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 جملس التجارة والتنمية
 والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة
 واإلبـالغ للمحاسبة الدوليـة العامل املعين ابملعايري الدويل احلكومي اخلرباء فريق

 والثالثون امسةاخل الدورة
 2018تشرين األول/أكتوبر  26-24 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التقـارير املتعلقـة ابالسـتدامةخ ااتيـار مت ـرا  بني قارنة امل إمكانية حتسني  
أهـــدا   حتقيـــقيف  إســـهامهاالشـــر ا   ـــا مـــا بانـــ  إلبـــالغ ل أساســية

  التنمية املستدامة
 مذ رة مقدَّمة ما أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
تعرض هذه املذكرة املساال  الرليسايا الااث أا هاا أ املال املماذملا مناذ الادو ة السااب ا  

ساال  هاذه املتتما  و  لذمملاسابا واببا.  لذفريق العام  احلكومي الدويل املعين ابملعااي  الدولياا 
يف حت ياق لإلب.  من جانب الشركات عن إسهامها  املؤشرات األساسيابشأن  اتإ شادبوضع 

عاااان عاااادد  1-6-12ؤشاااار املبشااااأن  و اااافياالبيااااالت الات إ شااااادأهاااادات التنميااااا املسااااتداما و 
إىل متكاااني  اب شااااديتنيوهتااادت كذتاااا هااااتني الاااو ي تني  الشاااركات الااااث تنشااار ت اااا ير ا ساااتداما 

ا يتماشا  بب.  عنها مبقياس مسامها ال طاع اخلاص يف التنميا املستداما ابمن الدول األعضاء 
 هدت التنميا املستداما مؤشرات   د مع 

 نفريق اخلرباء احلكومي الدويل بشاأالاث أجراها  وتستند املذكرة إىل املداو ت الساب ا 
ناولات الااث تو  2017و 2016اما املتعذ ا ابلشركات يف عاامي مؤشرات هدت التنميا املستد

ختيااااا  املؤشاااارات األساساااايا،  املسااااال  املفاهيميااااا والت نيااااا الرليساااايا، مرياااا  املباااااد  واملعاااااي  
عاان املااذكرة تفا ااي  إضااافيا وت ااد   عاادد واادود ماان املؤشاارات األساساايا امل رتحااا ل المااا الو 

عاان هاادت  يف ابباا. دوى والاا ،وا تسااا  ،يااا لذم ا ناااالتملااد ت املسااتمرة يف حت يااق ال ابذ
دود ابباا. ، والتااوانين بااني حااوتشاام  هااذه التملااد ت الشااركات  التنميااا املسااتداما ماان جانااب 
، واببا.  ال اانوم مان ق با  الشاركاتاملوحاد  ببا. الع.قاا باني او مبدأي العامليا واألمهيا النسابيا، 
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الشااركات، واملواءمااا بااني البيااالت ا اساابيا مؤشاارات حساان تسااي  و يني، اخلااا جوالضاامان تمل ااق وال
ب شاااااادات اخلا اااااا اباملساااااال  الرليسااااايا املتعذ اااااا  وتنااااااقك املاااااذكرة أيضاااااا   واملؤشااااارات ابحمااااااليا 

األونكتااد وبارلما األمام الاث وضاعها  1-6-12التنميا املستداما  هدت بشأن و فياال لبيالتاب
تااربني املااذكرة املسااال  الاااث تتطذااب ويف هنايااا املطااات،  ذا املؤشاار لاا اعيتاانيبماافتهما   املتملاادة لذبي ااا 

  البملث يف الدو ة اخلامسا والري. ني لفريق اخلرباء احلكومي الدويل  مزيدا  من
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 مقدمة -أوالا  
ااد عاان ا سااتداما يف الساانوات األخاا ة، ت اادا الت ااا ير ضااوء الاادو  املتزايااد ليف -1 فريااق  أكَّ

أدوات احلاجااا لوضااع  املعااين ابملعااي  الدوليااا لذمملاساابا وابباا. العاماا   احلكااومي الاادويل اخلارباء
البذاااادان يف جهودهااااا الراميااااا إىل قياااااس مسااااامها ال طاااااع اخلاااااص يف التنميااااا  تسااااتعني  اااااعمذيااااا 

 حت يق أهدات التنميا املستداما  يفاملستداما، و  سيما 
يف ختاا  مداو تايف يف دو تايف الرابعاا والري. اني، أماناا  ،فريق اخلرباء احلكومي الدويلحثَّ و  -2

عان أهادات التنمياا  لإلبا. املتعذ ا ابملؤشارات األساسايا  ضي ُقدما  يف أعمالاامل عذ األونكتاد 
خااا.ل فااارتة ماااا باااني إ شااااديا ياااتم  ميعهاااا كجااازء مااان و ي اااا   مااان جاناااب الكياااالت املساااتداما،

  مضاااما  الت اااا ير املتعذ اااا اب ساااتدامايف  ملا الرليسااانيأ اااملال املماااذالااادو ات، ابلتعااااون ماااع 
وشاادَّد اخلاارباء عذاا  أمهيااا دو  األونكتاااد، بماافتيف وكالااا  اعيااا، مااع باارلما األماام املتملاادة لذبي ااا، 

)عاادد الشااركات الاااث تنشاار ت ااا ير ا سااتداما   ويتوقااع ماان  1-6-12لاادت التنميااا املسااتداما 
تضاااعا منهجياااا تسااااعد البذااادان يف راااع البياااالت لر اااد  هااااتني املننيمتاااني، بمااافتهما تذااا ، أن

تشاااجيع الشاااركات، و  سااايما الشاااركات الكبااا ة وعااارب ) 6-12الت اااد  ا ااارني يف حت ياااق الااادت 
   الوطنيا، عذ  اعتماد مما سات مستداما، وإد اج معذومات ا ستداما يف دو ة ت دا ت ا يرها

والري. اني  امسايف الدو ة اخل اتتيس  املناقشغيا بأعدت أمانا األونكتاد هذه املذكرة وقد  -3
قابذيااا الت ااا ير  ساانيحتماان جاادول األعمااال   3 العاماا  بشااأن البنااد لفريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويل

املتعذ ااااا اب سااااتداما لذم ا ناااااش اختيااااا  املؤشاااارات األساساااايا لإلباااا.  ماااان جانااااب الشااااركات عاااان 
الرليسايا الااث  ساال وتساذ  املاذكرة الضاوء عذا  امل   1)ا ميف حت يق أهدات التنمياا املساتدا إسهامها

 ماان ق باا ساايما  ، و العاماا  أ اا ت خاا.ل الفاارتة الفا ااذا بااني دو ا فريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويل
الشااركات وأهاادات التنميااا املسااتداما، الااذي اجتمااع  بباا.  ماان جاناابالفريااق ا ستشااا ي املعااين اب

وكاناااات تذاااا    خاااارىأنتااااد ت ماااان مو  ، 2)2018مااااايو /أ   18و 17سويساااارا، يف بيف جنيااااف، 
__________ 

يعااارب مماااطذال  اببااا.  مااان جاناااب الشاااركات  عااان ابطاااا  املفااااهيمي لذمعااااي  الدولياااا لإلبااا.  املاااايل  ول.ساااتزادة مااان   1)
-www.ifrs.org/issued-standards/list-ofاملعذوماات عان ابطاا  املفااهيمي والع.قاا باني الشاركات وحادود اببا. ، اننيار 

standards/conceptual-framework   2018لوا دة يف هذه الو ي ا يف آل/أغسطس اوأستعني جبميع املواقع الشبكيا  

لتعذي اااات وابساااهامات امل دماااا مااان أعضااااء الفرياااق ا ستشاااا ي مااان الكياااالت ابأماناااا األونكتااااد ماااع الت ااادير تناااوه   2)
؛ ماؤمتر إنفااق قاوانني املااد ات العمذيااا يف آسايا وا اي  الااد وابتكا ات  كادمييا ابدا ة املاليا )أوكرانيا ؛أالتالياش 

 ومكتااب بياا  وانسااي وشااركا ه؛ نييذااي؛مماارت التنميااا الرباو  ؛‘بذااو أو تشااا د‘ومؤسسااا و ابطااا ا اساابني ال ااانونيني؛ 
والطاقااااا وا ساااارتاتيجيا  إدا ة األعمااااال التجا ياااااولنااااا التاطااااي  اب ااااالي؛ و  جمذااااس معاااااي  الكشااااف عاااان املنااااا ؛و 

؛ Global A.Iوشاااركا ومبااااد ة اببااا.  العاملياااا؛  )املمذكاااا املتملااادة لربيطانياااا العنيمااا  وآيرلنااادا الشاااماليا ؛ الماااناعيا
اجملذاااس و  معهاااد سااانغافو ة لذمملاسااابني ال اااانونيني؛و  معهاااد ا اسااابني ال اااانونيني يف اساااكتذندا؛و  ؛Iberdrolaومننيماااا 

؛ ومننيمااا العماا  الدوليااا؛ واملننيمااا الدوليااا لتوحيااد امل اااييس؛ وجامعااا كييااف ا قتماااديا الاادويل لإلباا.  املتكاماا 
يف ألبانيااا؛ وونيا ة املاليااا يف ا حتاااد الروسااي؛ وونيا ة الوطنيااا؛ وونيا ة ا قتماااد واملاليااا يف كااوت دي فااوا ؛ وونيا ة املاليااا 

؛ والبعريااا الدالمااا لغواتيمااا  لاادى األماام املتملاادة يف نوفااو نو ديساا املاليااا يف بااي. وس؛ واخلزانااا الوطنيااا يف املغاارل؛ و 
ا ب ناااو جنياااف؛ والبعرياااا الدالماااا لذممذكاااا املتملااادة لااادى األمااام املتملااادة يف جنياااف ومننيماااا التجاااا ة الدولياااا؛ وشااارك

 يكا د؛ ومباد  مباد ة ا ستريما  املسؤول؛ وجمذس تننييم مهنا ا اسبا يف الفذبني؛ وشاركا بارايس ووترهااوس كاوبر؛ 
وجامعااا  و ل هولااواي يف لناادن؛ ومعهااد هولناادا املذكااي لذمملاساابني ال ااانونيني؛ وةتاارب أهاادات التنميااا املسااتداما؛ 

مااااام املتملااااادة لذشاااااؤون ا جتماعياااااا وا قتمااااااديا؛ ولناااااا األمااااام املتملااااادة وبااااارلما األمااااام املتملااااادة لذبي اااااا؛ وإدا ة األ
و  تعااين التعذي ااات الاااث قاادمها   اجملذااس العاااملي للعمااال التجا يااا ماان أجاا  التنميااا املسااتداماو  ا قتماااديا ألو واب؛

 ماد مننيماهتم لذمؤشرات امل رتحا تاخلرباء عذ  أساس شامي ابلضرو ة اع

http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework
http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework
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ماان املؤشاارات األساساايا لإلباا.   عاان  شااادياإماان العمذيااا الراميااا إىل إعااداد و ي ااا  املناقشااات جاازءا  
لبياالت ات املتعذ اا اب شاادابيف حت يق أهدات التنميا املستداما و  إسهامهاعن   3)جانب الكيالت

ات  شاااااداب   وهااااالن الو ي تااااان مرتبطتااااان، إق املااااراد أن تتذ اااا 1-6-12ؤشاااار املبشااااأن  و اااافياال
وساايذا عمذيااا  ماافتهااملؤشاارات األساساايا ببشاأن  ماان اب شااادات و اافيا الاادعملبيااالت الاملتعذ اا اب

ويف الوقااات  بشاااأن ت ااادا الت اااا ير مااان جاناااب الااادول األعضااااء؛ 1-6-12لتيسااا  تنفياااذ املؤشااار 
ات املتعذ ااااا ابلبيااااالت  شااااادنفساااايف، تسااااتويف اب شااااادات بشااااأن املؤشاااارات األساساااايا متطذبااااات اب

