى أباو البااقاقاد

17-17-1 
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 املؤأر املل  من مؤأراد أهداف الانمي  امل ادام  أاملقاييا  املؤأراد اجملال 
ب مبمةةةةةةةةةغ البرامةةةةةةةةةاد 1-3-لال امارباد متافا  الف ال 3-لال

املدفوعةةةةةةةةة  أو الواجبةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةدفم 
 ا بب االلاناد

ممةةو  عةةدل االلانةةاد  واملبمةةغ التمةةي املةةدفو  
و/أو الواجةةةب الةةةدفم ا ةةةبب اناهةةةاك القةةةوان  

 والموائ  املاصم   تافا  الف ال

16-5-2 

يف الةدورة ا بب قيةول احليةز املاةاه، ُ ي لةرض هنةا بةوى هنةج عةا  لقيةاو املؤأةراد  ولتةن ت لةرض منهجية  أكثةر تفصةيرس يف ورقة  غرفة  اجاماعةاد بةا وا    أ)
   .الراال  والثري  لفري  ا ربا  احلتومي الدويل اللامل

انظةةةر الةةةراااب  .انبلايةةةاد يةةةاين أك ةةةيد التراةةةوت لتةةةل و ةةةدة مةةةن القيمةةة  املضةةةاف  1-٤-9وتةةةو ي البيانةةةاد الو ةةةفي  الاوجيةةةه  .أهةةةداف الانميةةة  امل ةةةادام   ب)
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-04-01.pdf.  2017آب/أغ نا  28)مت الرجو  إليه يف .   

نبيليةة  هةةذه املؤأةةراد لي ةةت عامةة  أةةامم ، ولتنهةةا ذاد  ةةم  االشةةركاد امل ةةجم  يف البور ةة ، والةةأ هةةي م ةةؤول  عةةن ابةةاخدا  ن ةةب  عاليةة  مةةن املةةوارل ال  ل)
   .أبابي  واالنظر إت تخيد هذه الشركاد، ف ت هذه املؤأراد مدرج  ااعابارها مؤأراد .والبشري 

___________ 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-04-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-04-01.pdf

