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مدداا لدم ارنددا وجدددواها واتمدداق ا مدد  ا،ددار رصددد االسددتداما كوسدديدا لتيمدد  قابديددا هددذه املعدو 
األهددددددا ع وتتعدددددرر املدددددذكر    هدددددذا الصدددددد  ب سددددد ا  ملعددددداي  ومبدددددا   اختيدددددار املؤ دددددراا 
األساسدديا لدهدددا   يمددا يتصددهب بدد بعن الشددركاا، وت دد ت مؤ ددراا  ددد   ت طدد  ا واندد  

لرصدددد العامليددددا لدهدددددا  االقتصدددا يا والبيايددددا واالجتماعيدددا واملؤسمدددديا اسدددتنا ان اك مؤ ددددراا ا
واملبدا راا ال ا مددا بشدددا اإلبدعن عددن االسددتداما واملمارسدداا المدا د    هددذا ا ددالع وت دد ت 

 املما هب الض تمتدع  التوس    مناقشت ا خعل الدور  المالما والمعث ع ان املذكر  أييف
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   المءررات المنطيية والمياصاميامة -اوالا  
 ، خطددددا التنميددددا املمددددتداما2015 عددددا  ملت ددددد ،اعتمدددددا الدددددول األعيفددددام   األمدددد، ا -1

غايددددا تددددرتب  هددددذه  169هددددد ان مددددن أهدددددا  التنميددددا املمددددتداما و 17 ،الددددض تيفدددد 2030 لعددددا 
أا تدددا األهدددا  وال ايدداا سددت ري  70/1 اع وقددد بيتنددت ا معيددا العامددا   قرارهدد 1 األهدددا 
الدض تركدز عددس   يدق نتدا     ددن  واستعراضد ا باسدتادا   موعدا مدن املؤ دراا العامليدامتابعت دا 

ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا املعددين  ؤ ددراا أهدددا  قياسدد اع وعدددس هددذا األسددا  أنشدد   
ع وستيفد  2030 عدا  ك  ييف  ا،اران عامليدان لدمؤ دراا ب يدا رصدد تنفيدذ خطدا  التنميا املمتداما

الض ت تيف  وض  أهدا  عامليا  2030 عا  الدول األعيفام مؤ رافا الو،نيا و  ان ملبا   خطا
ا،  ومراعيدان   ًيث  د  كدهب ً ومدا غايافدا الو،نيدا مم  دد   مدتوى الطمدوت العدامل  ،مًو
تمددهب و  ان وضدد  ا،ددار املؤ ددراا بدسددره عمديددا تتطددد  وقتدد ع ويشدد هب 2 الو،نيددا ظرو  ددا اآلا ذاتدد 
 عوالبياناا تن ي اا م   مُّن توا ر املعار  ا خال

ا أا يمدتند الرصدد العدامل ، اك أقصدس  ريدر  ريدق اخلدوام املشد ل بد  الوكداالوي تيف  ت -2
د  وقابدا لد يا  يت، احلصول عدي دا عدن ،ريدق اليداا    مدا  ًد إ ن، اك بياناا و،نيا مًو
لت دمي الت ارير من البدداا اك النظا  اإلًصا   الدويلع وينب   بذل ا  و  العزما لمدد ث دراا 

و مدد  قابديت ددا لدم ارنددا عدددس الصددعيد الدددويل مددن خددعل تعزيددز اعتمددا  املعدداي  املتفددق البياندداا 
 عدي ا  وليان عدس الصعيد الو،ين وبنام ال دراا اإلًصا يا الو،نيا و م  الياا اإلبعنع

تشد   صدراًان  6-12 اوهلذه التطوراا أثر مبا ر عدس ممار ابعن الشركااع  ال ايد -3
وا راد ممدددتداما  ما الشدددركاا ال بددد   وعدددو الو،نيدددا، عددددس اعتمدددا  إارسدددااسدددي ال ا،الشدددركا

بيانددداا عدددن عدددد   1-6-12 رالدوريددداع وي تيفددد  املؤ ددد االسدددتداما   ت اريرهددداعدددن معدومددداا 
الشركاا الض تنشر ت ارير عن االستداماع وتش  عد  مؤ دراا أخدرى اك البيانداا الدض ت ددم ا 

، باسدددت عل  3  ت اريرهدددا، ممدددهب البيانددداا املتعد دددا،    ددددا أمدددورالعديدددد مدددن الشدددركاا بالفعدددهب  
الطاقددا وامليدداه، وانبعاثدداا ثدداا أكمدديد ال ربددوا، وتوليددد النفايدداا واعددا   تدددويرها، وا ار  املددوار  

 البشريا، واملماوا  ب  ا نم  وتنميا ا تمعاا احملدياع
اإلبددعن عددن االسددتداما، ًيددث أصددب  وت ددد  الشددركاا هددذه املعدومدداا عددا  ن   ا،ددار  -4

ع وقدد نشددا العديدد مدن املبدا راا واأل،در  4 هذا اإلبعن إارسا عامليا سا د     ال األعمدال
__________ 

 1  A/RES/70/1ع 

 2  E/CN.3/2016/2ع 

انظدددر املر دددق األول لع،ددددعي عددددس تفاصدددديهب املؤ دددراا األكمددددر ا راجدددان   الت ددددارير، و  دددان لدب ددددث الدددذي أجددددراه   3 
 األون تا  عن إارساا الشركاا ال وى    ال اإلبعن عن االستداماع

ال يوجددد تعريددف متفددق عديدد  لابددعن عددن االسددتداماع وي مددتاد  هددذا املصددطد  ا دداالن لوصددف املعدومدداا الددض   4 
خدرى املمدتادما من البياناا املاليدا الت ديديدا   الت دارير المدنويا لدشدركااع وتشدمهب التعداب  األ تش هب جزمان  ال

ب مددر    هددذا ا ددال: اإلبددعن عددن التنميددا املمددتداما، واإلبددعن غدد  املددايل، واإلبددعن عددن املمددا هب غدد  املاليددا، 
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املتعد ددددا بدددداإلبعن عددددن االسددددتداما وأسدددد مت بشدددد هب كبدددد    اذكددددام الددددوع  بت دددددياا التنميددددا 
"العصدددا ع ويشددد  ت ريدددر  5 ااملمدددتداما واملمارسددداا ا يدددد  لدشدددركاا   التصددددي هلدددذه الت دددديا

اك وجددو  عددد  متزايدد مددن أ واا اإلبددعن عدن االسددتداما ومددن   Carrots and Sticks وا دزر " 
قاعدد  قبدهب ع دد  ال ً  كانت هدذه األ واا اسدتمنامن  و  البدداا الض تطبق  ي ا هذه األ وااع

 ع 6 ث األخ  يفوق اليفعف خعل المنواا المع  ا من الزماا،   د ت اثر عد ها
ولددذلا   ددد ي ددوا ابددعن الشددركاا مصدددر بياندداا هامددان إل،ددار رصددد أهدددا  التنميددا  -5

املمدددددتداما الدددددذي اعت مدددددد مدددددؤخرانع  ددددداإلبعن الدددددذي ت دددددو  بددددد  الشدددددركاا، بوصدددددف  مصددددددران أوليدددددان 
لدمعدومدداا املتعد ددا بددد ام الشددركا، مددن  دددن  أا يمددري ويعددزز اليدداا رصددد األهدددا  عددن ،ريددق 

أص ا  املصد ا، كاحل وماا واملمول ، بالمبهب العزما لت يي، اآلثار االقتصا يا والبيايا تزويد 
واالجتماعيددا ملمارسدداا الشددركاا عدددس التنميددا املمددتداماع غدد  أا   يددق هددذا اهلددد  يمددتدع  
ع بذل املزيد من ا  د ليفماا اتمداق البيانداا املبددن عن دا    دال االسدتداما وقابديت دا لدم ارندا

وو  ان لب ث أجدراه األون تدا  مدؤخران بشددا ت دارير االسدتداما امل دمدا مدن الشدركاا ال دوى عددس 
  املا ا من الشركاا اك املبا   التوجي يا لابعن عن االسدتداما  71 االصعيد العامل ، أ ار 

،  7  4و 3 االدددددض أ عددددددتا   ا،دددددار مبدددددا ر  اإلبدددددعن العامليدددددا   دددددا   ذلدددددا املبدددددداا التوجي يدددددا
يددد امل ددايي ،  يمددا  56 اوأ ددار    املا ددا من ددا اك الشدد ا اا الددض أصدددرفا املنظمددا الدوليددا لتًو
ددددد  ت ريددددر  51 اأ دددار  "العصددددا   املا ددددا من ددددا اك مبددددا   االتفدددداق العددددامل  لدمدددد، املت ددددد ع ًو

أ ا  متعد ا باإلبعن عدن االسدتداما ًدول العداريع غد  أا التندوي املتزايدد ملتطدبداا  383 وا زر "
اإلبددعن عددن االسددتداما وكدد، املعدومدداا املبدددن عن ددا وصددعوبا م ارنت ددا ومدددى ام انيددا االعتمددا  
عدي ددا تمدد  صددعوباا  ددا ملمددتادم  هددذه البياندداا ومعدددي ا عدددس المددوامع و دددت هددذه العوامددهب 

  ذلا ت يي، ممامهاا الشدركاا     ا من صدقيا هذه البياناا بالنمبا لصانع  ال رار،أييفان 
   يق هذه األهدا ع

__________ 

واإلبددعن عددن املمددؤوليا االجتماعيددا لدشددركاا، واإلبددعن االجتمدداع ، واإلبددعن البيادد  واالجتمدداع  واإل اريع 
ن عددن االسددتداما اك ا راد معدومدداا ماليددا وغدد  ماليددا معددانع ويشدد  وي تيفدد  اإلبددعن املت امددهب أا يمددتند اإلبددع

مصددددطد  اإلبددددعن عددددن االسددددتداما   هددددذه املددددذكر  اك اإلبددددعن عددددن األ ام االقتصددددا ي والبيادددد  واالجتمدددداع  
 واإل اري لدشركا املبد ا وأثره عدس التنميا املمتداماع

عدومدددداا عددددن االملاهدددداا واملبددددا راا املتعد ددددا بدددداإلبعن عددددن ملزيددددد مددددن امل TD/B/C.II/ISAR/74انظددددر الوثي ددددا   5 
 االستداماع

 6  KPMG, Global Reporting Initiative, United Nations Environment Programme and Centre for 
Corporate Governance in Africa, 2016, Carrots and Sticks: Global Trends in Sustainability 

Reporting Regulation and Policy, available at https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pd 

f/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016.pdf. Note: All websites referred to in footnotes were 

accessed in June 2016 

 عhttps://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspxانظر الراب :   7 
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ا لفريددق اخلددوام احل ددوم  الدددويل و لدددور  المانيددا والمعثددوتصددديان هلددذا الت دددي، أكتدددا ا -6
ي عتدددد هدددا ت دددارير الشدددركاا  أا ت دددد ضدددرور  ن العامدددهب املعدددين باملعددداي  الدوليدددا لدم اسدددبا واإلبدددع