الو ااافيا  ولاااا ن كاناااات تعذي ااااات كرياااا ة قاااادمها فريااااق اخلاااارباء احلكااااومي الاااادويل العاماااا  وسااااواه ماااان 
ي ااات أ ااملال املمااذملا قااد أُد  جاات يف المااين املن ملااا ماان هاااتني الااو ي تني، فاا ن بعاا  هااذه التعذ

 التو   إىل مزيد من توافق اآل اء  ستدعييزال موضع ن اش وي  
العاما  يف  فرياق اخلارباء احلكاومي الادويلاملناقشاات الااث أجراهاا إىل املذكرة هذه وتستند  -4

وينبغاي الننياار يف هاذه املاذكرة اب قاارتان   2017و 2016دو تيايف السااب تني املع ااودتني يف عاامي 
   4)ت لتيس  املداو ت يف هاتني الدو تنيمع الوالق الاث أُعد

 التطورا  الرئيسية األارية  
التطاو ات الرليسايا التالياا  حساباهناأماناا األونكتااد يف  أخاذتعند إعاداد هاذه املاذكرة،  -5

 التنميا املستداماش أهداتعن ا ستداما و  ت دا الت ا يراملتعذ ا ب
العم  املعنيا اببقارا ات املالياا املتعذ اا  فرقاعن  2017الت رير الماد  يف عا   )أ  
 املركزياااليا ووافنيي املماا ت املعذ  طذب وني اء  جمذس ا ست را  املايل بناء   اأنشأه اثابملنا ، ال

ويو ااااي    www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report) 20يف جمموعااااا الااااا 
عاان ا نت ااال إىل  اآلا  املاليااا لتغاا  املنااا ، فضاا.   عاانعمذيااات الكشااف التطذعيااا بهااذا الت رياار 

 مناف  الكربون مبوجب أحكا  اتفاقيا األمم املتملدة ابطا يا بشاأن تغا  املناا   عاملي اقتماد
مااات، والي ااات ، تذ اات فرقااا العماا   يياادا  ماان أ ااملال املمااذملا، مرياا  احلكو 2018ويف عااا  

 ؛ 5)ين، واملستريمرين، ومننيمات ا اسبا املهنياد   التننييميا، واملع

الت رياار النهاااالي لفرياااق اخلااارباء الرفياااع املسااتوى بشاااأن التمويااا  املساااتدا  ل.حتااااد  )ل  
الاااذي اساااُتعني فيااايف ابملشااااو ات الااااث  هاااذا الت ريااار اقااارت و    2018األو ويب )كاااانون الريام/ينااااير 

 ،العواماا  البي يااايُااد ج  ا حتاااد األو ويب  ااعيد.سااتداما عذاا  ل، إنشاااء تماانيف قادهتااا المااناعا
 يعاارب ال ارا ات املالياا، وحتسااني قواعاد الكشاف ال الماا عذا   او   اختااقوابدا ياا يف  ،وا جتماعياا

وأو ااا  الت ريااار النهاااالي أيضاااا  دن يؤياااد ا حتااااد األو ويب   ساااتدامابشاااك  أفضااا  عااان ةااااطر ا 
__________ 

ن يساتاد  د العاما  يف ا عتباا  طذاب الادو ة الرابعاا والري. اني لفرياق اخلارباء احلكاومي الادويل ات شااداب خذ   3)
ا خت.فاات يف تعاا يف  لذتعبا  عان  ابب.  من جانب الشاركاتمن     بد   ابب.  من قب  الكيالتتعب   

 الشركا يف الو  ت ال ضاليا املاتذفا 

و قااا الاادو ة غا  الرليااا الماااد ة و  TD/B/C.II/ISAR/81و TD/B/C.II/ISAR/78و TD/B/C.II/ISAR/75اننيار   4)
يف حت يااااق أهاااادات  إسااااهامها)املؤشاااارات األساساااايا بباااا.  الشااااركات عاااان  2017تشاااارين الريااااام/نوفمرب  1يف 

  التنميا املستداما 

-www.fsb-tcfd.org/tcfd-supportersميكااااااان ا طااااااا.ع عذااااااا  قالماااااااا املننيماااااااات الداعماااااااا لفرقاااااااا العمااااااا  يف   5)

AUGUST-2018/  

http://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report
http://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters-AUGUST-2018/
http://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters-AUGUST-2018/
http://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters-AUGUST-2018/
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املباااد  التوجيهيااا الاااث وضااعتها فرقااا العماا   سااباهنا وساايذا لاادعم معاااي  ابباا.  العااايل الااودة 
 عذ  المعيد العاملي، بسب  من بينها موا ذا العم  بشأن التموي  املستدا  يف األمم املتملدة؛

   2018 املساتدا  )آقا /مااا سالنمااو متويا  املفوضاايا األو وبياا بشااأن خطاا عما   )ج  
فعالياااا توجيااايف إىل تو ااايات فرياااق اخلااارباء الرفياااع املساااتوى فملااا   ملساااتندةخطاااا العمااا ، اوتتااايال 

 مااع تو ااايات فرقااا العمااا   ا التمل ااق مااان اتساااقيفاببااا.  غاا  املااايل بغيااا ا حتاااد األو ويب بشااأن
ملسااال  املتعذ ااا اب ، باادءا  طااوات سااُتتاذ لوضااع تماانيف ل.سااتداماإىل أنَّ خخطااا العماا   وتشاا 

، عن ا ستداما ب. من ابجراءات لتعزيز اب عددا   تشم  اخلطا قل ، فض.  عنو  بتغ  املنا  
 مان ق با  اببا. أو ويب بشاأن  إنشااء ةتارب وجايف أخا ،وب ،يف هاذا اجملاالا اسابا  واعادقووضاع 

اببااا.  عااان ا ساااتداما، حتااات منيذاااا الفرياااق  مضاااما  املما ساااات يففضااا  أل ، تعزيااازا  الشاااركات
 ؛ا ستشا ي األو ويب لإلب.  املايل

محذاااا اجملذاااس الااادويل لإلبااا.  املتكامااا  لتشاااجيع اعتمااااد اببااا.  املتكامااا  يف  )د  
ا جتماااع ا فتتاااحي لذجنااا ابباا.  املتكاماا  ، ُع  ااد 2018ويف شااباف/فرباير   ريااع أ اااء العااام

املتكاماا  يف املنط ااا األفري يااا، باادعم ماان الهااات ابباا.  ملناقشااا اعتماااد  فااأل  منااربا  ألفري يااا، 
وت د  هذه املباد ة الاث يدعمها أ املال املماذملا، مريا  البنا  الادويل  املعنيا ابقذيميا والدوليا 

ن ا ساتداما يف عذ  أفض  املما سات بشأن تعزيز اببا.  عا مريا   وا حتاد الدويل لذمملاسبني، 
 ؛ 6)البذدان الناميا

إىل التعاااون  العما  بشاأن اببا.  عان أهادات التنمياا املساتداما، اساتنادا   منهااج )ه  
 إلحاااملبااد ة إىل  هاذه وهتادت  املستمر بني مباد ة ابب.  العامليا وا تفاا  العااملي للمام املتملادة

   7)أهاادات التنميااا املسااتداما املتمااذا ابألداءإلباا.  عاان ل تسااتادمهما الشااركاتإطااا  ومنهجيااا 
ستشاااا يا أل اااملال املماااذملا منهااااج العمااا  ا  نااااليف  عضاااوا   مااافتها، بوتعمااا  أماناااا األونكتااااد

ا تفا  العاملي من أج  ضمان التنسايق وا تساا  ماع مشاروع و باد ة املاملتعددين، بشك  و يق مع 
عذاا  عاادد واادود ماان املؤشاارات العامليااا األساساايا  األونكتاااد بشااأن املؤشاارات األساساايا الااذي يركااز

 عذ  املستوى الكذي؛ألهدات التنميا املستداما  املؤشرات ابحماليا عا يتماش  م، مبلذشركات
أعمال اجملذس العاملي للعماال التجا ياا مان أجا  التنمياا املساتداما بشاأن اببا.   )و  

ماااان  يف أهااادات التنميااااا املساااتداما  لذمشااااا كالذكياااالت تاااايال مناااربا  الااااث ت عااان ا ساااتداما وابفمااااا 
داة وهاو أ، بادء العما  بننياا  تباادل اببا. خا.ل فارتة ماا باني الادو ات   حاد تالتطو ات الاماا الااث

بذااادا  وتشااام   60 املعماااول  اااا يف أكريااار مااان اببااا.  عااان ا ساااتداما متطذبااااتعذااا   تتااايال ا طااا.ع
 ؛ 8)ألو ا  املالياايف سو  عن متطذبات ابد اج  فض.   حد  سواء، عذ  ابلزاميا والطوعيا،املعاي  

__________ 

-www.ifac.org/global-knowledge-gateway/businessميكاااااااان ا طاااااااا.ع عذاااااااا  مزيااااااااد ماااااااان املعذومااااااااات يف   6)

reporting/discussion/it-time-africa-accelerate-implementation  
احتياجاات املساتريمرين تذبياا الرتكيازش  املعناون جماال ت رياريف اآلونا األخا ة ال منهاج العم  من النواتا الاث ح  ها  7)

، متااااااااا  عذاااااااا  الااااااااراب  التااااااااايلش ابباااااااا.  عاااااااان أهاااااااادات التنميااااااااا املسااااااااتدامابشااااااااأن  يااااااااا يف املشااااااااا يع التجا
www.unglobalcompact.Org/library/5625  

  ميكن ا ط.ع عذ  مزيد من املعذومات عن ننيا  تبادل ابب.  يف   8)
www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/The-Reporting-Exchange  

http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/it-time-africa-accelerate-implementation
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/it-time-africa-accelerate-implementation
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/it-time-africa-accelerate-implementation
http://www.unglobalcompact.org/library/5625
http://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/The-Reporting-Exchange
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هااااذا التملااااالف الدياااااد ويسااااع   التملااااالف العاااااملي لذعماااا  املعياااااا ي أعمااااال  )ني  
الاودة لت يايم وم ا ناا  معااي  عاليااإىل حتديد وتعزياز  الذين ي ومون اببب.   ملال املمذملاأل

يف  لاااااذي اخُتتمااااات عمذياااااا املشااااااو ات فيااااايفأهااااادات التنمياااااا املساااااتداما، ا بشاااااأنأداء الشاااااركات 
، ومؤسساااااا األمااااام املتملااااادة، Aviva Investors دعم التملاااااالف شاااااركاتاااااو   2018حزيران/يونيااااايف 
ومشذت عمذيا التشااو  رياع ال اا ات، وشاا    لنا األعمال والتنميا املستداما و  ،ومباد ة املؤشر

   9)ن املت دما والناميا عذ  حد  سواءفيها أ ملب املمذملا من البذدا
 KPMGالااث أجرهتاا شاركا مريا  الد اساا ا ست مااليا  تُ د    الت اا ير، واببضافا إىل قل ، -6

البملاااول الااااث أجراهاااا اجملذاااس العااااملي و  ، 10)2017الشاااركات يف عاااا  مساااؤوليا اببااا.  عااان عااان 
إيضااحات بيانياا  ،عان املناا  معااي  الكشافللعمال التجا يا مان أجا  التنمياا املساتداما وجمذاس 

يف هااذا العماا  الاا.ني  الوضااع احلااايل لإلباا.  عاان ا سااتداما، و  ساايما فيمااا يتعذااق ابملزيااد ماان  عاان
دما البياالت املالياا وغا  املالياا يف ت ا يرهااا تايف العااام  كاربىمعنيام الشاركات ال لا ن كاناتو   اجملاال

 وياااربني ت ريااار شاااركا  بمااافتيف ةااااطرة مالياااااملناااا   د ابملعرفاااا بتغااا م يعااارتت بعااا فااا نَّ أغذبهااااالسااانويا، 
KPMG  ابب.  من ق ب  الكيالت دى أهدات التنميا املستداما يف أيضا  انيد د  

تعذ ااااا د شااااادات البيااااالت لذمسااااال  الرليساااايا املعااااام البااااا نية وتتضاااامن الفااااروع التاليااااا امل -7
الااث  1-6-12التنميا املساتداما الرليسايا اخلا اا ابلادت الو فيا واب شادات بشأن مؤشرات 

 العام   من البملث يف الدو ة اخلامسا والري. ني لفريق اخلرباء احلكومي الدويل ستدعي مزيدا  ت

مــــا  1-6-12املتعلقــــة اب ــــد  ر ــــادا  بشــــانن البيــــا   الو ــــ ية إ -اثنياا  
 التنمية املستدامة أهدا 

ضمان وجود أ اف اساته.  املتعذق ب ات التنميا املستداماأهد من 12الدت  يف إطا  -8
  املما سااااات املسااااتداما الاااااث يتعااااني عذاااا  الضااااوء عذاااا 6-12تسااااذ  الغايااااا  ،وإنتاااااج مسااااتداما

واملؤشااار   ت ا يرهاااا الدو ياااامعذوماااات ا ساااتداما يف  الشاااركات أن تعتمااادها، ومااان بينهاااا تضااامني
الغاياا، يف نطاا  آلياا   اد أهادات التنمياا املساتداما، امل رت  ل ياس الت د  ا رني يف حت يق تذ  

  عدد الشركات الاث تنشر ت ا ير تتعذق اب ستداماش 1-6-12هو املؤشر 
اخلاارباء املشاارت  بااني الوكااا ت املعااين مبؤشاارات   عايااا فريااقملؤشاارات حتاات اضااواب   وتُوضاع -9

املساااتوى  يف عاااداد مؤشااارات 1-6-12املؤشااار  حالياااا   أهااادات التنمياااا املساااتداما، الاااذي يمااانف
اخلااارباء فرياااق  عااانيَّ ويف هاااذا السااايا ،    11)جيااااحياااالت و ااافيا قات ب إعااادادالريالاااث، مماااا يتطذاااب 

 1-6-12بني الوكا ت األونكتاد وبارلما األمام املتملادة لذبي اا  اعياني مشارتكني لذمؤشار  املشرت 
 املؤشاااااااار  ذ ااااااااا  ااااااااذاوأسااااااااند إليهمااااااااا مهمااااااااا إعااااااااداد إ شااااااااادات بشااااااااأن البيااااااااالت الو اااااااافيا املتع

__________ 

التملاااالف العااااملي لذعمااا  املعياااا ي يف  ا طااا.ع عذااا  الوالاااق املاااوجزة عااان املوالاااد املساااتديرة الااااث ع ااادها ميكااان  9)
www.worldbenchmarkingalliance.org/consultation  

   ميكن ا ط.ع عذ  الد اسا ا ست ماليا يفش  10)
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2017/10/survey-of-corporate-responsibility-

reporting-2017.html  
  تنطبااق ف ااا املسااتوى الريالااث عذاا  املؤشاارات https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classificationاننياار   11)

 تتا  عنها منهجيا أو معاي  دوليا معتمدة، ولذل  جيري العم  عذ  إعدادها   الاث  

http://www.worldbenchmarkingalliance.org/consultation
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
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، أجاارت هاااالن الوكالتااان معاااا   اااوا  وتو ااذتا إىل توافاااق يف اآل اء لتااتمكن مااان إعاااادة 2016 عاااا  ومنااذ
 وإد اجيف يف مستوى أعذ  وتيس  تطبي يف العمذي من ق ب  الدول األعضاء  1-6-12تمنيف املؤشر 

)اننياااااار  العاماااااا  لفريااااااق اخلاااااارباء احلكااااااومي الاااااادويل ونالاااااادو ة الرابعااااااا والري. اااااا قشااااااتول -10
TD/B/C.II/ISAR/81 وأهااادات التنمياااا املساااتداما  ت اااا ير الشاااركات  والفرياااق ا ستشاااا ي بشاااأن

فرقاااا عمااا  نشاااأت الوكالتاااان ويف وقااات  حاااق، أ  و ااافياالبياااالت ال ات بشاااأن شاااادابمشاااروع 
الفرياق  ملناقشاات ، إ اراء  املمذملامن طالفا واسعا من أ ملال  ُكذ  فت جبمع املسامهاتةمما  

   12)2018متوني/يولياايف  31 شاابكيا لااا يف حذ ااا د اساايا أول   وع اادت هااذه الفرقاااا ستشااا ي
وأُ اا ت ماان خاا.ل املناقشااات ابضااافيا بعاا  املسااال  الاااث ينبغااي الباات فيهااا بكمااال إ شااادات 

 ال  الوا د بياهنا أسفذيف   ويشم  قل  املسالبيالت الو فيا والشروع يف اختبا ها  ريبيا  

 الدنيا تطلبا اإلبالغ  ا االستدامةخ التعريف وامل -ألف 
 أُ  ت املسال  التاليا بشأن تعريف ابب.  عن ا ستداماش -11

ه  ُيستعاض مبمطذال  معذومات ا ساتداما  عان ابشاا ة املرجعياا إىل ت اا ير  )أ  
 ا ستداما ال الما بذاهتا؟

 متطذبات دنيا ملعذومات ا ستداما، أو ت ا ير ا ستداما؟ ه  ينبغي وضع )ل  

 إىل أي مدى ينبغي أن تكون هذه املتطذبات ُمفمَّذا؟ ج ) 
وإن كاناات سااديدة، فاا ن  احلاليااا 1-6-12 اايغا املؤشاار شاادد عاادة خاارباء عذاا  أن و  -12

اهتا، با  أن يراعاي العدد الكمي من ت ا ير ا ستداما ال الماا باذف   عذ  ينبغي أ َّ يركز  املؤشر
ماع الو ي ااا  شاأن إدمااج املعذومااات املتعذ اا اب ساتداما يف دو ات ابباا. ، متشايا  ب 6-12الغاياا 

 ، 2012)66/288 المعيااااا العامااااا اخلتاميااااا ملااااؤمتر األماااام املتملاااادة لذتنميااااا املسااااتداما، وقاااارا 
 لتمااابالاملؤشااار  ن إمكانياااا تعااادي   ااايغا  ويف هاااذا المااادد، تسااااءل بعااا  اخلااارباء عااا47 الف ااارة

 عادد الشاركات الااث تنشار  عوضا  عن ، ر املعذومات املتعذ ا اب ستداماعدد الشركات الاث تنش 
   واقرُت  ، يف وقت  حق، أن يُعاد الننير يف  يغا املؤشر عذ   و  يعرب   بشك  ت ا ير ا ستداما

ا سااتداما يف  بشااأن تشااجيع الشااركات عذا  إدماااج معذومااات 6-12أفضا  عاان أهاادات الغاياا 
 دو ة ابب.  املعتمدة لديها 

و كزت املناقشاات األخارى عذا  تعرياف اببا.  عان ا ساتداما، ف يا  إنَّ التعرياف ينبغاي  -13
أن يكون مرل  مرونا كافيا ليستوعب ةتذف أناواع الت اا ير الااث تماد ها الشاركات يف الوقات احلاايل 

 عن قلا ، ينبغاي أن يشام  التعرياف ناوع املعذوماات حتت عنوان  ابب.  عن ا ستداما   وفض.  
__________ 

أعضااااء فرقاااا العمااا  الهاااات الفاعذاااا الرليسااايا يف جماااال اببااا.  عااان ا ساااتداما، مااان قبيااا  اجملذاااس الااادويل   ميريااا  12)
التملاالف العااملي وشاركا أفيفا/اجملذاس العااملي للعماال التجا ياا مان أجا  التنمياا املساتداما، و لإلب.  املتكاما ، 
نوفاااو نو ديسااا ، و املننيماااا الدولياااا لتوحياااد امل ااااييس، ، واملعهاااد الربيطاااام لذمعاي /Global A.Iل يااااس األداء، و

املعهااد و  يف جامعااا بوكااوم،  اساابااوقساام املعهااد الولناادي املذكااي لذمملاساابني ال ااانونيني، و سااج  الشااركات، و 
ونيا ة الماااااناعا والسااااااياحا يف  و الشاااااؤون البي ياااااا يف جنااااااول أفري ياااااا، وإدا ة ، الربانييذاااااي لذجغرافياااااا وابحماااااااءات

 ماااؤمتر إنفااااق قاااوانني املااااد ات العمذيااااا يف آسااايا وا اااي  الااااد ومبااااد ة بااااد ة اببااا.  العاملياااا، مو كولومبياااا، 
(ADEC،وطين لإلنتااج األننيااف الااواملركاز  ،هي اا ابحماااءات يف الفذبانيو ،  ، وهي اا البيات األخضاار ا ستشاا يا

 يف كولومبيا 
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املضااامنا يف الت اااا ير، عوضاااا  عااان  ااااقج اببااا.  ا اااددة، وأن يُاااربني يف الوقااات نفسااايف أمهياااا اتساااا  
 البيالت الاث ت دمها الشركات عن املسال  املاليا وغ  املاليا، وقابذيتها لذم ا نا، و انسها 

تطذباات املأمهياا احلاد األدم مان أُبارنيت ، تبااين تبايناا  شاديدا  ساتداما تجاودة ت اا ير ا ومبا أنَّ  -14
  و  يُبتغااا  مااان اب شاااادات معذوماااات مفيااادة 1-6-12حاااق ي اااد  املؤشااار  الت اااا يربشاااأن وتاااوى 

املتعذ ا ابلبيالت الو فيا وضع معيا  جديد لإلب. ، وإ ا احلارص عذا  أن يكاون املؤشار متسا ا  ماع 
الياااا، وأن يشااام  عمذياااات الكشاااف عااان البياااالت يف اجملاااا ت ا قتمااااديا، والبي ياااا، أُطااار العمااا  احل

ب الت رير  فا املسامها يف تطبيق املؤشر   وا جتماعيا، واملؤسسيا بمفتها معيا ا   ليسيا  يُكس 
ااااث يف أوجاااايف التاااا ني  ا تمذااااا بااااني املؤشاااار  -15 ومؤشاااارات  1-6-12ويف هااااذا الساااايا ،  ُ 

ملسااتداما الرليساايا امل رتحااا  بيااد أن اايف   يُااراد ماان مؤشاارات األونكتاااد الرليساايا أن أهاادات التنميااا ا
، 1-6-12متريااا  املتطذبااااات الااادنيا الاااااث ينبغااااي أن يساااتوفيها الت رياااار لُيعاااادَّ وافياااا  مبعاااااي  املؤشاااار 

لت األساسيا عن أهدات التنميا اهي وسيذا تستعني  ا احلكومات لتمل يق ا تسا  يف البي ب 
املستداما عذ   عيد الشركا وقابذيتها لذم ا نا، وتعزيز قاد هتا عذا  اببا.  عان مساامها ال طااع 

وجيااوني أن تسااتاد  الشااركات هااذه املؤشاارات الرليساايا بنتاااج  اخلاااص يف تنفيااذ هااذه األهاادات 
احلااد األدم ماان البيااالت عاان أدالهااا املتعذااق دهاادات التنميااا املسااتداما يف  لااف مااع متطذبااات 

   د هدت التنميا املستداما عذ  المعيد الوطين 
 وأُ  ت املسال  التاليا بشأن املتطذبات الدنيا لإلب.  عن ا ستداماش -16

ه  ينبغي أن تتضمن املنهجيا مستو ت أخرى من ابب.  عذا   او  يتجااوني  )أ  
 ألدم؟احلد األدم املطذول، أو أن ت تمر عذ  تشجيع الشركات عذ   اوني احلد ا

 دجااراءا سااات ا سااتداما ممت اادا قااد  ماان  مُيكاانهاا  فوإقا كااان األماار كااذل ،  )ل  
 ُتنيه ار يف ح ي اا األمار، أو فملساب اب ساتداما ت د  معذومات تتعذاقالشركا  يُبني   إن كانتحتذي  
 ؟لديها يااألمهيا النسب الرليسيا قاتملسال  مرتبطا  اب و حت يق أهدات ا ستداما الرليسيا  ت دما  

 كيف ميكن التمل ق من هذه املعذومات؟ )ج  
  1-6-12و ُ ث أيضا  يف مستو ت ابب.  ابضافيا الاث تتجاوني املتطذباات الادنيا لذمؤشار  -17