وأا تدددم  معدومدداا عددن االسددتداما    عددن ا واندد  املاليددا وغدد  املاليددا أل ا  دداو  ددن م ارنت ددا 
ددا واملتزايددد  لدتصدددي هلددذه  ددد  اليفدوم   تدددا الدددور  عدددس اليفدرور  املد ت ت اريرهدا الدوريدداع وقددد س 

األون تددا  االضددطعي  زيددد  املمددلا   ظددهب اعتمددا  أهدددا  التنميدا املمددتداما مددؤخران، و، ددد  مدن
، ب يددا  ديددد  8 مددن العمددهب، بالتعدداوا مدد  الفريددق االستشدداري، بشدددا ابددعن الشددركاا واألهدددا 

إارسددداا اإلبدددعن ا يدددد   يمدددا يتصدددهب بدهددددا  التنميدددا املمدددتداما وتيمددد  اتمددداق اإلبدددعن عدددن 
 ع 9 االستداما

ملوضوي   الددور  المالمدا والمعثد  وفد  هذه املذكر  اك تيم  املناقشاا بشدا هذا ا -7
لدفريددقع وتمددتعرر املددذكر  املمددا هب الر يمدديا املتعد ددا بتعزيددز  ور ابددعن الشددركاا   ا،ددار رصددد 
األهدا  وتمتطد  مدى ام انيا تنميق نظام  اإلبعن والرصد والمبهب ال فيددا بت  يدق ذلدا، 

 املتطدبدداا واملمارسدداا ال ا مددا بوسددا هب تشددمهب مؤ ددراا الرصددد العددامل  لدهدددا  والتو يددق بدد 
واإلبددعن عددن االسددتداماع وت ددد  املددذكر  عرضددان عامددان لدت دددياا الر يمدديا وتتندداول معدداي  اختيددار 

، وتتطددرق ب سدد ا  2030 عددا  املؤ ددراا واملبددا   األساسدديا إلبددعن الشددركاا   سددياق خطددا
دم ا الشركاا عن االستداما لتوضي  اك املؤ راا املم نا املتعد ا باألهدا    الت ارير الض ت 

تدددم  املددذكر  التعدي دداا واملمددامهاا الددض أ ك هددا أعيفددام الفريددق  كمددا  ع 10 سددبيهب امليفدد  قدددمان 
، 2016 عدددا  ًد دددا  راسددديا لدمتابعدددا أجريدددت عدددو عددددس الشدددب ا و  االستشددداري   اجتماعددد 

ع وينب دد   11 47  أصدددقام الف ددر  باملشدداركا بدد  األون تددا  وبرنددام  األمدد، املت ددد  لدبياددا و موعددا
سددتعرار املمارسدداا ا يددد  املتعد ددا بتعزيددز النظددر   هددذه املددذكر  بدداالق اا مدد  املددذكر  املعنونددا "ا

" الددض أع دددا لددددور  المانيددا  ور اإلبددعن مددن قابددهب الشددركاا     يددق أهدددا  التنميددا املمددتداما
اخلددوام   التوجي يددا المدداب ا الددض أعدددتها  ريددق ع ويعدددت هددذه العمددهب اسددت ماالن لدمبددا  12 والمعثدد 

__________ 

 انظر املر ق الماا لع،عي عدس قا ما بدعيفام الفريق االستشاريع  8 
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مددن امل ددد، اإل ددار  اك أا املؤ دددراا الر يمدديا لدهددددا  تركددز عددددس املمددا هب العامليدددا ا وهريددا  يمدددا تفمدد  ا دددال   10 
املشداوراا أند  عددس الدرغ، مدن أمهيدا االتمداق الفا  دا ليفدماا ام انيدا ملتطدباا ابعن اضا ياع وقد لدًو  أثندام 

بدد مدن اتاًدا هدام  مدن املروندا لت مديد خصدا   أنشدطا  م ارنا بياناا االسدتداما املبددن عن دا وجددواها،  دع
  ذلدا عددس ممدتوى ال طداي، وإلتاًدا  مد ا لعبت دار مد   الشدركاا وتنوع دا   سدياق التنميدا املمدتداما،  دا

 تطور اإلبعن عن االستداماع

  أع دددا  مدددؤمر األمددد، املت دددد  بشددددا التنميدددا املمدددتداما،  2012 ا موعدددا مبدددا ر ي ً وميدددا تشددد دت   عدددا   11 
وتيفدددد، بدددد  أعيفددددا  ا ًاليددددان: األرجنتدددد ، والوازيددددهب، وجنددددو  أ ري يددددا، والدددددا رل، وسويمددددرا، و دددديد ، و رنمددددا، 

 وكولومبيا، والنروي ، والنمماع

 12  TD/B/C.II/ISAR/74ع 
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   ددال ابددعن الشددركاا واإل صددات عددن املعدومدداا البيايددا واالجتماعيددا  احل ددوم  الدددويل العامددهب
 ع 13 واإل اريا لدشركا

 اذا كاا ينب   جعهب اإلبعن عن االستداما الزاميدان  ما وال تتطرق هذه املذكر  اك ممدلا -8
احلاجددا اك  ديددد المددبهب ال فيدددا بتشدد ي  ابددعن الشددركاا عددن االسددتداما  ع  ددرغ، 14 ،وعيددان  أ 

وا واندددد  املتعد ددددا بدهدددددا  التنميددددا املمددددتداما وت دددددمي هددددذه البياندددداا عدددددس  ددددو متمددددق وقابددددهب 
تتناول هذه  وال لدم ارنا،   ا البدداا حباجا اك أا تبت بنفم ا   أ يفهب المبهب لت  يق ذلاع

ااملذكر  أييفان قيا  امل  اذا كاا ينب   ا راد بياناا االسدتداما   ت ريدر سدنوي وما ؤ راا امل ً 
  ت ريدر ممددت هب خدامب باالسددتداماع و ددرد عدن نطدداق هدذه املددذكر  أييفددان ممددلا املواممددا بدد   أو

مؤ راا اإلبعن ومن  يا الت ميد  اإلًصدا  ع ومدن املتدوخس أا ت نداق  هدذه املمدا هب اهلامدا   
دا الً اع  مًر

 التاايات اللءرى إل قالغ الشقركات فقا سقياة اطقة التنميقة الم قتاامة -ثانياا  
 2030 لبام
ممددلا مع دد  تتطدد  التصددي لعدد   2030 عدا  يعدت ابعن الشركاا   سياق خطا -9

مددن الت دددياا الددض   ددن ملميع ددا عدددس ممددتوي ، وتشددمهب  ديدددان الت دددياا املرتبطددا بتنمدديق 
عمومددان، والت دددياا الددض ظ ددرا مددؤخران   سددياق مواممددا اإلبددعن عددن اإلبددعن عددن االسددتداما 

االسدتداما مد  ا،دار رصددد أهددا  التنميدا املمدتداما ومؤ ددرات ع وتشدمهب  ددياا تنمديق اإلبددعن 
 يد : ما عن االستداما الض تناولت ا الدور  المانيا والمعثوا

 وال ابديا لدم ارنا واالتماق؛ ا ت ار الت ارير املتعد ا باالستداما اك التنميق  أ  
احلاجددا اك ا مددداد املعدومددداا املتعد دددا باالسدددتداما ا ماجدددان من  يدددان   الت دددارير      

 الدوريا واتماق اإلبعن املتعدق باألهدا  م  أ،ر اإلبعن املايل ال ا ما؛

__________ 

 جنيدف، منشددوراا  احملاسدبا واإلبدعن املدايل مدن أجددهب  ديدد الت داليف واملمدؤولياا البيايدا، 1998 األون تدا ،  13 
 نيويدددورل وجنيددددف،   ليدددهب معددددي وممددددتعمد  مؤ دددراا ال فدددام  البيايدددا، 2004 األمددد، املت دددد  ؛ األون تدددا ،

ار ا اا بشدا املمارسداا ا يدد    ال شدف عدن البيانداا    ،2006 منشوراا األم، املت د  ؛ األون تا ،
ر دددا اا بشددددا ا ؛2008  نيويدددورل وجنيدددف، منشدددوراا األمددد، املت دددد  ، األون تدددا ،  سدددياق ا ار  الشدددركاا

،  نيويدددددددددورل وجنيددددددددف، منشدددددددددوراا األمددددددددد، املت دددددددددد  ؛ مؤ ددددددددراا ممدددددددددؤوليا الشدددددددددركاا   الت ددددددددارير المدددددددددنويا
ار ا اا بشدا أ يفهب املمارساا  يمدا يتعددق  بدا راا اإلبدعن عدن االسدتداما م دمدا مدن ، 2014 األون تا ،

  نيويورل وجنيف، منشوراا األم، املت د  ع أجهب واضع  المياساا وأسواق األوراق املاليا

"العصدا فيمن الص ول اإللزاميا   هذا الصد ، غ  أا الص ول الطوعيا تش د  وان قويان بددورهاع ويشد  ت ريدر   14 
صا الزام  جديد   ا "نمدبا الصد ول اإللزاميدا اك  100 اك أن  عدس الرغ، من است داث أكمر من وا زر "

   72 ، قياسدددان بنمدددبا2016   املا دددا مدددن  مدددوي الصددد ول   عدددا  65 يدددا قدددد الفيفدددت اكالصددد ول الطوع
 ع(KPMG et al., 2016)" 2013 املا ا   عا 
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احلاجدددددا اك تنددددداول ب عددددددي جديدددددد ملبددددددأ األمهيدددددا النمدددددبيا عدددددن ،ريدددددق النظدددددر     د  
 ًتياجاا املش كا لطا فا واسعا من ممتادم  الت ارير املتعد ا باالستداما؛اال

 املتطدباا اإللزاميا م ابهب املتطدباا الطوعيا؛     
نطاق التطبيق ومدى معمما املتطدباا ل طاي الشركاا غ  املدرجا واملشاري    ه  

   ذلا ضمن سدما قيما الشركا؛  ا الص    واملتوسطا احل ،،
 الت  ق واليفماا املمت د ؛  و  
 االمتمال والرصد وانفاذ متطدباا اإلبعن عن االستداما؛  ز  
ددددا   ت    ددد  املدددوار ، و اصدددا   البددددداا الناميدددا والبددددداا الدددض مدددر اقتصدددا افا  ًر
 انت الياع

زيددز ، أكتدددا املناقشدداا الراميددا اك تع2030 لعدا  وبعدد اعتمددا  خطددا التنميددا املمددتداما -10
 ور ابددعن الشددركاا   تنفيددذ هددذه اخلطددا، عدددس أمهيددا تنمدديق اإلبددعن عددن االسددتداما، وأثدد ا 

اذا كدداا  مددا سدديما ال ممددا هب اضددا يا تتعدددق  واممددا هددذا اإلبددعن مدد  متطدبدداا رصددد األهدددا ،
ا،دددار رصدددد األهددددا  ومؤ دددرات  يتي ددداا  رصدددان لتيمددد  ا  دددو  الراميدددا اك تنمددديق اإلبدددعن عدددن 