ويكمااان الااادت املنشاااود مااان هاااذا الااانها املتعااادد املساااتو ت يف حاااث الكياااالت، و  سااايما الشاااركات 
املتعاااددة النسااايات واملؤسساااات املد جاااا يف ساااو  األو ا  املالياااا، عذااا  الكشاااف عااان البياااالت العالياااا 

ابضاافيا  مساتو ت اببا. الودة قات المذا بسيا  التشغي  فيهاا وب اد هتا عذا  اببا.   وتساتدعي 
واملؤسساايا،  ،وا جتماعيااا ،والبي يااا ،ماان الكشااف عاان البيااالت يف ريااع اجملااا ت ا قتماااديا مزياادا   هااذه

حتديااااد األهاااادات والتاطااااي  قلاااا  يف ، مبااااا يف عمذيااااات الكيااااانعاااان إدماااااج هااااذه العواماااا  يف  فضاااا.  
  ودة وحتذي  البيالتاألطر املؤسسيا امل.لما ملراقبا ال إقاما وهي ت تضي أيضا   ا سرتاتيجي 

ااا إقا كااان ينبغااي أن  د اساااماان ال اث تسااتدعي مزياادا  املسااال  الامااا الاا وتتعذااق إحاادى -18 بعمَّ
ات بشااأن البيااالت الو اافيا املتعذ ااا ابلبيااالت ا اساابيا املسااتادما يف ابباا.   شااادت تضااي اب

  احلسااابت و/أو ضامان مراجعاا 1-6-12مان ق با  الكياان عان الت اد  ا ارني يف حت ياق املؤشار 
ولااا ن كاااان الضااامان ميريااا  وسااايذا تكفااا  جاااودة ت اااا ير ا ساااتداما ومااان  َّ جااادوى املؤشااار، فااا ن 

ن   أا عتبا ات املتمذا ابلتكذفا واملسال  املتعذ ا ابل د ات الت نيا واملؤسسيا ينبغي الننيار فيهاا بتا
 عن هذا املوضوع  ات بشأن املؤشرات الرليسيا مزيدا  من التفا ي  شادوتتضمن اب
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 إمكانية التطبيق  لى الشر ا  الصغرية واملتوسطة احلجم -ابء 
 أُ  ت املسال  التاليا يف إطا  هذا املوضوعش -19

 ه  ينبغي أن يوضع متطذب متمايز لذشركات المغ ة واملتوسطا احلجم؟ )أ  

املطذاااول وإن كاااان األمااار كاااذل ، إىل أي مااادى ينبغاااي أن يكاااون احلاااد األدم  )ل  
 مرل  يف حالا الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم؟

هاا  ميكاان وضااع حااد  أدم، ومسااتو ت أخاارى ماان ابباا.  لذشااركات المااغ   )ج  
 واملتوسطا احلجم؟

يف بذاااادان كرياااا ة، مترياااا  الشااااركات المااااغ ة واملتوسااااطا احلجاااام قسااااطا  وافاااارا  ماااان النشاااااف  -20
ن متكااني الاادول األعضاااء ماان رااع بيااالت أهاادات ا قتمااادي  ولااذل ، فاا ن ماان األمهيااا مبكااا

التنميااا املسااتداما ماان قطاااع الشااركات المااغ ة واملتوسااطا احلجاام  ويف هااذا الماادد، اقاارت  اخلاارباء 
تشاااجيع الشاااركات الماااغ ة واملتوساااطا احلجااام عذااا  ت ااادا البياااالت عااان جماااا ت اببااا.  عااان 

البي ااي وا جتماااعي، ولكاان مااع الننياار يف عاادد  ا سااتداما األ بعااا الرليساايا، و  ساايما يف اجملااالني
 أق  من عنا ر الكشف  بيد أنَّ تنفيذ قل  ي تضي التمدي لتملد ت وددة 

سيساااتذز  وضاااع متطذباااات ، 1-6-12ومااان مننياااو   مياااع البياااالت املتعذ اااا ابملؤشااار  -21
عتبااا ابتااا  المااغ ة واملتوسااطا احلجاام حتدياادلشااركات ا متمااايزة لإلباا.  عاان ا سااتداما يف حالااا

و غم أنَّ و  ت قضاليا عديدة  خذ ابلتعا يف املتعذ ا بعدد املوظفني،   يوجاد جم الشركا  حل
يف هاذه توافق دويل يف اآل اء بشأن تعريف الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم  ومن املمكن تعر 

منهاااج ادميف شامااا ، وهااو  قاام يساات 250  عاادد العااامذني فيهااا عاان الشااركات دهنااا كيااالت ي اا
العماا  بشااأن ابباا.  عاان أهاادات التنميااا املسااتداما يف ا تفااا  العاااملي للماام املتملاادة، ومباااد ة 

البياالت الو افيا عان  يف إ شاادات حتدياد حجام الشاركا املساتاد وقاد تتذاف  ابب.  العامليا 
ولااذل ،  اخلا ااا  ااا؛ .تعنااد إجااراء التملذاايت الاااث تسااتادمها احلكوماااحجاام الشااركا تعااا يف 

 ينبغي معالا مسألا عد  اتسا  التعا يف والبيالت الناش ا عنها 
 مانالماغ ة واملتوساطا احلجام  ينبغاي أن تُراعا  احتياجاات الشاركاتقلا ،  فض.  عنو  -22

 التنميا املستداما وال يود املفروضا عذ  املوا د  اببب.  عن أهداتبناء ال د ات فيما يتعذق 

 البيا   وتصني هامسائل مجع  -بيم 
 أ  ت املسال  التاليا بشأن رع البيالت وتمنيفهاش -23

هاا  ينبغااي تماانيف البيااالت حسااب حجاام الشااركا، وإقا كااان األماار كااذل ،  )أ  
 فأي تعا يف حلجم الشركا ينبغي أن ُتستاد ؟

 ؟1-6-12كيف ينبغي تعريف الشركا ألغراض ابب.  يف إطا  املؤشر  )ل  

 ينبغي إح.ل  كيان  و   شركا ؟ه   )ج  
 بعينيف؟ دماهي ال اعدة الاث ينبغي اتباعها لتضمني شركا يف إطا  بذ )د  
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هاا  ينبغااي رااع البيااالت عذاا  المااعيد الااوطين، أ  هاا  تننياار الوكااا ت الراعيااا   )ه 
 يف إمكانيا إنشاء قاعدة بيالت عامليا لمع الت ا ير وحتذيذها واستاراج البيالت منها؟

 ؟أي مزيد  من التفمي  ميكن أن يكون مفيدا    )و 
 إقا كانت البيالت عن ك  قطاع خيا ا ، فأي تمنيف ينبغي أن ُيستاد ؟  )ني 

م ا نااا اببباا.   الكيااالتبباا.  ال ااانوم ماان ق باا  وتنااد ج حاادود ابباا.  املتعذ ااا اب -24
املوحااد، وتماانيف البيااالت، يف عااداد التملااد ت الرليساايا لإلباا.  عاان ا سااتداما وابباا.  عاان 
هدت التنميا املستداما  وقد يكون وضع منهجيا عمذيا مع دة يف حالا الكيالت قات الياك  

ا قانونيااا ينبغااي أن املع اادة الواقعااا يف و  ت قانونيااا ةتذفااا  فعذاا  ساابي  املريااال، حتاات أي و ياا
إقا كااان الكيااان واقعااا  يف  1-6-12املؤشاار ُُيسااب ت رياار هاادت التنميااا املسااتداما  ااو حت يااق 

وكيااف ميكااان  ناااب احلساااال املااازدوج إقا كااان الت ريااار جااازءا  مااان ت ريااار  ؟أكرياار مااان و ياااا قانونياااا
ريااب النمااوقجي بغيااا اجملموعااا؟ وأشااا  اخلاارباء إىل أنَّ ةااا حاجااا بجااراء مزيااد  ماان البملااول والتج

الاااث ينبغااي أن  1-6-12وضااع إطااا  سااديد لتملديااد حاادَّ ابباا.  ومنهجيااا التماانيف لذمؤشاار 
تكون متس ا مع ك. أُطر ا اسبا واملتطذبات ابحماليا بشأن تمنيف البيالت  ويمعب عذ  

ن لإلبااا.  املاااايل الااادويل بشاااأ 10وجااايف اخلماااوص احلفااااس عذااا  ا تساااا  ماااع منهجياااا املعياااا  
 البيالت املاليا املوحدة 

  الت ااا ير املوحاادة معذومااات عان ا سااتداما عذاا  المااعيد العاااملي  بيااد أنَّ وكريا ا  مااا تُ ااد    -25
كياان قاانوم ي اع يف الو ياا ال انونياا املساج  فيهاا هاذا الكياان عادة ما يتوىل إجنانيها  هذه املهما 

عيد ا ذاااي  وفضااا.  عااان قلااا ، كاااون عذااا  الماااويااادفع فيهاااا الضااارالب، ننيااارا  ألنَّ معنيااام اآلا  ت
ت أهدات التنميا املستداما لرُت د عذ  المعيد ا ذي، مما يعين أنَّ ابب.  من ق ب  الكياان دَّ أُع

ويف هااذا الماادد، توجااد البيااالت  ال ااانوم ينبغااي أن يكااون  كياازة أساساايا لمااع هااذه البيااالت 
دا يا لذكيالت  ويف كريا  مان الاو  ت ال ضااليا، يذاز  املعنيا يف سج.ت التكاليف وا اسبا اب

اسااااتادا  هااااذه البياااااالت يف إعااااداد ت ااااا ير الكياااااان ال ااااانوم امل دمااااا لذساااااذطات املشاااارفا عذااااا  
الشركات، حاق وإن كانات متريا  شاركات منتسابا لشاركات متعاددة النسايات، أو شاركات فرعياا 

البياااااالت ابحمااااااليا عااااان املساااااال  البي ياااااا  لبعاااااا لاااااا  وهاااااذه البياااااالت مطذوباااااا أيضاااااا  لت ااااادا
وا جتماعيااا إىل مكاتااب البي ااا أو العماا  الوطنيااا  وتاارد بيااالت اسااتادا  املااوا د الطبيعيااا، مرياا  
امليااااه والطاقاااا، يف ننيااام الكياااالت لذتكااااليف وا اسااابا ابدا ياااا  وميكااان أن تساااتاد  الكياااالت 

  1-6-12 املؤشر  عن ال انونيا ك  مماد  املعذومات هذه يف ابب.
ونُوق شاات مسااال  ماان قبياا  إن كااان ينبغااي إعااداد ت ااا ير ا سااتداما يف الو يااا ال انونيااا  -26

ذت فيهااا  أو تذاا  الاااث ُ اارى فيهااا أغذااب عمذياهتااا  واقاارت  اخلاارباء أيضااا  اتباااع  الكيااالتالاااث ُسااج  
يف أدم وحادة تننييمياا ممكناا   تمانفها البيالت  الكيالتهنا التجميع املعيا ي حيث ُتسج    

عاااا  أساااااس إرااااايل الوحاااادات إىل املسااااتوى املطذااااول ألغااااراض ابباااا. ، حسااااب ابباااا.  عاااان 
معذوماااات ا ساااتداما لكااا  بذاااد  وأعااارل اخلااارباء عااان ةااااوفهم مااان أن متريااا  هاااذه األشاااكال مااان 

انونيااا ال المااا بشااأن ابباا.  بذ  غااا، داعااني إىل الننياار يف اأُلطاار ال املالكيااالت ابباا.  عب ااا  عذاا  
 عن ا ستداما عذ  المعيد الوطين 
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ا ساتداما أو راع البياالت بشاأن اببا.  عان  عناآلليات امل.لما  إنشاءومن الضرو ي  -27
  1-6-12 ابملؤشاراببا.  املتعذ اا  تطذبااتالوفااء مب مانلتمكاني الادول األعضااء  هار نشو تعزيزها 