 داما، استنا ان اك عد   دو  من املؤ راا األساسيا لدهدا    ت ارير الشركااعاالست
اذا كددداا ينب ددد  لدشدددركاا أا ت دددد   مدددا وكددداا مدددن بددد  املمدددا هب الدددض تعدددرر هلدددا الن دددا  -11

ددد يع دد  أثرهددا كم موعددا عدددس خطددا  ت اريرهددا املتعد ددا باألهدددا  عدددس ممددتوى مؤسمدد  مًو
 عددس االقتصدا  الدو،ين لدبددد امليفديف، مدا  يع د  أثدر  دركاعدس ممتوى و،ين أو ،2030 عا 
عدس املمتوي  معانع ولًو  أن    ً  ينب   عرر تدث  إارساا الشركاا عدس ا تمعاا  أو

ددد عددن االسددتداما عدددس ممددتوى ا موعددا أمهيددا  احملديددا عدددس املمددتوى الددو،ين،  دد ا لابددعن املًو
 و دددداذد األعمددددال الت اريددددا  عد ددددا متوا  ددددا مدددد  خطددددا  ا  ددددا كوسدددديدا لت يدددد  سدددددول الشددددركاا

ددد أ ا  هامددا أييفدد2030 عددا  لت يددي، مدددى ممددامها الشددركاا   التنميدددا  ان ع ويعدددت اإلبددعن املًو
املمتداما وإلذكام الوع  باملمارساا ا يد  لدشركااع ومن امل ، كذلا التصدي ملمدلا موامما 

اك الوكددداالا اإلًصدددا يا عدددن  ددداالا األ ام املتعد دددا ابدددعن الشدددركاا والبيانددداا الدددض ت ددددم ا 
باألهدا ع وأ     هذا الصد  اك أا ا  و  الض سدبق بدذهلا    دال ا مداد املعداي  احملاسدبيا 

ع  15 الدوليددا لد طدداي العددا  واإلًصدداماا املاليددا احل وميددا   ددن أا تتددي  ا،دداران ملن  يددا الت ميدد 
 ليددددهب اإلًصدددداماا املاليددددا احل وميددددا لي ددددوا ا،دددداران لابددددعن   ددددد وضدددد  صددددندوق الن ددددد الدددددويل 

اإلًصا   مع  ان ب  عدس الصعيد الدويل، يمتادم  اخلوام االقتصا يوا عددس ممدتوى االقتصدا  

__________ 

 Process for considering government finance، 2014 ، ددد  املعدداي  احملاسددبيا الدوليددا لد طدداي العددا   15 

statistics reporting guidelines during development of international public sector accounting 

standards, Policy Paperع 
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ع وتدخذ املعاي  احملاسبيا الدوليا لد طداي العدا    احلمدباا  16 ال د  لت ديهب المياساا اليفريبيا
 ددي ددددا عدددددس املمددددتوى ال ددددد ، وكدددداا يتعدددد  كددددذلا مواممددددا اًتياجدددداا م ددددرري المياسدددداا و 

ع ومت التشددديد عدددس الطدداب   17 املؤ ددراا الر يمدديا لدهدددا  مدد  ا،ددار اإلبددعن اإلًصددا   عن ددا
 امدت تددزو  الوكداالا اإلًصددا يا بالبيانداا البيايددا  مدا املع دد هلدذه امل مددا وأ د  اك أا الشددركاا

ال ضرور  لا صات عن هذه املعدوماا   ت اريرهاع غ  أند  ت وا هن ال واالجتماعيا  ععن،   د
عدن أمهيدا اتمداق ا  أ   كذلا اك ممدلا الشفا يا وأمهيا تو ر هذه املعدومداا عددس املدد،  يفدعن 

 م  بياناا احملاسبا وام انيا ضماا جو فاع

المبققققققايير الرالي ققققققية الاتيققققققار المؤ ققققققرات األساسققققققية ألمققققققاا  التنميققققققة  -ثالثاا  
  تاامةالم
لدمؤ ددددراا األساسدددديا  لددددًو    املشدددداوراا أا تنمدددديق اإلبددددعن عددددن االسددددتداما و  ددددان  -12

لدهدددددددا  ينب دددددد  أا يمددددددتند اك معدددددداي  اختيددددددار  ددددددد   واك  ديددددددد االًتياجدددددداا املشدددددد كا 
  ذلا احل ومداا واملمدتممروا وا تمد    ا لدممتادم  الر يمي  لدت ارير املتعد ا باألهدا ،

ددد  أهدددا  اإلبددعن املدددا ، وأا يتددي  ا،دداران يعددزز بنددام توا ددق اآلرام   هددذا ا ددالع واقدد  ت أا   
بوضدددوت عددددس  دددو ي دددرت بدددد ام الشدددركاا   ا ددداالا املعدددزز  لت  يدددق أهددددا  التنميدددا املمدددتداماع 
وينب ددد  أا ت دددوا املؤ دددراا متمددد ا مددد  ا،دددار رصدددد األهددددا  وأا تشدددمهب ا وانددد  االقتصدددا يا 

تماعيا واملؤسميا  اإل اريا ع ومن امل ، عدس وج  اخلصومب أا تراعد  املؤ دراا األساسديا واالج
 لدهدا  مبا   ا،ار رصد األهدا  الض ي توخس أا ت وا:

 عامليا ومت امدا وم ابطا بطبيعت ا و امدا لدبعا  المعثا لدتنميا املمتداما؛  أ  
 ،وعيا ومما بزمام ا البدداا؛     
 من س ،ويهب األمد؛ ذاا  د  
ا وجامعا وقا ما عدس املشاركا والشفا يا لد مي ؛       مفتًو
 ورهددا النددا  ومراعيددا لععتبدداراا ا نمددانيا وحل ددوق اإلنمدداا، وتركددز بشدد هب   ه  

 خامب عدس الفااا األ د   ران واألكمر ضعفان و دفان عن الرك ع
  ن اختيار مؤ دراا أساسديا لدهددا  اذا كاا  ما وتناول أًد األسادا   املشاوراا -13

 قطاع دددا أو ت دددوا عامليدددا ومع مدددا  ميددد  املؤسمددداا والشدددركاا ب ددد  النظدددر عدددن ندددوي أعماهلدددا
موقع ددا ا  ددرا ع ومت التدكيددد   هددذا الصددد  عدددس تنددوي األهدددا  وسددعا نطاق ددا،  يفددعن عددن  أو

م هدذه املعداي  أا ييمدر م ارندا تنوي األنشطا املؤسميا املرتبطا هذه األهدا ع ومن  ددا اسدتيفا
__________ 

 عhttps://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/aboutgfs.htmانظر الراب :   16 

 ممدلا خارجا عن نطاق هذه املذكر ع  17 
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 ددددو مدددن  ال البيانددداا   الت دددارير املتعد دددا باالسدددتداماع غددد  أا البدددت   هدددذه املؤ دددراا ممددددلا
 ددديااع وأ دد    هددذا المددياق اك أا ا،ددار رصددد األهدددا  العددامل  ومؤ ددرات  يع مدداا توا ددق 

 العامليدددا لدتنميدددا املمدددتداما، اآلرام الدددذي توصددددت اليددد  الددددول األعيفدددام  يمدددا يتصدددهب باملتطدبددداا
جيددان لت ديدد مؤ دراا عامليدا لعسدتداما   ت دارير الشدركااع وينب د  أا يمدتند   مهب منطد دان  ما

اختيددار املؤ ددراا اك مبددا راا اإلبددعن عددن االسددتداما ومتطدبافددا وإارسدداا الشددركااع  اهلددد  
 ن  ياا ال ا ماعلي  اخ اي متطدباا جديد  وا ا تش ي  استادا  الن   وامل

 المءاإلئ التا يييم عليها اإل الغ المتبلل  أماا  التنمية الم تاامة -الف 
و  دددان لدمبدددا   املؤسمددديا لنظدددا  اإلبدددعن املدددايل الددددويل، ينب ددد  أا يراعددد  ا،دددار اإلبدددعن  -14

املتعددددددق باألهددددددا  مبدددددا   اإلبدددددعن الدددددض ي دددددو  عدي دددددا النظدددددا  وخصا صددددد  النوعيدددددا، كددددد  يدددددد  
جدداا املمددتاد ع ومددن امل دد، كفالددا أا يعددزز هددذا اإل،ددار اتمدداق  دداذد اإلبددعن املددايل وغدد  اًتيا

املدددايل وأا يمدددم  ب  مددداد معدومددداا االسدددتداما بصدددور  من  يدددا   الت دددارير الدوريدددا لدشدددركااع 
وس دت  اليفوم   املشاوراا عدس املما هب التاليا: مدى معمما اإل،ار املفاهيم  لدمعداي  الدوليدا 

األهدددا ؛ والععقددا بدد  مبدددأي العامليددا  أو لابددعن املددايل ملتطدبدداا اإلبددعن املتعدددق باالسددتداما
واألمهيددا النمددبيا؛ واتمدداق من  يددا ال يددا  وقابديددا البياندداا لدم ارنددا؛ ووضددوت ًدددو  اإلبددعن؛ 

 والن   ال اكم ع

 اماى مالومة اإلطار المفاميما للمبايير الاولية لإل الغ المال -1 
، بدن عد  البدداا الض تشد   مؤسما املعاي  الدوليا لابعن املايلو  ان لدراسا أجرفا  -15

 بدددددددد   100 نعدددددددس الشددددددركاا العامددددددا اسددددددتادا  املعدددددداي  الدوليددددددا لابددددددعن املددددددايل أكمددددددر مدددددد
،  يمددا تمدم  معظدد، الواليداا ال يفددا يا األخدرى باسددتادا  هدذه املعدداي    ظددرو  2015 عدا 

جيعهب املعاي  الدوليا لابعن املايل نظامدان م يمندان    دال اإلبدعن  ما ع وهو 18 عدس األقهبمعينا 
املدددايل لدشدددركااع ويتعددددق اإل،دددار املفددداهيم  لدمعددداي  الدوليدددا لابدددعن املدددايل بددداإلبعن لدغدددرار 

طا فدا واسدعا مدن العاما، أي البياناا املاليا الراميدا اك تدبيدا االًتياجداا العامدا مدن املعدومداا ل
املمتادم ع وحيد  اإل،ار أهدا  هذا اإلبعن وخصا ص  النوعيا، من قبيدهب: املعممدا واألمهيدا 
مددن التوقيددت وقابديددا البياندداا  النمددبيا والعددرر الصددا ق لدبياندداا وام انيددا امل ارنددا والت  ددق ًو

ملشدروي أساسدان لابدعن يوض  اإل،ار اعتباراا الت دفا واملنفعا ويفد ر اسدتمراريا ا كما  لدف ،ع
ًدد  تددد  البياندداا املاليددا لدغددرار العامددا اًتياجدداا املمددول  أساسددان،  دد ا املتددوخس  و  املددايلع

من دددددا هدددددو تدبيدددددا االًتياجددددداا العامدددددا ملعظددددد، املمدددددتادم ،  دددددن   ذلدددددا م دددددررو المياسددددداا 
، أنشدددددطا االقتصدددددا يا، ألغدددددرار تشدددددمهب اًصددددداماا اإليدددددرا اا الو،نيدددددا واسدددددتادام ا، وتنظدددددي

__________ 

، Financial reporting standards for the world economy، 2015 ،مؤسمدا املعداي  الدوليدا لابدعن املدايل  18 
-http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Financial-Reportingمتدددددددددددات عددددددددددددس الددددددددددددراب : 

Standards-World-Economy-June-2015.pdfع 
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بدور  المياساا اليفريبياع ويع   اإل،ار بددا لد  ومداا، عددس وجد  اخلصدومب،  أو ال ياناا
تددؤثر  أال اضددا يا ألغراضدد ا اخلاصدداع غدد  أا هددذه املتطدبدداا ينب دد  أو أا  ددد  متطدبدداا ةتدفددا

اًتياجاا هدؤالم ت ن تد  أييفان  ري ما عدس البياناا املاليا املنشور  لفا د  املمتادم  اآلخرين
 ع 19 املمتادم 

 ونظران لتطبيق املعاي  الدوليا لابعن املايل عدس نطاق واس ،   ا مثا ًاجا اك مناقشا -16
اذا كانددت مبددا   اإل،ددار املتعد ددا بدداإلبعن املددايل تنطبددق عدددس املعدومدداا املتعد ددا باالسددتداماع  مددا

سدي  ا،دار املعداي  الدوليدا لابدعن املدايل اذا كداا ينب د  تو  مدا وي طرت المؤال بش هب خامب ًول
اذا كدددداا ينب دددد  هلددددذا اإلبددددعن أا يم  ددددد   موعددددا  مددددا أو ليشددددمهب اإلبددددعن عددددن االسددددتداما،

م اير  مامانع وه  ممددلا هامدا لت ديدد مددى انطبداق مبدا   اإلبدعن املدايل  أو متطدباا اضا يا
 واألمهيا النمبيا وا  ار استمرار املشروي،عدس اإلبعن عن االستداما، من قبيهب مبا   املعمما 

لدمنظمدددداا غدددد   أو املعدومدددداا املتعد ددددا باالسددددتداما قددددد ت ددددوا مفيددددد  لد  ومدددداا ًيددددث اا
 احل وميا ول ن لي  باليفرور  لدممتممرينع

 البالقة  ين مءااي البالمية واألممية الن ءية -2 
سمددا املعدداي  الدوليددا لابددعن املددايل يمدد ع  مبدددأ األمهيددا النمددبيا اهتمامددان خاصددانع  مؤ  -17

 ريف ددا   ددن أا يددؤثر عدددس ال ددراراا الددض  أو تددن  عدددس أا "املعدومددا تعدددت هامددا اذا كدداا ًددذ  ا
يتاذها املمتادموا عدس أسا  املعدوماا املاليا اخلاصا ب ياا مبددن معد ع هوه دذاا  األمهيدا 

ًدد  و  دان لطبيعدا أو/و ً د، البندو   النمبيا جان  من جوان  املعمما خامب ب هب كيداا عددس
ع غددد  أا رابطدددا احملاسدددب   20 الدددض تتعددددق هدددا املعدومددداا   سدددياق اإلبدددعن املدددايل ل يددداا بعينددد "

ال ددانوني  و ددد  معدداي  اإل صددات عددن املعدومدداا املتعد ددا بت دد  املندداين،   ت ريرمهددا االقدد اا عددن 
 أا " ديددد املمددا هب ذاا األمهيددا النمددبيا بدداا مشدد د اإلبددعن عددن االسددتداما، خدصددا مددؤخران اك

ددددد   شدددداركا أصدددد ا  املصددددد ا أكمددددر  دددددكمرع وعدددددس صددددعيد املمارسددددا،   مددددا هب  يتعدددددق  يمدددداحي 
يدددعو اك ،ددرت المددؤال التددايل:  مددا االسددتداما، ت تمدد  كددهب معدومددا أمهيددا نمددبيا لطددر  مددا، وهددو

 ع 21 من أي وج ا نظر ينب    ديد األمهيا النمبيا؟"

__________ 

 A Guide Through International Financial Reporting، 2012 ،مؤسمدا املعداي  الدوليدا لابدعن املدايل  19 

Standards (London)ع 

، Conceptual framework staff paper, reference No. 10G، 2016 ،املعداي  الدوليدا لابدعن املدايلمؤسمدا   20 
 /http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Frameworkمتددددددددددات عدددددددددددس الددددددددددراب : 

Pages/Board-discussion-and-papers-stage-5.aspxذلدددا  ع تتبددد  معظددد، أ،دددر االسدددتداما هدددذا الدددن  ،  دددا  
مبا ر  اإلبعن العامليدا و دد  معداي  اإلبدعن عدن االسدتداماع ويعدرت  ا دد  الددويل لابدعن املت امدهب املعدومدا 

 عواملتوس  والبعيدال ري   اآلجال  قدر  املنظما عدس   يق قيما   اذا كانت تؤثر  بدهنا هاما نمبيان 

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

Mapping the Sustainability Reporting Landscape: Lost in the Right Direction (London)ع 
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وقددد يتيفددار  تعريددف األمهيددا النمددبيا ك اندد  خددامب ب ددهب كيدداا عدددس ًددد  مدد  معيدددار  -18
العاملياع  مبدأ األمهيا النمبيا ينطوي عدس ب عدد جديدد   سدياق اإلبدعن املتعددق باألهددا ، ًيدث 
اقتيفس اعتما  هذه األهدا  مشاوراا متعد   أصد ا  املصدد ا اتفدق  ي دا  يد  األ،درا  عددس 

ا  وانددد  معيندددا مدددن األنشدددطا االقتصدددا يا والبيايدددا واالجتماعيددداع لدددذا،  ددد ا اختيدددار األمهيدددا النمدددبي
مؤ دراا أساسديا لدهددا  يعتمدد عددس   در  أا الشدركاا قدد أ  دت ال ايداا   عمديداا ت يدي، 
األمهيددا النمددبيا لدددي ا عدددس  ددو جيعد ددا توجدد  ا،ددار اإل صددات عددن املعدومدداا املتعد ددا باالسددتداماع 

بد من تعزيز الشدفا يا بشددا عمديدا ت يدي، األمهيدا النمدبيا الدض ينب د  أا ترا دق   ع لا،اضا ا اك ذ
اإلبعن عن املؤ راا األساسيا لدهددا ع غد  أند  يتعد  مد  ذلدا أا تظدهب الشدركاا قدا ر  عددس 

ت طي ددددا املؤ ددددراا األساسدددديا، مددددن قبيددددهب  ال اإلبددددعن عددددن معدومدددداا اضددددا يا عددددن االسددددتداما قددددد
ع ال عن مما هب  د   قداملعدوماا   ت وا أمهيت ا النمبيا  ا عا بش هب كا ي

 ات اة منهجية اليياس وقا لية الءيانات للميارنة -3 
كدد  يتمددا ضددماا قدددر  أصدد ا  املصددد ا عدددس اسددتادا  اإلبددعن املتعدددق باألهدددا   -19

يدا  بد  ةتددف لرصد الت د  احملرز     يق هذه األهدا ، ينب   أا ت وا املؤ دراا قابددا لد 
ي تيفددد  توثي دددان  دددفا ان قدددابعن لدرصدددد لنطددداق البيانددداا  مدددا ال يانددداا والفدددوارق الزمنيدددا وا  را يدددا،

ونوعيت ددا واألسددالي  املمددتادما وال يددو  املفروضدداع وتظددهب هددذه املمدددلا مددن أكددو الت دددياا   
، عدس سدبيهب 2013 عا  اإلبعن عن االستداماع  ف   راسا است صا يا لدممتممرين أجريت  

املمددال، خدصددت رابطددا احملاسددب  ال ددانوني  واملنتدددى األورومل لعسددتممار املمددتدا  اك أندد ،  يمددا 
نفوا بشد  أا اإلبعن احلايل قابهب  أو   املا ا من املشارك  92 سيتصهب باإلبعن غ  املايل، نف

 ع 22 لدم ارنا

 وضيح حاوإل اإل الغ -4 
املعدددداي  الدوليددددا لابددددعن املددددايل ممددددا هب أخددددرى تددددرتب  حبدددددو   تمدددد  ممدددددلا التوا ددددق مدددد  -20

يظ ددر أا الشددركاا الددض تفصدد  عددن معدومدداا  ،اإلبددعنع  الب ددث الددذي أجددراه األون تددا ، مددمعن 
األصدددول  أو متنددد  عدددن ت ددددمي معدومددداا تتعددددق بال يانددداا ال انونيدددا مدددا تتعددددق باالسدددتداما كمددد ان 

األصدول املمدتدجر  غد   أو ال يداا الدذي  ددا ممدهب هدذه ال يانداااملمدوكا غ  املش داع غ  أا 
املش دا قد ي وا هو املمتاد  الفعد  إلنتاج ا   بعد  احلداالاع وينشدد وضد  إاثدهب   ًالدا 
العمديدداا املشدد كا الددض حيت ددر تشدد يد ا أًددد الشددركام عددا  نع لددذا،  دد ذا كدداا التوا ددق مدد  املعدداي  

ر،ان،   ا من امل ، ضماا اتباي اإلر ا اا املتعد ا هدذه املعداي  وت مدي، الدوليا لابعن املايل  

__________ 

 22  Association of Chartered Certified Accountants and European Sustainable Investment Forum, 
2013, What do investors expect from non-financial reporting?, : ع متددددات عدددددس الددددراب

http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/sustainability-reporting/tech-

tp-wdir.pdfع 
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جيعهب من امل ، اإل صدات عدن األسدا  الدذي اسدتند  ما  ي  البياناا ًم  ًصا املد ياع وهو
الي  ال ياا املبدتن   وض  ًدو  اإلبعن وعن اال  اضاا واألسالي  األخرى الدض يمدتند الي دا 

ي دوا اتبداي املعداي  الدوليدا لابدعن  ال بع  الوالياا ال يفدا يا قدد و  داماعاإلبعن عن االست
املددايل  ددر،ان   اعدددا  البياندداا املاليددا لفددرا ى ال ياندداا ال انونيددا وا ددا   اعدددا  الت ددارير ا معددا 

قددد تمددتاد  الشددركاا قواعدددد  اذ   دد ع وقددد يمدد  ذلددا صددعوبا   ملميدد  البيانددداا غدد  املاليددا،
سددبيا متباينددا   ابعغ دددا عددن البيانددداا املاليددا اإللزاميددداع ول واعددد الت ميددد   ور هددا    مل يدددز  ا

البياناا ا معا من الشركاا الفرعيا اك ممتوى الشركا األ ، ومن مث هلا أثدر كبد    الدرب  بد  
 ابعن الشركاا ورصد تنفيذ األهدا ع

 النه  التراكما -5 
اختيددار املؤ ددراا األساسدديا لدهدددا  قدددراا الشددركاا احلاليددا   ينب دد  أا ي راعددس    -21