دطار إبا.  ةتذفاا تتسام فيهاا ما تارتب   ، ف هنا كري ا  فع.  الت قالما بع  قواعد البي ل ن كانتو 
البيالت ب د   ودود من ال ابذيا لذم ا نا واملو وقياا  ومان األمريذاا عذا  أُطار اببا.  هاذه قاعادة 

لت ااد  ا عاانا تفااا  العاااملي املتعذ ااا ابلب.غااات قاعاادة بيااالت و  ،مباااد ة ابباا.  العامليااابيااالت 
ذجهااود الراميااا إىل إنشاااء وساايكون ل  مشااروع الكشااف عاان الكربااون، وسااج  الشااركاترني، و ا اا

، دو  والبيااالت املدخذااا ودةمااع البيااالت، مبااا يف قلاا  مراقبااا الاالآليااات مؤسساايا وطنيااا فعالااا 
البياالت املبذان عنهاا  جعا و  كياالتها  يف حت ياق أهادات اببا.  عان ا ساتداما مان جاناب ال

 ااملال املمااذملا الرليساايني، مبااا يف قلاا  الوكااا ت احلكوميااا املسااؤولا عاان   ااد تنفيااذ مفياادة أل
 عذ  المعيد الوطين  أهدات التنميا املستداما

 الاودة سايتطذبراقبا مل م.لما ننيمب واملزودةالودة  العاليا إنشاء قواعد البيالت بيد أنَّ  -28
الوطنيااا، وصا ااا يف البذاادان  ب ابحماااءمكاتااو  ،عذاا  احلكومااات شااك  عب ااا  قااد ت مااوا د هالذااا

 الناميا 
عذا   الكيالتمن ق ب   ابب.  عن حق يتسىن رع البيالت خيا ا  آخرولقك اخلرباء  -29

واببضاااااافا إىل قلااااا ، اء  الماااااعيد العااااااملي،   ت الهاااااا ماااااع الااااادول األعضااااااء حساااااب ا قتضااااا
توافاااق يف اآل اء بشاااأن املنهجياااا مااان ال التو ااا  إىل مزياااد  إنشااااء قاعااادة بياااالت عاملياااا  سي تضاااي
مااان  كبااا   تطاااوير ال اااد ات املؤسسااايا عذااا  حتذيااا  عااادد    وسااايكون مااان الضااارو ي أيضاااا  ا  املناساااب
 ل ابذيا لذم ا نا البيالت املبذَّن عنها و ستيفالها ملتطذبات ا ودةل ضمال   ،الت ا ير

ـــا   إلبـــالغ لإر ـــادا  بشـــانن املت ـــرا  الرئيســـية  -اثلثاا    ـــا مـــا ل بـــل الكي
 يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة إسهامها

واملشاااو ات البملااول  أجاارت أمانااا األونكتاااد مزياادا  ماان خاا.ل فاارتة مااا بااني الاادو تني، -30
ماااان ق باااا   املتعذ ااااا ابملؤشاااارات األساساااايا لإلباااا.  ات شااااادبا سااااعيها بعااااداد يف قاااادما   لذمضااااي

  واختااا ت املؤشااارات الرليسااايا عااارب ات التنمياااا املساااتداماعااان املساااامها يف حت ياااق أهااادالكياااالت 
 2016سذسذا من املشاو ات واملناقشات أجراها فريق اخلرباء احلكومي الدويل العام  بني عامي 

واسااتند فيهاااا إىل مباااد  اببااا.  الرليسااايا، ومعاااي  ا ختياااا ، وأُطاار اببااا.  الرليسااايا  2018و
   ومما سات الشركات يف جمال ابب.

ات بشااأن املؤشاارات الرليساايا إىل ت اادا معذومااات عمذيااا عاان كيفيااا قياااس  شااادوهتاادت اب -31
هااذه املؤشاارات بشااك  منهجااي يتسااق مااع احتياجااات البذاادان ماان حيااث   ااد حت يااق أهاادات التنميااا 

ات أن تكاااون أداة تساااتعني  اااا احلكوماااات يف ت يااايم إساااها  ال طااااع  شااااداملساااتداما  ويُبتغااا  مااان اب
يف تنفيااااااذ أهاااااادات التنميااااااا املسااااااتداما ومتك  نهااااااا ماااااان ابباااااا.  عاااااان مؤشاااااار هاااااادت التنميااااااا  اخلاااااااص
ات أيضا  ملساعدة الكيالت يف ت دا بياالت أساسايا عان  شادت ابد    وقد أُع1-6-12 املستداما

مسااال  ا سااتداما بشااك  منهجااي وقاباا  لذم ا نااا يفااي اب حتياجااات املشاارتكا لكرياا   ماان أ ااملال 
ات أن  شاادبهاذه ا يف أيضاا   يُتاوخ و املمذملا املاتذفني يف جدول أعمال أهدات التنمياا املساتداما  

اار بباا.  عاان أهاادات التنميااا املسااتداما يف الاادول األعضاااء عذاا  المااعيد بناااء ال ااد ات يف جمااال ا تُيس  
  ضما يف هذا امل تنفيذه ال طري وعذ  مستوى الشركات يف إطا  مشروع األونكتاد الا ي
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ااااق، عذاااا  غاااارا  مااااا و د قكااااره قااااب.  و  -32 أعمااااال األونكتاااااد بشااااأن اب شااااادات املتعذ ااااا  تُنسَّ
مااع غ هااا ماان مباااد ات ابباا.  عاان ا سااتداما، مبااا يف قلاا   تنسااي ا  و ي ااا  ابملؤشاارات الرليساايا 

مزياادا  ماان اختااذت أمانااا األونكتاااد و  منهاااج العماا  بشااأن ابباا.  عاان أهاادات التنميااا املسااتداما 
 ع اااد ومشااا  قلااا الشاااراكات ماااع أ اااملال املماااذملا الرليسااايني اآلخااارين، لتوطياااد عااارى  التاااداب 

  أهاااادات التنميااااا املسااااتدامااع اخلاااااص يف حت يااااق قياااااس مسااااامها ال طاااا ملناقشااااامالاااادة مسااااتديرة 
يف م اار األماام املتملاادة يف نيويااو  ،  2018نيسااان/أبري   23يف  وُع  اادت هااذه املالاادة املسااتديرة

واجملذاااس  ،اجملذاااس الااادويل لإلبااا.  املتكامااا  واشااارت  يف تننييمهاااالاااو  ت املتملااادة األمريكياااا، اب
  الولندياااملذكياا  ا اسابني املهنياني رعيااو  ،العاملي للعمال التجا يا من أجا  التنمياا املساتداما

و اد  ابشاا ة إىل أن مشااا كا أ املال املماذملا ماان اخلادمات املالياا يف املالاادة املساتديرة ي ااف 
 سااايد احتياجاااات  شااااهدا  عذااا   ييااادها لذمؤشااارات األساسااايا بمااافتها أداة قي  ماااا تسااااعد عذااا 

التموياا  املسااتدا  ماان املعذومااات يف أُطاار عمذيااا لإلباا.  ميكاان أن هتتاادي  ااا مما سااات ال طاااع 
 اخلاص ووضع السياسات احلكوميا 

وتتيال املؤشرات خطا  أساسايا  مرجعياا  و  يُ ماد منهاا أن تشام  رياع جماا ت أهادات  -33
ن عاملياااااا وأن تركاااااز، يف امل اااااا  األول، عذااااا  التنمياااااا املساااااتداما  ويتاااااوخ  يف املؤشااااارات أن تكاااااو 

بذ  ن  ويف هذا المدد، متري  املؤشرات بياان ما   شيدا  عذ   عيد الكيان املاستادا  املوا د استادا
جدوى تستعني بيف الكيالت يف   د التكاليف وحتسني ابنتاجيا  ويُبتغ  من املؤشرات الرليسيا 

 من ق ب  الكيالت عذ  حد  ساواء، وهاي قاد اختا ت يف أن تنطبق عذ  ابب.  املوحد وال انوم
اتسااا  مااع مؤشاارات هاادت التنميااا املسااتداما عذاا  المااعيد الااوطين وتسااتند عذاا  الشااركات الاااث 

 سبق وأبذغت عن حت يق أهدات التنميا املستداما 
  ش 13)اتد شاوترد فيما يذي املؤشرات الرليسيا )اننير املرفق  املضمنا يف هذه النساا من اب -34

 اااااايف ال يماااااا املضاااااافا، و  ،وال يماااااا املضاااااافا ،ابياااااراداتاجملاااااال ا قتمااااااديش  )أ  
جمماوع و وا ساتريما  اجملتمعاي،  ،ا ساتريما  األخضارو واملدفوعات األخرى لذملكوماا،  ،والضرالب

 ابنفا  عذ  البملث والتطوير، والنسبا امل ويا لذمشرت ت ا ذيا؛

كفاااءة يف اساااتادا  وال تاادوير امليااااه وإعااادة اسااتادامها؛اجملااال البي اايش إعااادة  )ل  
ماانيعها إعااادة اسااتادا  النفااا ت وإعااادة تو  احلااد ماان توليااد النفااا ت؛؛ و الياملااجهاااد ؛ واباملياااه

املااااواد املسااااتنفدة و   ؛2و 1 النطاقااااانانبعاااااات غااااانيات الدفي ااااا )والنفااااا ت اخلطاااارة؛ و  ؛وتاااادويرها
 وكفاءة الطاقا؛ الطاقا املتجددة؛و  للونيون واملواد الكيمياليا؛

ومتوساااا  ساااااعات  ؛نساااابا النساااااء يف املنا ااااب ابدا يااااااجملااااال ا جتماااااعيش  )ج  
وابنفاا  عذا   املا  أجاو  املاوظفني واساتمل اقاهتم؛و  ؛ابنفا  عذ  تد يب املاوظفنيو  ؛التد يب
والنساابا امل ويااا لذمااوظفني املشاامولني وتواترهااا؛ د ت اب اااابت املهنيااا معااو  وساا.متهم؛ املااوظفني
 اعيا؛رابتفاقات 

__________ 

هاادات التنميااا املسااتداما اننياار واها لذمؤشاارات الكذيااا ألوقياسااها وجاادملزيااد ماان املعذومااات عاان هااذه املؤشاارات،   13)
 إ شاااادات بشاااأن مؤشااارات أساسااايا واملعنوناااا  2018آل/أغساااطس  15 يف ةالرلياااا المااااد  الااادو ة غااا  و قاااا 

  يف حت يق أهدات التنميا املستداما  إسهامهاعن لإلب.  من ق ب  الكيالت 



TD/B/C.II/ISAR/85 

13 GE.18-13503 

الشاركات )مباا يف قلا  معذوماات  بيالت تساي الكشف عن اجملال املؤسسيش  )د  
أعضاااء اجملذااس ماان النساااء عاادد و ، عذاا  حضااو ها عاادل املواظبااامعاان عاادد اجتماعااات اجملذااس و 

اجتماعات لنا مراجعا احلسااابت عدد ونسبتهن امل ويا؛ وأعضاء اجملذس حسب الف ا العمريا، و 
عاااان  ، فضاااا.  حضااااو ها؛ وجممااااوع مكافاااا ت أعضاااااء اجملذااااس والتنفيااااذينيعاااادل املواظبااااا عذاااا  مو 

بسااااابب  ،أو املساااااتمل ا ،مما ساااااات مكافملاااااا الفسااااااد )مباااااا يف قلااااا  مبذااااان الغراماااااات املدفوعاااااا
  مسال  مكافملا الفساد  عذ متوس  عدد ساعات التد يب و ، تسو تال

لفااروع التاليااا  ااا عامااا عاان املسااال  الرليساايا الاااث أ اا ت خاا.ل فاارتة مااا بااني ا رد يفوتاا -35
  اب شادات املتعذ ا ابملؤشرات األساسيا بشأنالدو ات 

 حتقيق التوازن بني مبدأي العاملية واألمهية النسبية -ألف 
 التشاك  بشاأنآلخاذ يف توافاق اآل اء اا عان اب شادات املتعذ ا ابملؤشرات األساسيتعرب    -36

 هادات التنمياا املساتداماوداألمهيا النسبيا ملعذومات ا ستداما يف سيا  املااطر املتمذا ابملنا  
   14)بوجيف أعم

يُبااني   الطري اا الاااث ميكاان  فرقااا العما  املعنيااا اببقارا ات املاليااا املتماذا ابملنااا  إطاا ا  وتتايال  -37
 عذوماات ا ساتداما معان كشاف األمهياا النسابيا لذيف إجاراء عمذياات ت يايم  الكيالت أن تتبعها

ااا ص يفعذااا  وجااايف اخلماااو جااااء و  عنيااام املعذوماااات املد  جاااا يف م  تساااذ م دنَّ  ات ريااار فرقاااا العمااا  أهنَّ
كريا ا  مان املساتريمرين يعت اد أنَّ املاااطر   بياد أنَّ   دى أمهيتهااملات اا ير اببا.  املاايل ختضاع لت يايم 

املتمذا بتغ  املنا  تتطذب اهتماما  خا ا  ألهنا غ  قابذا لذتنويع وتؤ ر يف رياع الماناعات عذا  
يف  أن تننياار دو  ا   بذيااون 1الساانويا وجيااد  بابع  املننيمااات الاااث تفااو  إيراداهتاا    وجايف الت ريااب

 تعتاربسانويا  عنادما الاملالياا  ت اا يرلايس يف ال أخارى )أيالكشف عن هاذه املعذوماات يف ت اا ير 
أو ت بيف فرقا العم   غرا  ماعذ   ،املاليا ت ا يريف ال وم تضمَّن غ  قات أمهيا نسبيا املعذومات

أن تننيار ينبغاي  ملننيمااتا  أنَّ  الت ريار أيضاا   جااء يفو    2017يف ت ريرها النهالي )حزيران/يونييف 
والطاقاا، واساتادا  األ اضاي، وإدا ة النفااا ت  ،أن املاااطر املتماذا ابملناا يف إد اج م ااييس بشا

  ، مما يتيال حتذي  ا  اهات حيريما كان قل  جمد   وممكنا  
 املااااطر نَّ ت إىل تفااادي اخلذااوص إىل اسااتنتاجات عجذاا  دننيمااااملفرقااا العماا   وتاادعو -38

طبيعاااا بعااا   التماااو ات بشاااأن إىل قلااا  غااا  قات أمهياااا، مساااتندة  يفاملتماااذا ابملناااا   والفااارص
 يف األج  الطوي    املااطر املتمذا ابملنا 

  ااا  األساسااايا  جواناااب معذوماااات ا ساااتدامابع  لااا الفكااارة ال الذاااا دنَّ ويااارتدد  ااادى  -39
ومااان باااني   املفوضااايا األو وبياااا بشاااأن التموياا  املساااتدا يف خطاااا عماا   املاااااطر املادياااا جااوهري يف

، نيتمانيف ل.ساتريما  وابنتااج املساتدام وضاعاألو وبياا عان املفوضايا  أعذناتى، امل رتحات األخار 
ينبغي أن تساتوفيها األنشاطا حاق تُعادَّ مساتداما  وسا ى التمانيف الناو    رُيا بتضمني متطذبات

 عمَّا قريب وسيؤخذ يف احلسبان يف التملديريات امل بذا لإل شادات بشأن املؤشرات األساسيا 

__________ 

ابطاا  املفاااهيمي  كجاازء  مان اا أماناا األونكتاااد يف األمهياا النسابيا   ننياارتملزياد مان املعذوماات عاان الكيفياا الااث   14)
  TD/B/C.II/ISAR/81الو ي ا  لذمؤشرات األساسيا، اننير
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هاادات أل الكذياا ؤشاراتامل إىلاملؤشارات األساسايا لذكيااالت  تسااتندقلا ،  فضا.  عانو  -40
ذاااات ريااااع عمذيااااا حكوميااااا دوليااااا مش أساااافرت عنهاااااقات المااااذا الاااااث الكذيااااا  التنميااااا املسااااتداما

قات املؤشاارات األساسااايا  تُعااد  ونتيجااا لاااذل ،  اآل اء يف  توافااقلذتو ااا  إىل أ ااملال املمااذملا 
، وأ ااملال املمااذملا اآلخاارين  واجملتمااع املاادم ،واملسااتريمرين ،ملكوماااتجاادوى فعذيااا مباشاارة لذ

ذسااينا يوهات لحتذااي.ت  إدا يااا تتضاامنت ااا ير  إعاادادال طاااع اخلاااص بشااك  متزايااد إىل ويُاادع  
  من الكربون قتمادات خاليا ا إىلاملست بذيا، بدافع ا نت ال 

يف حتديااد  ان  بعينايف مفيادةلكيااالسايا  التشاغيذي  وتنيا  املعذوماات الو افيا والنوعيااا عان -41
  ومتك  ان هاذه املعذوماات الو افيا من خ.ل املؤشرات األساسيااملفاد عنها سيا  األ قا  الكميا 

الكياااالت مااان تطبياااق مننياااو  األمهياااا النسااابيا الاااذي يتااايال لاااا أيضاااا  إجاااراء مزياااد مااان عمذياااات 
، واملعااااي  الماااناعيا، الكشاااف، مساااتعينا يف قلااا  ابملبااااد  التوجيهياااا لإلبااا.  عااان ا ساااتداما

 وال واعد التننييميا الوطنيا، أو اآلليات األخرى املتاحا 

 العاللة بني اإلبالغ املوحد والقانوين ما ل بل الكيا   -ابء 
ابباا.  املوحااد وابباا.  ال ااانوم ماان  كمااا قُك اار آنفااا ، تسااتهدت املؤشاارات األساساايا -42

احلاجااا تاادعو إىل إجااراء مزيااد  ماان البملااول لتملديااد جانااب الكيااالت عذاا  حااد  سااواء  بيااد أنَّ 
الطري ااا الاااث تكفاا  التوفيااق بااني حاادود ابباا.  عاان سذسااذا ال يمااا وابباا.  املااايل  وفضاا.  عاان 
قلا ، جااء يف املباااد  التوجيهياا أنَّاايف إقا أُبذ ان أيضاا  عاان معذوماات تعاازى إىل كياالت، أو مرافااق، 

  الرليساي، وجاب أن مُتيَّاز هاذه املعذوماات بوضاو  عان أو أنشطا ت ع خا ج نطا  حدود ابب.
    15)املعذومات املتعذ ا بكيالت، وأنشطا ت ع يف نطا  احلدود املاليا

وبشأن ابب.  ال انوم من جانب الكيالت، تو ي مننيما التعاون والتنميا يف امليدان  -43
  عاان كااا  كيااان، وكااا  فااارع، ا قتمااادي دن ت اااو  بعاا  الشاااركات املتعااددة النسااايات ابببااا.

-www.oecd.org/tax/automatic-exchange/aboutكاااااا  بذااااااد ماااااان بذاااااادان العمذيااااااات )اننياااااار  يف

automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm    ُع هااااااذه املؤسسااااااات عذاااااا  شااااااجَّ وت
تاازاول فيهااا املعذوماات التاليااا عان كاا  و يااا قضااليا  بلحاااكاا  بذااد مان البذاادان عان  ت ادا ت رياار 

وضااااريبا الاااادخ   ،األ اب  قباااا  حسااااال ضاااريبا الاااادخ و ش ابياااارادات السااانويا، أعمالاااا التجا يااااا
تعاددة النسايات أن تُبذ  ان عان عادد العااامذني، ويُتوقاع أيضاا  مان الشااركات امل  املدفوعاا واملساتمل ا
 ، واأل ول املاديا املرتاكما يف ك  و يا قضاليا و أس املال املعذن

وحااااق يف احلااااا ت الاااااث   ُيكشااااف فيهااااا عاااان املعذومااااات ال طريااااا عذنااااا ، ت ااااو  أغذااااب  -44
دامها ماان خاا.ل الشااركات العامذااا يف و  ت قضاااليا ةتذفااا فعاا.  جبمااع هااذه املعذومااات واسااتا

 ت ا ير التسي  الداخذيا  

__________ 

املنااا  عاان جمذااس معاااي  ابفمااا  إطااا   ،2 018، مشااروع الكشااف عاان الكربااون عذاا  المااعيد العاااملياننياار   15)
األعماااال التجا يااااش تعزياااز ومواءماااا  يف وماااا يااارتب   اااا مااان آا ببااا.  املعذوماااات البي ياااا، و أس املاااال الطبيعاااي 

  27)احلد التننييمي ، المفملا  REq-07، 3اننير الفم    الرليسيا ابفما  عن املعذومات البي يا يف الت ا ير

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm
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  التحقق والضمان اخلاربيان -بيم 
عذاا  الضاامان املساات   بماافتيف وساايذا اب شااادات املتعذ ااا ابملؤشاارات األساساايا ُتشااجَّع  -45
ذمساتريمرين لنوعيا املعذومات املبذن عنها من خ.ل املؤشرات األساسيا، ومن   فالادهتا  تملسنيل

ضااامان اببااا.  عااان   يااازال ملما ساااا ا اسااابا املالياااا،  خ.فاااا  و والهاااات التننييمياااا  وماااع قلااا ، 
وحااق الشااركات الاااث لااديها خااربة  يف معنياام البذاادان  ا سااتداما ماان جانااب طاارت الااث طوعيااا  

يف الكشااااف عاااان معذومااااات ا سااااتداما عااااادة مااااا تُ ااااد    الضاااامان لشااااطر واااادود ماااان  مستفيضااااا
 لت، مري  انبعاات غانيات ا حتباس احلرا ي البيا
املعيااا   ات إىل معياا ين دولياني يشاايع اساتادامهما مهااش شااادويف هاذا المادد، تشا  اب -46

  ويعتاااارب هااااذان لضاااامان ال ااااد ة احلسااااابيا AA1000عيااااا  امل، و 3000الاااادويل لعمذيااااات التأكيااااد 
 ،مريااا  مبااااد ة اببااا.  العاملياااااأُلطااار الااااث تساااتادمها الشاااركات،  فاملعياااا ان متسااا ني ماااع ةتذااا

  وبوسع الشركات أن ختتا  بني الضمان املع ول وا دود   16)اجملذس الدويل لإلب.  املتكام  أو
ففي حالا التعهد ابلضمان املع اول، جيماع املماا س أدلاا م.لماا كافياا يساتنتا منهاا أنَّ املوضاوع 

لنواحي املاديا، املعاي  املناسبا وي د  ت ريرا  يف شك  ضمان إجيايب، من قبيا  يستويف، من ريع ا
  أمَّااا يف حالااا  الواجبااا التطبيااق اياملعاااي  ا اسااب و/أو لذتشااريعات لبيااالت املاليااا طب ااا  ت ا أُعاادَّ 

مع اول يف التعهد ابلضمان ا دود، فيجمع املما س أدلا م.لما كافيا ُيستنتا منها أنَّ املوضاوع 
النيااروت السااالدة وي ااد  ت رياارا  يف شااك  ضاامان سااذ  عذاا  شاااكذا  م ياانم إىل عذمنااا أي شاايء 

ومااان  جيعذناااا نعت اااد أنَّ البياااالت املالياااا م تُعاااد وفاااق التشاااريعات و/أو املعااااي  ا اسااابيا الساااا يا  
حالااا الضاامان    ممااا هااو مطذااول يف اادود أن جيمااع املمااا س أدلااا أقاااملااألوت يف حالااا الضاامان ا

ممااا ي تضااييف الضاامان املع ااول ويسااتاد  عينااات أ ااغر  أقاا ابجيااايب، وجُيااري اختبااا ات ةتذفااا أو 
   17)حجما  ل.ختبا ات اجملراة

والفر ااااا سااااا ا لذملمااااول عذاااا  مسااااتو ت هجينااااا أو ةتذطااااا ماااان الضاااامان، أي أنَّ  -47
مع ااااول يف بعاااا   مسااااتو ت الضاااامان ميكاااان أن تتباااااين ماااان عمذيااااا كشااااف إىل أخاااارى )ضاااامان