الوصول اك قنواا املعدومااع   ل ام ع م كب  عدس كاههب الشدركاا قدد  أو  ال    البياناا
ع لدذا يوصدس باعتمدا  هند  2030 عدا  ي وا ل  أثدر سدد    ًشدد ال طداي اخلدامب لددع، خطدا

أوالن املما هب الدض تمديطر عدي دا الشدركاا وملمد  عن دا  عدعن تراكم  تتناول  ي  املؤ راا املاتار  
 األوضاي الض يتما  ي ا لدشركاا الوصول اك مصا ر املعدوماا ذاا الصداع أو البياناا،

 المؤ رات األساسية ألماا  التنمية الم تاامة فا تيارير الشركات -را باا  
لدهددا  انطعقدان مدن املعداي  واملبدا    ي  ت األون تا   موعا من املؤ راا األساسيا -22

دداا اك ا،ددار مؤ ددراا األهدددا  وعمددهب  الر يمدديا املبينددا   الفصددهب المالددثع وتمددتند هددذه امل ً 
األون تددا  املتواصددهب    ددال مواممددا متطدبدداا احملاسددبا واإلبددعن وأنشددطا برنددام  األمدد، املت ددد  

ا راا األخددددرى اهلامددددا املتعد ددددا بدددداإلبعن عددددن عددددن املبدددداملتصدددددا بدددداإلبعن البيادددد ،  يفددددعن  لدبياددددا
االسددددتداما والدراسددددا االست صددددا يا ملمارسدددداا اإلبددددعن المددددا د  لدددددى الشددددركاا  انظددددر املر ددددق 

ع وي  ددد ت امليفددد    مناقشدددا هدددذه املؤ دددراا باعتبارهدددا تع ددد  الطريدددق قددددمانع وي ظ دددر  23 األول 
مدا لدممدتادم  الر يمدي  لدمعدومداا الش هب التايل الدن   املمدتاد  لت ديدد االًتياجداا العا

 ع 24 املتعد ا باألهدا 

__________ 

املدددذكور  بدددديعن لدمؤ دددراا الدددض قدددد تبددددن عن دددا الشدددركاا احملديدددا   ت اريرهدددا تشددد هب مؤ دددراا ابدددعن الشدددركاا   23 
 اإللزامياع

قدد يشددمهب أصدد ا  املصددد ا الر يمدديوا اآلخددروا الشددركام الت دداري  الفعديدد  واحملتمددد  واملمددت د   واملددوظف    24 
 وا تم  احملد  احملي  واخرينع
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  الش هب
 الم تاامين الرالي يين للمبليمات المتبلية  أماا  التنمية الم تاامة

 

ا واندد  مفصدددان ًمدد   2030 عددا  يشددمهب امل دد ت أهدد، ا دداالا الددض ت طي ددا خطددا -23
هدو مبد   كمدا  الر يميا الض ت ً  ا مبا راا اإلبدعن عدن االسدتداما و/أو تبددن عن دا الشدركاا،

تدددرتب    ددداالا رمو  األمدددوال المدددتا الدددض اقً  دددا ا دددد  الددددويل لابدددعن  كمدددا    ا ددددولع
والطبيعد  التمويهب واملنت اا املصدنعا ورأ  املدال الف دري والبشدري واالجتمداع  املت امهب، وه : 

 عوال ا ، عدس الععقاا

  ا دول
 المجاالت الرالي ية التا تغطيها المؤ رات الميترحة

 املؤسم  االجتماع  البيا  االقتصا ي
 اإل ار  الص ا والمعما الطاقا قيما أص ا  املصد ا

 املماملا ً وق اإلنماا والت ار  العا لا املياه األ ام االقتصا ي
 م ا  ا الفما  خدق الوظا ف وإارساا العمهب الد ياا غازاا األ ام املايل

  تنميا املوار  البشريا االنبعاثاا املش ياا احملديا وتنميا املور ين
  املماوا  ب  ا نم  النفاياا االستمماراا املتعد ا بدهدا  التنميا املمتداما

  التوعاا  الب ث والتطوير

 ا تم  ك هب

أص ا  املصد ا 
 الر يميوا اآلخروا

 الوكاالا احل وميا

م دمو رمو  
 األموال

المؤ رات األساسية 
المتبلية  أماا  
 التنمية الم تاامة
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دددا لدشدددركاا وأهددددا  توضددد  ا دددداول   املر دددق  -24 المالدددث الععقدددا بددد  املؤ دددراا امل ً 
التنميدددا املمدددتداما وغايافدددا ومؤ دددرافا العامليددداع وت دددد  الفدددروي مدددن ألدددف اك  ال   هدددذا الفصدددهب 
 ددديعن هلددذه املؤ ددراا   ضددوم اإلر ددا اا ذاا الصدددا الصددا ر  عددن األمدد، املت ددد  واألون تددا  

أحبداث األون تدا  بشددا إارسداا اإلبدعن احلاليدا لددى الشدركاا وبرنام  األم، املت دد  لدبيادا، و 
ال وى، وأ،در اإلبدعن عدن االسدتداما املمدتادما عددس نطداق واسد ، وتركدز بشد هب خدامب عددس 
املبددا   التوجي يددا لابددعن عددن االسددتداما الصددا ر  عددن مبددا ر  اإلبددعن العامليددا باعتبارهددا املرجدد  

 ستداما، وغ  ذلا من املما هب الض ،ًر ا الفريق االستشاريعالر يم     ال اإلبعن عن اال

 المجال االقتصاإلي -الف 
: 2-اإليددددرا اا و/أو ال يمددددا امليفددددا ا؛ أ 1-ت  دددد ت املؤ ددددراا التاليددددا   هددددذا ا ددددال: أ -25

:  مددوي االسددتمماراا ا ديددد   االسددتمماراا 3-اليفددرا   وغ هددا مددن املددد وعاا لد  ومددا؛ أ
 : املش ياا احملديا وتنميا املور ينع4-وأاملؤثر  ؛ 

   اإليراإلات و/او الييمة المضافة1-ا -1 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-2-8 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -26

، بشددددا معددددل النمدددو المدددنوي لدندددات  احملدددد  اإل دددايل املعدددين  ؤ دددراا أهددددا  التنميدددا املمدددتداما
  املا ا   د  مدن الشدركاا ال دوى عامليدان  27 اوظفع ويش  حبث األون تا  اك أاحل ي   لدم

غدددد ه، مددددن  أو تبدددددن عددددن التددددد  اا املاليددددا املد وعددددا لد  ومددددا واملددددوظف  واملددددور ين واملمددددامه 
مددن ا يددهب الرابدد  مددن املبددا    EC1الددض ت نفددق عدددس  دد هب توعددااع ويركددز املؤ ددر  أو املمددتممرين
عدددس ال يمددا االقتصددا يا املبا ددر  الدض مت توليدددها وتوزيع ددا، وي تيفدد  مددن الشددركاا أا التوجي يدا، 

تبدددددن عددددن ال يمددددا احملصدددددا عدددددس أسددددا  االسددددت  اق  اإليددددرا اا ؛ وال يمددددا االقتصددددا يا املوزعددددا 
 ت دددداليف التشدددد يهب ورواتدددد  املددددوظف  واسددددت  اقاف، واملددددد وعاا املمددددد   مل دددددم  رأ  املددددال 

دما من احل وماا واالستمماراا ا تمعيا ؛ والفرق ب  هذين امل ياس   ال يما واملد وعاا امل 
ت تيف  املبا   التوجي يا اإلبعن عن ال يما االقتصدا يا احمل  دا واملوزعدا  كما  االقتصا يا املمبتا ع
اإلقدي،، عندما ي وا هلا أثر ها ، وضرور  أا تشرت الشدركاا معداي  هدذه  أو عدس ممتوى البدد

ددداا األخدددرى مدددن الفريدددق االستشددداري مؤ دددراا ممدددهب متوسددد  رواتددد   األمهيددداع وتيفدددمنت امل ً 
أ ىن مددن عتبددا  ددد   باعتبارهددا  ان املددوظف ع وأ دد  كددذلا اك عددد  املددوظف  الددذين يتد ددوا أجددور 

معدومدداا  ا  ددا األمهيددا قددد تفيددد لددي  الشددركاا   مدد  بددهب  يدد  املددوظف    سعسددهب ال يمددا 
طددرق الن ددا  كددذلا اك ن ددهب املؤ ددراا املتعد ددا بالرواتدد  اك ا ددال االجتمدداع  ذاا الصددداع وت

 ونم  املبيعاا من النات  احملد  اإل ايل الو،ينع



TD/B/C.II/ISAR/78 

GE.16-13790 16 

   الضراالب والمافيعات األارى للاليمة2-ا -2 
 ريق اخلوام املش ل بد  الوكداالا * من مؤ راا 2-1-17 ريرتب  هذه املؤ ر باملؤ  -27

، بشددا نمدبا امليزانيدا احملديدا املمولدا مدن اليفدرا   احملديدا اا أهددا  التنميدا املمدتدامااملعين  ؤ ر 
  املا دا مدن الشدركاا  55 ا   انتظار استعراض  من قبهب الفريق ع ويش  حبدث األون تدا  اك أ

ال دوى عامليدان تبدددن عدن مددد وعاا اليفدرا  ع ويبدددن أكمدر مدن نصددف هدذه الشددركاا بالفعدهب عددن 
ع ممددددؤوليا الشددددركاا   الت ددددارير المددددنويا بشدددددااألون تددددا   مؤ ددددراااملؤ ددددر امل دددد ت املدددددرد   

هددذه البياندددااع اإل صددات عدددن  مددن ا يدددهب الرابدد  لدمبدددا   التوجي يددا أييفدددان  EC1وي تيفدد  املؤ دددر 
اذا كددداا ينب ددد  اإلبدددعن عدددن  مدددوي املمدددامهاا  مدددا وتطرقدددت مناقشددداا الفريدددق االستشددداري اك

 عن املمامهاا   ا،ار ضرا    د  ع أو اليفريبيا

   مجميع االستثمارات الجاياة3-ا -3 
 ريدق اخلدوام املشد ل بد  الوكداالا * مدن مؤ دراا 1- -1 ريرتب  هذا املؤ ر باملؤ د -28
عددددد  خطدددد  العمددددهب الو،نيددددا ذاا الصدددددا ، بشدددددا ملعددددين  ؤ ددددراا أهدددددا  التنميددددا املمددددتداماا

باالتفاقداا البيايدا املتعدد   األ،درا  الدض تددع، تمدري  وتد   االسدتممار   اإلجدراماا الراميدا اك 
   انتظددار استعراضدد  مددن قبددهب  ال يفددام عدددس الف ددر واسددتادا  املددوار  الطبيعيددا عدددس  ددو ممددتدا 

  املا ددددا مددددن الشددددركاا ال ددددوى عامليددددان تبدددددن عددددن  33 افريددددق ع ويشدددد  حبددددث األون تددددا  اك أال
ال ددرور  أو   املا ددا من ددا تبدددن عددن االسددتمماراا 31االسددتمماراا    ددال الطاقددا املمددتداما، و

  املا دددا من دددا   ددد  يبددددن عدددن  1املتعد دددا بالت مددديناا البيايدددا   دددا   ذلدددا األسددد ، اخليفدددرام  و
ستمماراا ا تمعيا ًم  الدخهب قبهب االقتطاعاا اليفريبياع ويرا  مؤ ر  موي االستمماراا اال

ع وي تيفد  املؤ در بشدا ممؤوليا الشركاا   الت دارير المدنويااألون تا   مؤ رااا ديد  ضمن 
EC1  اإل صات عن االستمماراا ا تمعياع و  ن أا   ق االستمماراا ا ديد  نتا   اقتصدا يا

قددددد تفيفدددد  اك تنميددددا ال دددددراا اإلنتاجيددددا واحلددددد مددددن الف ددددرع و  ددددن أا  اذ واجتماعيددددا اجيابيددددا،
تمدد  ضددمن هددذه االسددتمماراا املبددالن الددض تمددتممرها الشددركا املبد ددا   كياندداا أخددرى مبا ددر     

ت نولوجيداا انتداد جديدد ،  يفدعن عدن االسدتمماراا  أو   عمديافا اخلاصا، كشرام منشدتا أو
نبيددددددا املبا ددددددر ع وتيفددددددمنت االق اًدددددداا األخددددددرى لدفريددددددق االستشدددددداري ا راد بياندددددداا عددددددن األج

االسدددتمماراا اخليفدددرام ًو م ددداع وات فدددق عددددس احلاجدددا اك املزيدددد مدددن العمدددهب عددددس تعريدددف هدددذه 
 املؤ راا وقياس اع

   المشتريات المالية وتنمية الميرإلين4-ا -4 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-3-9 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -29

النمدبا املاويدا حلصدا الصدناعاا الصد    احل د، ، بشددا املعين  ؤ راا أهدا  التنميا املمدتداما
  املا ددددا مددددن  19 اع ويشدددد  حبددددث األون تددددا  اك أ   مددددوي ال يمددددا امليفددددا ا مددددن الصددددناعاا
عدن نمددبا املدور ين احملديدد ع ويركددز  أو ا  درا  لدمددور ينالشدركاا ال ددوى عامليدان تبدددن عدن التوزيدد  
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مددن ا يددهب الرابدد  لدمبددا   التوجي يددا، عدددس املمارسدداا املتعد ددا باملشدد ياا وي تيفدد   EC9املؤ ددر 
اإل صددات عددن النمددبا املاويددا مددن اإلنفدداق عدددس املددور ين احملديدد  وأهدد، أمدداكن العمددهبع ويددرا  مؤ ددر 

ع بشدددددا ممددددؤوليا الشددددركاا   الت ددددارير المددددنويااألون تددددا   امؤ ددددرااملشدددد ياا احملديددددا ضددددمن 
وتيفدمنت االق اًداا األخدرى لدفريدق االستشداري ال تيبدداا التعاقديدا الطويددا األمدد ال ا مدا مدد  

 املور ين ووض   ليهب لد و   واجراماا لدتفتي  وترتيباا توريد ممؤولاع

 المجال الءيئا - او 
سددتنا ان اك أحبداث برنددام  األمد، املت ددد  لدبيادا واإلبددعن الواسدد  ت  د ت املؤ ددراا التاليدا ا -30

: اسددت عل امليددداه ًمدد  صدددا  1-، ًيددث يتنددداول املؤ ددر   25 النطدداق عددن املعدومددداا البيايددا
: انبعاثددداا 3-: النفايددداا الناملدددا ًمددد  صدددا  ال يمدددا امليفدددا ا؛ و 2-ال يمدددا امليفدددا ا؛ و 
    دا : املوا  ال يميا يا،4-  ال يما امليفا ا؛ و   ًم  صا2و 1 اغازاا الد ياا  النطاقا

: اسدت عل الطاقدا ًمد  صدا  5-ذلا املبيداا احلشريا واملوا  املمتنفد  لطب ا األوزوا؛ و 
ال يما امليفا اع وقد سددطت مناقشداا الفريدق االستشداري اليفدوم عددس أمهيدا تشد ي  الشدركاا، 

إلبددعن عددن امل ددايي  الددض تمددتادم ا    فيددف اك جاندد  ت دددمي البياندداا ذاا الصدددا، عدددس ا
 تتاذه من اجراماا اجيابيا لد د من تدا اآلثارع وما اآلثار اليفار 

   استهالك المياه1-ب -1 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا * مددن مؤ ددراا 1-4-6 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -31

النمددبا املاويددا لدت دد    كفددام  اسددتادا  امليدداه ، بشدددا املعددين  ؤ ددراا أهدددا  التنميددا املمددتداما
  املا ددا مددن الشددركاا ال دددوى  74 اع ويشدد  حبددث األون تدددا  اك أعدددس مدددى  دد   مدددن الددزمن

  املا دا من دا ت دد  بيانداا مفصددا عدن اسدت عل امليداه  13 اعامليان تبددن عدن اسدت عل امليداه، وأ
د  اإلنتادع ويرا  املؤ ر    ، واضع  وممتادم  مؤ راا ال فدام  اإلي ولوجيدا ليهب ًم  ًو
مدن ا يدهب الرابد  لدمبدا   التوجي يدا، اإل صدات عدن  EN9الذي أعده األون تا ع وي تيفس املؤ در 

مصا ر املياه املتدثر  بشد  بم   املياه من داع وتتيفدمن املبدا   التوجي يدا األخدرى لابدعن عدن 
األعمال الت اريدا العدامل  مدن أجدهب    املياه العامليا  د باست عل املياه أ ا يتعدق  يمااالستداما 

؛ وواليدا املمدؤول  27 ، وبرندام  امليداه ملشدروي ال شدف عدن انبعاثداا ال ربدوا 26 التنميا املمتداما
ع وركددزا مناقشداا الفريددق  28 التنفيدذي األول املعدين بامليدداه ملبدا ر  االتفدداق العدامل  لدمدد، املت دد 

__________ 

 Raising the Bar – Advancing Environmental Disclosure in، 2015 برندام  األمد، املت دد  لدبيادا،  25 

Sustainability Reporting (Paris)ع 

 عhttp://www.wbcsd.org/work-program/sector-projects/water/global-water-tool.aspxانظر الراب :   26 

 عhttps://www.cdp.net/waterانظر الراب :   27 

 عhttp://ceowatermandate.orgانظر الراب :   28 
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د مؤ دددراا عدددن مددددى اإلج دددا  املدددا   وكما دددا امليددداه وو رفدددا ونوعيت دددا،   االستشددداري عددددس ا را 
 سياق املؤ راا البياياع

   النفايات الناتجة2-ب -2 
 ريدق اخلدوام املشد ل بد  الوكداالا مدن مؤ دراا  1-5-12 ريرتب  هدذا املؤ در باملؤ د -32

 ير عددددس الصدددعيد الدددو،ينمعددددل اعدددا   التددددو ، بشددددا املعدددين  ؤ دددراا أهددددا  التنميدددا املمدددتداما
ع  ليدهب واضدع  وممدتادم  مؤ دراا ال فدام  اإلي ولوجيداا  ويدرا    أ،ناا املوا  املعدا  تددويره 

  املا ددا مددن الشددركاا ال ددوى عامليددان تبدددن عددن اعددا   تدددوير  51 اويشدد  حبددث األون تددا  اك أ
من ددا تبدددن عددن النفايدداا  11  املا ددا من ددا تبدددن عددن النفايدداا ًمدد  الوج ددا و 40النفايدداا و

 ًم  النويع

   انءباثات غازات الافيئة3-ب -3 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-4-9 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -33

، بشدددا انبعاثدداا ثدداا أكمدديد ال ربددوا ًمدد  ال يمددا املعددين  ؤ ددراا أهدددا  التنميددا املمددتداما
  املا ددددا مددددن الشددددركاا ال ددددوى عامليددددان تبدددددن عددددن  66 ااك أ امليفددددا اع ويشدددد  حبددددث األون تددددا 

 2 ق  املا ا من ا تبدن عدن النطدا 62 ا  ي  االنبعاثاا املبا ر  ل ازاا الد ياا ، وأ 1 النطاق
ع  29 البادار  أو التد ادا أو  انبعاثاا غازاا الد ياا غ  املبا ر   الناملدا عدن اسدت عل ال  ربدام

مدددددن  2و 1 مدددددن ا يدددددهب الرابددددد  لدمبدددددا   التوجي يدددددا النطددددداق  EN16و EN15وي طددددد  املؤ دددددراا 
االنبعاثدددداا، عدددددس التددددوايل، وي تيفددددياا اإلبددددعن عددددن أمددددور    دت ددددا انبعاثدددداا غددددازاا الد ياددددا 
د  الت ميد  املاتدار ع   باأل،ناا امل يا لماا أكميد ال ربوا وسنا األسا  ومصدر االنبعاثداا وهن 

عددددن انبعاثدددداا ال ربددددوا مبددددا   توجي يددددا بشدددددا اإل صددددات عددددن ي ددددد  مشددددروي اإل صددددات  كمددددا
ع وقدددد  30 ، عددددس التدددوايلCC8-3و CC8-2مدددن االنبعاثددداا   مبدأيددد  التدددوجي ي   2و 1 النطددداق 

اتفق الفريق االستشاري   مناقشات  بشدا أي النطاقاا ينب   قياس    ا،ار هذا املؤ ر، عدس 
هب الرابددد  مدددن املبدددا   التوجي يدددا يتيفدددمن مؤ دددراا بشددددا ، مشددد ان اك أا ا يددد3 قاسدددتبعا  النطدددا

  واحلددددد مددددن EN18 ، وكما ددددا انبعاثدددداا غددددازاا الد ياددددا  EN17  3 قاإل صددددات   ا،ددددار النطددددا
  عEN19انبعاثاا غازاا الد ياا  

   المياإل الليمياالية4-ب -4 
الوكداالا   ريق اخلدوام املشد ل بد * من مؤ راا 2-4-12 ريرتب  هذا املؤ ر باملؤ  -34

عا دددا النفايددداا، وتوليدددد النفايددداا اخلطدددر ، ، بشددددا ماملعدددين  ؤ دددراا أهددددا  التنميدددا املمدددتداما
توجدددد مؤ دددراا  دددد   بشددددا املدددوا   ال ع غددد  أنددد وا ار  النفايددداا اخلطدددر ، حبمددد  ندددوي املعا دددا

__________ 

 عhttp://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faqلع،عي عدس تعريف كهب نطاق، انظر الراب :   29 

 عhttps://www.cdp.net/en-US/Pages/guidance-climate-change.aspxانظر الراب :   30 
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ا  ال يميا يددا ال يميا يدداع وتشددمهب املؤ ددراا الددض تمدد ،   تعزيددز الشددفا يا  يمددا يتصددهب بدد  ار  املددو 
 مدددن ا يدددهب الرابددد  لدمبدددا   التوجي يدددا، بشددددا عدددد  ًو ددد، االنمددد اباا اهلامدددا، EN24املؤ دددر 