وميكان أن يماال قلا  بوجايف أخا  عذا   عمذيات الكشف وضمان ودود يف عمذيات أخارى  
أنواع املعذومات الاث يري  فيها ت دا خدمات املراجعا والضمان  عوابت ت نيا، مريذماا هاو احلاال 

 يف جمال ح و  ابنسان 

 الشر ا تسيري مت را   -دال 
تغا  مان املؤشارات الرليسايا أن تكاون مناسابا لمياع الكياالت يف  عذ  غرا  ما قُك ار آنفاا ، يُب -48

كااا  ال طاعاااات واملنااااطق الغرافياااا  وقاااد أدى قلااا  إىل مناقشاااا جااادوى عمذياااات الكشاااف املتعذ اااا 
بتسااااي  الشااااركات املبذَّاااان عنهااااا يف إطااااا  اجملااااال املؤسسااااي والاااااث قااااد   تنطبااااق ابلضاااارو ة عذاااا  بعاااا  

 واملتوسطا احلجم، أو الكيالت غ  املد جا يف سو  األو ا  املاليا  الكيالت، مري  الشركات المغ ة
__________ 

-http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-explorationاننيااااااااار   16)

of-issues.pdf  

 -www.icaew.com/en/technical/audit-and-assurance/assurance/process/scoping/assuranceاننير   17)
decision/limited-assurance-vs-reasonable-assurance  

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-exploration-of-issues.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-exploration-of-issues.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-exploration-of-issues.pdf
http://www.icaew.com/en/technical/audit-and-assurance/assurance/process/scoping/assurance-decision/limited-assurance-vs-reasonable-assurance
http://www.icaew.com/en/technical/audit-and-assurance/assurance/process/scoping/assurance-decision/limited-assurance-vs-reasonable-assurance
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بيااد أنَّ ا تفااا  انع ااد بشاااك  عااا  يف الفريااق ا ستشااا ي عذااا  إب اااء مؤشاارات تيسااا   -49
الشركات ننيرا  لدو  التسي  الرشيد الا  يف إطا  أهدات التنميا املستداما، فض.  عان املتطذباات 

يف ةتذف الو  ت ال ضاليا  بيد أنَّ قل  يستند إىل إد ا  أنَّ بع  مؤشرات التننييميا السا يا 
 هذه الف ا لن تنطبق عذ  ريع الشركات، مري  الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم 

ولتمل ياااق قاااد  أكااارب مااان التجاااانس باااني مؤشااارات تساااي  الشاااركات ومساااال  ا ساااتداما  -50
ات بشاأن املؤشارات الرليسايا إشاا ة إىل عادد املاارات  شااداألعام، تتضامَّن النسااا املن ملاا مان اب

الاث نُوق شت فيها أهادات التنمياا املساتداما يف إطاا  جادول أعماال جمذاس إدا ة الشاركا  وتراعاي 
ات املن ملااا أيضااا  احتمااال أن حتااد ال ااوانني السااا يا بشااأن البيااالت الشاماايا ماان قااد ة  شاااداب

وع يف آليات إدا ة أفرادها )عذا  سابي  املرياال، قاانون التميياز الشركات عذ  رع البيالت عن التن
 عذ  أساس السن  

 التوفيق بني مت را  البيا   احملاسبية واإلحصائية -ءها 
يشااااك  التوفيااااق بااااني املؤشاااارات الرليساااايا امل رتحااااا واملؤشاااارات الكذيااااا ألهاااادات التنميااااا  -51

ات   شاااد ااا عنماارا  مهمااا  ماان عنا اار اباملسااتداما ومنهجيااات البيااالت الو اافيا قات المااذا 
واستنادا  إىل تعاون و يق مع إدا ة الشؤون ا قتماديا وا جتماعيا، تش  طرالق ال يااس املبيَّناا يف 

ننياااا  احلسااااابت ات، كذماااا أمكااان قلااا ، إىل املعااااي  ابحمااااليا الدولياااا، ومااان بينهاااا  شااااداب
 ديا ا قتما -وننيا  ا اسبا البي يا  ،ال وميا
يف حساال  وقات طويا مناذ  تبعااال يااس امل منهجياا ومن األمريذا عذ  أوجيف التا ني  هاذه -52

ذكيااااان لالساااانويا  امل دمااااا يف الت ااااا ير ابياااارادات بيااااالتإىل  الاااااث تسااااتند الناااااتا ا ذااااي ابرااااايل
ير ن قبي  إعادة تدو ات ممطذملات م شاديف النساا املن ملا من ابملت ُوض  وابملري ،  ال انوم 

 ا قتماديا  -يف إطا  ننيا  ا اسبا البي يا  هاأو استادام ،املياه
وكري ا  ما ُتستاد  مؤشرات ال يما املضافا يف إطا  آليا   اد أهادات التنمياا املساتداما  -53

ل.سرتشااااد  اااا يف حساااال املؤشااارات األخااارى، مريااا  ال اسااام املشااارت  باااني عااادة مؤشااارات مااان 
داما  بياااد أنَّ اساااتادا  مؤشااارات ال يماااا املضاااافا، مباااا يف قلااا  مؤشااارات أهااادات التنمياااا املسااات

الطري اااا الااااث ميكااان أن تشاااوش  اااا ت يااايم الكياااالت الااااث ت اااو  فيهاااا املذكياااا الفكرياااا بااادو  مهااام، 
ياازال يرياا   ااعوابت ت نيااا  وتنبااع هااذه املسااألا ماان املعالااا احلسااابيا لل ااول املذموسااا وهااي   

 تستدعي مزيدا  من الن اش 

 االستنتاج وآفاق املستقبل -رابعاا  
شت خ.ل الفارتة الفا اذا باني وق  الرليسيا الاث نُ  سال   هذه املذكرة  ا عاما عن امل د   تُ  -54

املؤشاارات األساسااايا  ات بشااأن شااادإعااداد ابأ ناااء  العاماا  دو ا فريااق اخلاارباء احلكااومي الاادويل
ات  شادوعن ابهدات التنميا املستداما، يف حت يق أ إسهامها لإلب.  من جانب الكيالت عن

  املااذكرة الضااوء عذاا  املسااال  الاااث سااذ   وتُ   1-6-12ؤشاار ابمل املتعذ اااالبيااالت الو اافيا  بشااأن
 يف المين املستكمذا من هذه الوالق  لكي تؤخذ يف احلسباناملناقشات  إجراء مزيد  منتتطذب 
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ناااا األونكتااااد، ابلتعااااون ماااع شاااركاء آخااارين ويُتوقاااع أن تعااازني املساااامهات الااااث أعااادهتا أما -55
وخاارباء دعااوا إىل املشااا كا كجاازء  ماان الفريااق ا ستشااا ي، قابذيااا ابباا.  عاان ا سااتداما لذم ا نااا 
وجودتااايف، وأن تذااا  يف الوقااات نفسااايف ا حتياجاااات الناشااا ا لر اااد البياااالت فيماااا يتعذاااق مبساااامها 

 عذ  المعيد الوطين ال طاع اخلاص يف تنفيذ أهدات التنميا املستداما 
الوفاااود املشاااا كا يف الااادو ة قاااد ترغاااب إىل املساااال  الاااوا دة يف هاااذه املاااذكرة،  بضاااافاابو  -56

املعااين ابملعاااي  الدوليااا لذمملاساابا وابباا.  يف العاماا  اخلامساا والري. ااني لذفريااق احلكااومي الاادويل 
 الننير يف األس ذا التالياش

عان أدالهاا ت ادا بياالت قابذاا لذم ا ناا  شركات منالاملؤشرات امل رتحا ه  ستمك  ن  )أ  
 تمل يق أهدات التنميا املستداما، مبا يتماش  مع إطا    د أهدات التنميا املستداما؟ل يف السعي

مفياادة يف  لذكيااالت امل رتحااا مؤشاارات أهاادات التنميااا املسااتداما هاا  سااتكون )ل  
 أهادات التنمياا املسااتدامااخلااص يف تنفياذ  ل طااععان مساامها امتكاني البذادان مان راع البياالت 

 ؟1-6-12وابب.  عن املؤشر 

هااا  ةاااا حاجاااا ملزياااد مااان البملاااول والساااعي لذتو ااا  لتوافاااق يف اآل اء ملواءماااا  )ج  
 ألهدات التنميا املستداما بشك  أفض ؟ 6-12والغايا  1-6-12املؤشر 

ماااهي أكرياار ا حتياجااات إحلاحااا  ماان حيااث بناااء ال ااد ات ماان أجاا  ابباا.   )د  
عن ا ستداما الاث متك  ن البذدان من رع البيالت املفيدة وال ابذا لذم ا نا عن مسامها الشاركات 

 يف تنفيذ أهدات التنميا املستداما عذ  المعيد الوطين؟ 
ات اختاقهاااا لتشاااجيع مواءماااا مااااهي التاااداب  الااااث ينبغاااي عذااا  واضاااعي السياسااا ه ) 

منهجيااات احلسااااابت وابحماااءات الوطنياااا مااع هااادت التنميااا املساااتداما املتعذااق ابببااا.  مااان 
 جانب الكيالت؟

املعاااين  العامااا  مريااا  الفرياااق احلكاااومي الااادويل ،كياااف ميكااان لذمنتاااد ت العاملياااا )و  
مااااان جاناااااب اببااااا.  دو  ابساااااها  يف تعزياااااز  موا اااااذا، واببااااا. ابملعااااااي  الدولياااااا لذمملاسااااابا 

 يف حت يق أهدات التنميا املستداما؟الكيالت 
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 املرفق

 خمتارة ما املت را  األساسية ألهدا  التنمية املستدامةجممو ة   

  أ)امل اييس املؤشرات تاجملا  
املؤشاااار املعااااين ماااان مؤشاااارات 

 أهدات التنميا املستداما
    اجملال االلتصادي -ألف
ابياارادات و/أو ) ااايف  ال يمااا  1-ألف

 املضافا
 1-2-8 15معيا  ابب.  املايل الدويل  ش ابيرادات1-1-ألف

 1-4-9ل، 9، 1-2-8 واخلدمات املشرتاه وادابيرادات مطروحا  منها تكذفا امل ش ال يما املضافا2-1-ألف  
 ل-9، 1-2-8 ت، لقما  اهت.  األ ول املذموساالسذع واخلدماو  املواد ابيرادات مطروحا  منها مشرت ت ش  ايف ال يما املضافا3-1-ألف  

ش الضرالب واملدفوعات األخارى 1-2-ألف امل دَّما إىل احلكومااملدفوعات  2-ألف
 امل دَّما إىل احلكوما

 )  تشاام  ف اا  ضاارالب الاادخ ، باا  أيضااا  الرسااو الاادفع جممااوع الضاارالب املدفوعااا واملسااتمل ا 
غراماات ال نيالادا  فا  أو ضارالب ال يماا املضاا ،والضرالب األخرى، مري  الضارالب عذا  املمتذكاات

إىل املادفوعات األخاارى و  ،و ساو  الرتخاي  ،ابلوات ريااع قات الماذا، اببضاافا إىل املدفوعاا
 معينا لفرتة  احلكوما

17-1-2 

 مناااع، يفالغااارض األساساااي منهاااا الااااث يتمريااا  ا ساااتريما ات مااان أجااا   املبذااان ابراااايل لذنف اااات اخلضراءت ش ا ستريما ا1-3-ألف ا ستريما ات/النف ات الديدة 3-ألف
  النسبيااأل قا  املطذ ا و ابلكميات دهو  البي ا تنيالا التذول وسالر أشكال إو  في وخت

 1-ل-7

استريما  األموال )سواء منهاا النف اات الرألالياا والتشاغيذيا  و الطوعيا  خل يا أوا جمموع التربعات ش ا ستريما  اجملتمعي2-3-ألف  
خااااا ج املؤسسااااا املتكباااادة يف الفاااارتة الاااااث تسااااتهدت املسااااتفيدين ماااان  يف اجملتمااااع األوسااااع نطاقااااا  