انبعاثداا  EN20بشدا النفاياا اخلطر ع ويشمهب املؤ در  EN25 ي ا املوا  ال يميا يا، واملؤ ر   ا
يدددف هدددذه املدددوا  وزوا وي تيفددد  اإل صدددات عدددن املعدومددداا املتعد دددا بتعر املدددوا  املمدددتنفد  لطب دددا األ

 ليددددددهب واضددددددع  وممددددددتادم  مؤ ددددددراا ال فددددددام  وانتاج ددددددا واسددددددت ا ها وتصددددددديرهاع ويتيفددددددمن 
ددد  كددذلا مؤ ددران عددن   اإلي ولوجيددا االعتما يددا عدددس املددوا  املمددتنفد  لطب ددا األوزوا  مددوبا بًو

اإلبدعن عدن تتيفمن األ،ر واملبا   التوجي يا املع   هدا  وليدان بشددا  وال عصا  ال يما امليفا ا
االستداما مؤ راا  د   ًاليان عن اسدتادا  املدوا  ال يميا يدا، ول ن دا تتيفدمن مؤ دراا بديددا 

إل ار  املدوا  ال يميا يداع وأ دار الفريدق االستشداري   مناقشدات  اك أا  عا  تم ،     يق   ،
ام االنمد اباا واألنشدطا استادا  املوا  ال يميا يا قدد يدؤ ي اك تدويدث ال بدا واهلدوام وامليداه جدر 

الت اريا العا ياع ويش هب اإلبعن عن املصا ر املم نا لتدوث ال با واهلدوام واملدام نتي دا األنشدطا 
الت اريدا والتدداب  املتادذ  لتافيدف هدذه اآلثدار عنصدران هامدان مدن عناصدر اإلبدعنع غد  أا بعدد  

يعددزز  مددا  ددال تددوا ر البياندداا، و  ااخلددوام اعدد ر عدددس مبدددأ عامليددا املؤ ددراا   هددذه ا دداال
 احلاجا اك اجرام املزيد من الب ث    ال اإلبعن عن املوا  ال يميا ياع

   استهالك الطاقة5-ب -5 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-3-7 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -35

ا ا الطاقا الض ت ا  من ًيث الطاقدا األوليدا كم، بشدا  املعين  ؤ راا أهدا  التنميا املمتداما
 1-2-7 راملؤ دد ان ع وتتيفددمن مؤ ددراا  ريددق اخلددوام املتعد ددا بالطاقددا أييفددوالنددات  احملددد  اإل ددايل

* بشدددا 1- -7 ر، واملؤ ددًصددا الطاقددا املت ددد      مددوي االسددت عل الن ددا   لدطاقددابشدددا 
ع و  ددددن مواصدددددا حملديددددا، حبمدددد  الصددددناعانمددددبا ال يمددددا امليفددددا ا اك صددددا  اسددددتادا  الطاقددددا ا

اسددتطعي مدددى معممددا هددذه املؤ ددراا   سددياق ابددعن الشددركااع ويشدد  حبددث األون تددا  اك 
كفامت ع وي تيف   أو   املا ا من الشركاا ال وى عامليان تبدن عن كما ا است عل الطاقا 31 اأ

عدددن املعدومددداا املتعد دددا باسدددت عل مدددن ا يدددهب الرابددد  لدمبدددا   التوجي يدددا اإل صدددات  EN3املؤ دددر 
  ذلا مصا ر الوقو  املت د   وغ  املت د   واإل صات عن است عل   ا الطاقا   منظما ما،

ال  ربددام والتد اددا والتويددد والباددار،  يفددعن عددن املن  يدداا وعوامددهب الت ويددهب املمددتادماع وهنددال 
اا املتعد دا باسدت عل الطاقدا خدارد   ذلدا املؤ در   دا مؤ راا أخرى تت اوز هدذه امل تيفدياا،

  وخفدددددد  EN6اسددددددت عل الطاقدددددا     ، وخفدددددEN5 ، ونمددددددبا كما دددددا الطاقددددددا  EN4املنظمدددددا  
 ليدهب واضدع  وممدتادم   ع ويتيفدمن كدهبي مدن EN7متطدباا املنت داا واخلددماا مدن الطاقدا  

وا،دددار مشدددروي ال شدددف عدددن انبعاثددداا ال ربدددوا مؤ دددران  مدددوي  مؤ دددراا ال فدددام  اإلي ولوجيدددا
 متطدباا الطاقا خعل الف   احملاسبيا وم دار الطاقا املمت د ا   المنا الماب اع
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 المجال االجتماعا -جيم 
اعتمد  ريق اخلوام احل وم  الدويل العامهب    ورتد  الرابعدا والعشدرين مؤ دراا لابدعن  -36

 ليدددهب ار ددا اا بشدددا اإلبددعن عددن املمددؤوليا االجتماعيددا لدشددركاا  ضددمن  االجتمدداع  ت دددم 
قدو  : 1-يد : د ما  ، وتشمهباإلر ا اا بشدا مؤ راا ممؤوليا الشركاا   الت ارير المنويا

اإلنفددداق عددددس : نمددبا 2-والع ددد وندددوي ا دددن ؛ د العمددهب اإل اليدددا مصدددنفا ًمدد  ندددوي العمدددهب
: متوسدد  سدداعاا التدددري  المددنوي لدموظددف، 3-ا؛ داإليددرا ا  مددوي الب ددث والتطددوير مددن

: 5-: نمدددبا املدددوظف  املشدددمول  باتفاقددداا املفاوضدددا ا ماعيدددا؛ د4-ًمددد   ادددا الوظيفدددا؛ د
يتصدددهب بالعمدددهب مدددن  مددا بمدددب  امل ددددور أيددا  العمدددهب : 6-ت دفددا صددد ا املدددوظف  وسدددعمت ،؛ د

 : ً وق اإلنمااع7-؛ دًوا ث واصاباا وأمرار

 مي اإلجمالية  قية الب1-ج -1 
 ريق اخلوام املش ل ب  الوكداالا املعدين من مؤ راا  2-5-5 ريرتب  هذا املؤ ر باملؤ  -37

 1-5-8 ر، بشدددا نمددبا النمددام   املناصدد  اإل اريددا، وباملؤ دد ؤ ددراا أهدددا  التنميددا املمددتداما
والعمدر، واأل داامب متوسد  الددخهب   المداعا لدنمدام والرجدال العدامد ، حبمد  الوظيفدا، بشدا 

  املا ددا مدددن الشددركاا ال ددوى عامليدددان تبدددن عدددن  93 اع ويشدد  حبدددث األون تددا  اك أذوي اإلعاقددا
  املا دا من دا  46  املا دا من دا ت دد  بيانداا مفصددا ًمد  ندوي ا دن ، و 67عد  املوظف ، و

  ا نمدديا والعددرق،   املا ددا من ددا ت ددد  بياندداا مصددنفا ًمدد 39ت ددد  بياندداا مصددنفا ج را يددان، و
  املا دا من دا ت دد  بيانداا مصدنفا  22  املا دا من دا ت دد  بيانداا مصدنفا ًمد  المدن، و 28و

  املا ا من ا ت د  بياناا مصنفا ًمد  ممدتوى التعددي،ع وتؤكدد  11ًم  املمتوى اإل اري، و
امددا ألنشددطا الشددركاا املبددا   التوجي يددا لدون تددا  بشدددا هددذا املؤ ددر أا أًددد اآلثددار اإلجيابيددا اهل

 مددددن ا يددددهب الرابدددد  لدمبددددا   التوجي يددددا،    دددددا 10 رتتممددددهب   خدددددق الوظددددا فع وي تيفدددد  املؤ دددد
ي تيفي  من معدوماا عن ال كيبا التنظيميدا لدشدركا، اإلبدعن عدن  مدوي عدد  املدوظف  ًمد   ما

ل اخلاضدع  لا ددرا  ع دد الوظيفدا وندوي ا دن ، اضدا ا اك التمييدز بد  املدوظف  الددا م  والعمدا
والعمدددال املعددد   هددد، قانوندددان كعدددامد  حلمددداه، اخلدددامب ومدددوظف  املتع ددددين ومدددوظفي ، اخلاضدددع  
لا را ع وقد سدطت مناقشاا الفريدق االستشداري اليفدوم عددس أمهيدا   د، الطدرق الدض ت ددم  هدا 

 الشركاا  األ راَ    قواها العامداع

 يير  اإلنفاة على الءاث والتط2-ج -2 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-5-9 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -38

نف اا الب ث والتطوير كنمبا ماويا مدن الندات  ، بشدا املعين  ؤ راا أهدا  التنميا املمتداما
نميددددا هامددددان مددددن الت ع وتعدددددت الت نولوجيددددا قددددوا  امليددددز  التنا مدددديا لدشددددركاا وعنصددددران احملددددد  اإل ددددايل

االقتصا يا   البدداا الض تتاذ من ا الشدركاا م دران هلداع وقدد نظدر الفريدق االستشداري،   ا،دار 
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املؤ دددر اخلدددامب بنف ددداا التطدددوير امل دددين،   اضدددا ا تددددري  املدددوظف  عددددس إارسددداا االسدددتداماع 
 واق ت بع  اخلوام ن هب هذا املؤ ر اك ا ال االقتصا يع

 التاريب ال نيي للميظف  متيسط ساعات 3-ج -3 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-3-4 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -39

معددددل مشددداركا الشدددبا  وال بدددار   التعددددي، ، بشددددا املعدددين  ؤ دددراا أهددددا  التنميدددا املمدددتداما
األون تدددا  اك ع ويشددد  حبدددث الرمسددد  وغددد  الرمسددد  والتددددري  خدددعل االثدددين عشدددر  ددد ران املاضددديا

  املا ا من الشركاا ال وى عامليان تبدن عن عد  سداعاا التددري  لدموظدفع ويشد هب  38 اأ
 عدس االستممار اإلجيامل لدشركا   املوار  البشرياع تطوير م اراا املوظف  مؤ ران 

 الميظفين المشميلين  اتفاقات المفاوضة الجماعية   ن ءة4-ج -4 
ايا ً وق العمهب واجيدا  بياداا عمدهب تدو ر الراميا اك مح 8-8 ابال اييرتب  هذا املؤ ر  -40

المدعما واألمدن  ميدد  العمدال،  ددن  دي ، العمددال امل داجروا، و اصددا امل داجراا، والعددامدوا   
مدن ا يدهب الرابد  لدمبدا   التوجي يدا، اإل صدات عددن  11 رع وي تيفد  املؤ داملمدت ر  الوظدا ف غد 

   املشمول  باتفاقداا مفاوضدا  اعيداع ويشد هب التفداور ا مداع ، و  دان النمبا املاويا لدموظف
ور    املبددا   التوجي يددا لدون تددا  بشدددا هددذا املؤ ددر، وسدديدا مع  ددان هددا  وليددان لزيددا   األثددر  ملددا

االجتماع  اإلجيامل ألنشدطا الشدركااع ويشد  هدذا املؤ در اك االتفاقداا الدض قدد توم دا الشدركا 
 اإلقديم ع أو الو،ين أو منظماا أخرى تش هب الشركا عيفوان  ي ا عدس الصعيد احملد  أو نفم ا