 النسبيااأل قا  املطذ ا و ابملبالن املشمولا ابلت رير 

17-17-1 

عذاا  البملااث  لنف اااتش جممااوع ا3-3-ألااف  
 والتطوير

املبذاان ابرااايل لذنف ااات عذاا  البملااث والتطااوير ماان جانااب الكيااان املبذاان خاا.ل الفاارتة املشاامولا 
 النسبيااأل قا  املطذ ا و  ابملبالنابلت رير 

9-5-1 

 املااو دين ا ذيااني/جممااوع بااراما  4-ألف
 الشراء ا ذي

 ،عذااااا  املشااااارت ت مااااان املاااااو دين ا ذياااااني )ال اااااالم عذااااا  الفاااااوات  نف اااااات الكياااااان املبذ  اااااننسااااابا  ش النسبا امل ويا لذمشرت ت ا ذيا1-4-ألف
 النسبيااأل قا  املطذ ا و ابملبالن ا لتزامات الاث مت التعهد  ا خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير   أو

9-3-1 

    اجملال البيئي -ابء
وإعااااااااادة  تاااااااادوير املياااااااااهإعااااااااادة ش 1-1-ابء ا ستادا  املستدا  لذمياه 1-ابء

 استادامها
ماان جانااب الكيااان املبذ  اان ابلكميااات اسااتادامها  أو املعاااد/جممااوع حجاام املياااه املعاااد تاادويرها و

 املطذ ا واأل قا  النسبيا 
6-3-1 

 عن تغ  اساتادا  امليااه املضافا يف الفرتة املشمولا ابلت رير فض.   المافيا ل يماابتادا  املياه اس ش الكفاءة يف استادا  املياه2-1-ابء  
 املسااملوبا نيالااداملياااه  دنَّاايفاملياااه  ت اسااتادا عاارَّ باا.  )حيااث يُ إ امااايف ال يمااا املضااافا بااني فاارت ب

  املطذ الكميات وا ،التغي  وأ قا ، ابأل قا  النسبيا جمموع املياه الوا دة من طرت الث 

6-4-1 
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  أ)امل اييس املؤشرات تاجملا  
املؤشاااار املعااااين ماااان مؤشاااارات 

 أهدات التنميا املستداما
)ساطمليا، جوفياا، ميااه أمطاا ، ميااه  ارت  املياه املسملوبا مع إيراد التفا ي   سب املماد   ش ابجهاد املالي3-1-ابء  

عنهااا كنسابا م ويااا مان جممااوع  )معاربا   املنااطق اجملهاادة مالياا  أو الاااث تشاال فيهااا امليااهإىل اببشاا ة 
  ا النسبياأل قا  املطذ ا و ابلكميات املسملوبا   كمياتال

6-4-2 

ابأل قاا  النسابيا، وأ قاا   املضاافاحساب  اايف ال يماا مان ق با  الكياان التغ   يف النفا ت املولَّدة  ش احلد من توليد النفا ت1-2-ابء إدا ة النفا ت 2-ابء
 التغ ، والكميات املطذ ا 

12-5 

، النفاااااااااا ت اساااااااااتادا  ش إعاااااااااادة2-2-ابء  
 وإعادة تمنيعها، وإعادة تدويرها

ابأل قاااا   املعااااد اساااتادامها، واملعااااد تمااانيعها، واملعااااد تااادويرها مااان النفاااا ت اابراليااا كميااااال
 املطذ ا النسبيا، وأ قا  التغ ، والكميات 

12-5-1 

وكنسابا مان النفاا ت اخلطارة املعالاا، ماع مراعااة جمماوع اخلطارة،  ا مان النفاا تابراليا كميااال ش النفا ت اخلطرة3-2-ابء  
 وأ قا  التغ ، والكميات املطذ ا  ، النفا ت املبذَّن عنها منا ق ب  الكيان ابأل قا  النسبيا

12-4-2 

ش انبعاااااااااااااات غاااااااااااااانيات الدفي اااااااااااااا 1-3-ابء الدفي اانبعاات غانيات  3-ابء
  1 )النطا 

 1-4-9 ابأل قا  النسبيا، وأ قا  التغ ، والكميات املطذ ا  1إسها  النطا  

ش انبعاااااااااااااات غاااااااااااااانيات الدفي اااااااااااااا 2-3-ابء  
  2 )النطا 

 1-4-9 ابأل قا  النسبيا، وأ قا  التغ ، والكميات املطذ ا  2إسها  النطا  

املااواد املسااتنفدة لاالونيون و املااواد  4-ابء
 الكيمياليا

واملااااواد  املااااواد املسااااتنفدة لاااالونيون 1-4-ابء
 الكيمياليا

ن ياا  كماادة  اإماوجودة امل/الساالبا من املواد املساتنفدة لالونيون )املاواد الكيميالياا اابراليكميا ال
 مايف ال يما املضافاب  كاذي أو  

12-4-2 

خاااا.ل الفاااارتة  اسااااته.  الطاقااااا النهاااااليجممااااوع كنساااابا م ويااااا ماااان تجااااددة  اسااااته.  الطاقااااا امل تجددةالطاقا املش 1-5-ابء استه.  الطاقا 5-ابء
 املشمولا ابلت رير

7-2-1 

 1-3-7 استه.  الطاقا وسواب  بمايف ال يما املضافا ش الكفاءة يف الطاقا2-5-ابء  

    اجملال االبتما ي -بيم
ش نسااااااابا النسااااااااء يف منا اااااااب 1-1-جااااااايم املساواة بني النسني 1-جيم

 ابدا ة
)ماان حيااث عاادد املااوظفني أو الاادوا   عاادد النساااء يف منا ااب ابدا ة إىل جممااوع عاادد املااوظفني

 الكام  املكافئ  
5-5-2 

متوساااااااااا  عاااااااااادد ساااااااااااعات ش 1-2-جاااااااااايم  أس املال البشري 2-جيم
 يف السنا التد يب لك  موظف

عتباا ه جمماوع عادد سااعات التاد يب )اب السانامتوس  عدد سااعات التاد يب لكا  موظاف يف 
 من املوظفني، إن أمكن ك  ف احسب     مفم.  يف السنا م سوما  عذ  جمموع عدد املوظفني

4-3-1 

ش ابنفا  عذا  تاد يب املاوظفني 2-2-جيم  
 يف السنا لك  موظف

املااد بني، ومرافااق التكاااليف املباشاارة وغاا  املباشاارة لذتااد يب، مبااا يف قلاا  التكاااليف مرياا  أتعااال 
لكااا  موظاااف يف السااانا،  التاااد يب، وتكااااليف معااادات التاااد يب وتكااااليف السااافر قات الماااذا

 مفمذا حسب ف ا املوظفني، إن أمكن

4-3-1 

ش أجاو  املاوظفني واساتمل اقاهتم، 3-2-جيم  
  سب ف ا التوظيف ونوع النس فمَّذام

 1-4-10، 1-5-8 ات جمموع أجو  قوة العم  من املوظفني )األجو  وا ستمل اق

ش ابنفااا  عذاا   ااملا املااوظفني 1-3-جاايم  ملا املوظفني وس.متهم 3-جيم
 وس.متهم

لااااث ألنشاااطا الرعاياااا المااامليا ا التاااأمني المااامليوباااراما جممااوع تكااااليف باااراما السااا.ما املهنياااا 
وريع النف ات املتكبدة بشأن مسال  بي ا العم  املتماذا ابلسا.ما  ،ميولا الكيان بشك  مباشر

 والمملا املهنيني املتكبدة خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير

3-8 
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  أ)امل اييس املؤشرات تاجملا  
املؤشاااار املعااااين ماااان مؤشاااارات 

 أهدات التنميا املستداما
 عااااااااد تش معااااااااد ت التواتر/م2-3-جاااااااايم  

 اب اابت املهنيا
معااد ت التااواترش عاادد حااا ت اب اااابت الدياادة م سااوما  عذاا  جممااوع عاادد ساااعات العماا  

األ    عااددجممااوع ؛ ومعااد ت احلااوادلش خاا.ل الفاارتة املشاامولا ابلت رياار عمذهااا العااامذونالاااث 
الضااالعا معااربا  عنهااا بعاادد الساااعات م سااوما  عذاا  جممااوع عاادد الساااعات الاااث عمذهااا العااامذون 

  خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير

8-8-1 

لذماااااااااوظفني ش النسااااااااابا امل وياااااااااا 1-4-جاااااااايم ا تفاقات الماعيا 4-جيم
 املشمولني ابتفاقات راعيا

)ماان حيااث عاادد  عاادد املااوظفني املشاامولني ابتفاقااات راعيااا ابلنساابا إىل جممااوع عاادد املااوظفني
 املوظفني أو الدوا  الكام  املكافئ 

8-8-2 

    اجملال املتسسي -دال
عااادد اجتماعاااات جمذاااس ابدا ة  1-1-دال  ج)ابفما  عن إدا ة الشركات 1-دال

 احلضو  ومعدل
وعدد أفاراد اجملذاس املشاا كني يف كا   عدد اجتماعات جمذس ابدا ة أ ناء الفرتة املشمولا ابلت رير

اجتماااع لذمجذااس أ ناااء الفاارتة املشاامولا ابلت رياار م سااوما  عذاا  جممااوع عاادد املااديرين يف اجملذااس 
 مضرواب  يف عدد اجتماعات اجملذس خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير

16-6 

جمذااس يف  عضاااءاألش عاادد النساااء 2-1-دال  
  ةابدا

 2-5-5 جمذس ابدا ة ابل ياس إىل جمموع عدد أعضاء اجملذسيف عضاء األنسبا النساء 

ش أعضاااااء جمذااااس ابدا ة حسااااب 3-1-دال  
 ف ا العمر

عدد أعضاء جمذس ابدا ة حسب الف ا العمريا )عذ  سابي  املرياال، دون الري. اني، وباني  . اني  
 ومخسني سنا، وفو  اخلمسني سنا 

16-7-1 

ش عاادد اجتماعااات لنااا مراجعااا 4-1-دال  
 ضو احلساابت، ومعدل احل

مراجعاااااا وعااااادد أعضااااااء لناااااا  عااااادد اجتماعاااااات جمذاااااس ابدا ة أ نااااااء الفااااارتة املشااااامولا ابلت ريااااار
احلساابت املشا كني يف ك  اجتماع من اجتماعات هذه الذجنا خا.ل الفارتة املشامولا ابلت ريار، 

 م سوما  عذ  جمموع عدد أعضاء لنا مراجعا احلساابت

16-6 

جمموع التعويضاات  شالتعويضات ش5-1-دال  
ومبذااااان التعااااااوي  لكااااا  عضااااااو مااااان أعضاااااااء 

 جمذس ابدا ة واملدير التنفيذي

التعويضااات الساانويا )مبااا يف قلاا  الراتااب األساسااي والتعااوي  املتغاا   لذماادير التنفيااذي جممااوع 
 وغ  التنفيذي

16-6 

ش مبذاااااااااااان الغرامااااااااااااات املدفوعااااااااااااا 1-2-دال مما سات مكافملا الفساد 2-دال
 الواجبا الدفع بسبب ابدالت أو

الغرامااات الاااث فرضااتها الهااات التننييميااا  الواجااب الاادفع بسااببو الكذااي املاادفوع الن اادي  ملبذاانا
 وا اكم خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير

16-5-2 

متوسااا  عااادد سااااعات التاااد يب  2-2دال   
عذااا  مساااال  مكافملاااا الفسااااد، لكااا  سااانا 

 وك  موظف

جمماوع سااعات التاد يب عذا  مساال  مكافملاا الفسااد، لكا  سانا، م ساوما  عذا  جمماوع عادد 
 املوظفني

16-5-2 

 15الاادو ة غاا  الرليااا الماااد ة يف منهجيااا أكرياار تفمااي.  يف و قااا  تاارد؛ و تعاارض هااذه املااذكرة مااوجزا  ملؤشاارات هاادت التنميااا املسااتداما الرليساايااحليااز املتااا ،  ضاايقبساابب   أ)
 ات التنميا املستداما  بعنوان  إ شادات بشأن املؤشرات الرليسيا لإلب.  من جانب الكيان عن املسامها يف حت يق أهد 2018آل/أغسطس 

    