   تللفة صاة الميظفين وسالمتهم5-ج -5 
    ددا   يددق الت طيددا الصدد يا الشددامدا،الددض ترمدد  اك  8-3 ايددرتب  هددذا املؤ ددر بال ايدد -41

الرعايددا الصدد يا األساسدديا ذلددا احلمايددا مددن املاددا،ر املاليددا، وام انيددا احلصددول عدددس خدددماا 
ع ا يدددد  وام انيدددا ًصدددول ا ميددد  عددددس األ ويدددا والد اًددداا ا يتدددد  والفعالدددا وامليمدددور  الت دفدددا

  املا ددددا   ددد  مددددن الشددددركاا ال ددددوى عامليدددان تبدددددن عددددن عددددد   2 اويشددد  حبددددث األون تددددا  اك أ
صددد  عدددن ت دفدددا تددددم    املا دددا من دددا   ددد  يف 1املدددوظف  املشدددمول  بتددددم  الرعايدددا الصددد يا و

من ا يهب الراب  لدمبا   التوجي يا، ا صات الشركاا عن  LA2الرعايا الص ياع وي تيف  املؤ ر 
  ذلددددا التدددددم  عدددددس احليددددا  والرعايددددا   ددددا االسددددت  اقاا اإللزاميددددا  ميدددد  املددددوظف  املتفددددرغ ،

اك ضرور  أا تراع  هذه الص يا وتدم  اإلعاقا والع زع وأ ار الفريق االستشاري   مناقشات  
داا ن دياع  املؤ راا  م  ص ا املوظف ع وينب   قيا  هذا املؤ ر بًو

   ايام البمي المهاورة6-ج -6 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-8-8 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -42

اصداباا العمدهب املميتدا وغد   ي، بشدا معددل ت درار وقدو املعين  ؤ راا أهدا  التنميا املمتداما
  املا دا مدن  44 اع ويشد  حبدث األون تدا  اك أاملميتا، حبم  ندوي جدن  امل داجرين ووضدع ،
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  املا ا من دا تبددن  18الشركاا ال وى عامليان تبدن عن معدل احلوا ث املؤ يا اك هدر الوقت و
ا ت دد  بيانداا عدن الوقدت امل ددور   املا ا من د 12عن عد  احلوا ث املؤ يا اك هدر الوقت، و

مددن  LA6جدرام احلدوا ث مصدنفا ًمدد  املدوظف  واملتع ددين واأل،درا  المالمدداع وي تيفد  املؤ در 
ا يددهب الرابدد  لدمبددا   التوجي يددا، اإل صددات عددن املعدومدداا املتعد ددا بديددا  العمددهب امل دددور  والت يدد  

ا واألمدرار املتعد دا بالعمدهبع وي تيفد  عن العمهب و موي الو ياا املتعد ا بالعمهب جرام اإلصابا
هذا املؤ ر اإلبدعن عدن  مدوي ال دو  العامددا  يفدعن عدن التصدنيف    ادض اإلقددي، وندوي ا دن ، 
وينطبددق عدددس املددوظف  واملتعاقدددين املمددت د  الددذين تت مددهب املنظمددا ممددؤوليا ضددماا سددعما بياددا 

تمددميا هددذا املؤ ددر بدداحلوا ث واإلصدداباا عمد دد،ع وأ ددار الفريددق االستشدداري اك ام انيددا اعددا   
 واألمددرار امل نيددا، ألا أيددا  العمددهب امل دددور  هامددا بالفعددهب ل ددن اإلصدداباا واألمددرار حبددد ذافددا

 ت هب أمهياع ال

   حيية اإلن ان7-ج -7 
 ريددق اخلددوام املشدد ل بدد  الوكدداالا مددن مؤ ددراا  1-7-8 ريددرتب  هددذا املؤ ددر باملؤ دد -43

لنمددبا املاويددا لد،فددال الددذين تدد اوت أعمدداره، ، بشدددا ا  التنميددا املمددتدامااملعددين  ؤ ددراا أهدددا
ع وي طد  سنا واملنار،    سوق عمدهب األ،فدال وعدد ه،، حبمد  ا دن  والعمدر 17و 5 ب 

هدذا املؤ ددر مدددى االلتددزا  حب ددوق اإلنمدداا لددي  عدددس صددعيد الشددركا نفمدد ا   مدد ، وا ددا عدددس 
سدمدا ال يمدا املتصددا هداع وتشدمهب العناصدر الفرعيدا اهلامدا عمدهب صعيد  ي  الشركاا املعنيا   

ريدددا ت دددوين ا معيدددااع وو  دددان لب دددث األون تدددا  بشددددا  األ،فدددال والعمدددهب ال مدددري والت دددر  ًو
إارسداا اإلبددعن عدن االسددتداما لددى الشددركاا ال ددوى،  د ا هددذا ا دال هددو مدن أقددهب ا دداالا 

ددددرا املن اقشدددداا بشدددددا املؤ ددددراا االجتماعيددددا بيفددددرور  مراعددددا  الددددض تبدددددن عن ددددا الشددددركااع وذكت
ي مم   ي ا لدمرأ  باملشاركا  ال المياقاا الم ا يا الض تعمهب  ي ا الشركاا، من قبيهب البدداا الض

  ال دددو  العامدددداع وأ دددار الفريدددق االستشددداري اك أا هدددذا الفدددري ي تمددد  أمهيدددا بال دددا ويمدددتدع  
 من الب ثعممتوى ر يعان من االهتما  ومزيدان 

 المجال المؤس ا -إلال 
اقددد  ت عدددد  مدددن املؤ دددراا   هدددذا ا دددال تع ددد  اليددداا ا ار  الشدددركاا مصدددنفا عددددس  -44

: التوعدددددداا  غدددددد   دددددد    والتوعدددددداا لدمشدددددداري  2-: ا ار  الشدددددركاا؛  1-الن دددددو التددددددايل:  
ا ار  الشددركاا : م ا  ددا الفمددا ع وتمددتند هددذه املؤ ددراا اك أ،ددر اإلبددعن عددن 3-ا تمعيددا؛  

ومنظمددددا التعدددداوا والتنميددددا    20   ال موعددددا  الددددض وضددددع ا األون تددددا ، ومبددددا   ا ار  الشددددركاا
بشددا جدو    2014 هبنيمداا/أبري 9 ا، وتوصديا املفوضديا األوروبيدا املؤرخد 31 امليداا االقتصدا ي

__________ 

 http://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governanceانظر الراب :   31 

-2015_9789264236882-enع 
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مبا ر  اإلبدعن العامليدا ،  يفعن عن املبا   التوجي يا الصا ر  عن  32 اإلبعن عن ا ار  الشركاا
الراميدا اك  6-16 ابال اي ان ع وترتب  هذه املؤ راا أييف 33 و د  معاي  اإلبعن عن االستداما

ع وقدددد تطدددرق الفريدددق انشددام مؤسمددداا  عالدددا و دددفا ا وخاضددعا لدممددداملا عددددس  يددد  املمددتوياا
غد  أند  اقد  ت أا امل داا  اذا كاا ينب   ن هب التوعداا اك ا دال االجتمداع ، ما االستشاري اك

 األنم  لدتوعاا ذاا الطاب  المياس  قد ي وا ا ال اإل اريع

   اإلإلارة1-إل -1 
ت دددرد بياندداا اإل ار  عددا     البيدداا المددنوي عددن ا ار  الشددركاع وتشدد   معظدد، أسددواق  -45

 ان ا قدد ت  دد  أييفداألوراق املاليا والمدطاا عدس الشركاا املدرجدا ت ددمي هدذه املعدومداا، غد  أهند
بددد   ددع بالعديددد مددن األ دد ال وألمدداكن متعددد   ولددي  عدددس نفدد  املمددتوى مددن التفصدديهب  ا مددانع

ًددت  يمددا يتصددهب  مددن التنمدديق اذا لدتم دد  مددن م ارنددا البيانددااع و يمددا يددد  املؤ ددراا الددض اق  
 ب  ار  الشركاا:

  الفريددددق : عددددد  اجتماعدددداا  ددددد  اإل ار  ومعدددددل احليفددددورع وندددداق1-1-   أ  
االستشاري استبدال هذه التمدميا هي دهب  دد  اإل ار  و وره وم امد ع والًد  بعد  اخلدوام أا 

ي ددددوا مؤ ددددران جيدددددان وأا هددددذا املؤ ددددر ينب دددد  أا يرصددددد  ال عددددد  اجتماعدددداا  ددددد  اإل ار  قددددد
 معدالا احليفور   م ؛

 2-5-5 ر: عدد  أعيفددام ا ددد  مدن النمددامع ويددرتب  هدذا املؤ ددر باملؤ دد1-2-      
، بشددددا  ريدددق اخلدددوام املشددد ل بددد  الوكدداالا املعدددين  ؤ دددراا أهددددا  التنميدددا املمدددتدامامددن مؤ دددراا 

  املا دا مدن الشدركاا  99 االنمبا املاويا لدنمام   املناص  اإل اريداع وتشد  أحبداث األون تدا  اك أ
 ال وى عامليان تبدن عن عد  أعيفام ا د  من النمام؛

تصددنيف أعيفددام ا ددد  ًمدد  الفاددا العمريدداع ويددرتب  هددذا املؤ ددر : 3-1-   د  
ا دددداذ ال ددددراراا عدددددس  ددددو ممددددت ي  لعًتياجدددداا و ددددامهب الراميددددا اك ضددددماا  7-16 ابال ايددد

ع وي تيفدد  هددذا املؤ ددر اإل صددات عددن البياندداا لد ميدد  وتشددارك  ومميددد  عدددس  يدد  املمددتوياا
 ريدددق اخلدددوام مدددن مؤ دددراا  1-7-16 ر املؤ ددداملتعد دددا بنمدددبا الوظدددا ف   املؤسمددداا العامدددا 

  غدد  أندد    ددن أا ينطبددق عدددس املشدد ل بدد  الوكدداالا املعددين  ؤ ددراا أهدددا  التنميددا املمددتداما
  املا ددا مددن الشددركاا ال ددوى عامليددان تبدددن  77 اوتشدد  أحبدداث األون تددا  اك أ عان الشددركاا أييفدد

 اإل اريا؛عن التنوي العمري وتذكر عد  أعيفام  الم ا 
: وجو   نا تدقيق وعد  اجتماعافا ومعدل احليفدورع وتشد  أحبداث 1-4-      

   74  املا ا من الشركاا ال وى عامليان تبدن عن  داا التددقيق لددي ا و 97 ااألون تا  اك أ

__________ 

 عhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014H0208انظر الراب :   32 

 عhttp://www.sasb.org/standards-navigatorانظر الراب :   33 
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املا دددا من دددا تبددددن عدددن عدددد  اجتماعددداا  ددداا التددددقيقع وتيفدددمن أًدددد االق اًددداا ًدددذ  عدددد  
 من هذا املؤ ر؛ االجتماعاا
:  مددوي التعوييفدداا ومبدددن التعددوي  ألعيفددام  ددد  اإل ار  واملدددير 5-1-   ه  
 التنفيذيع

وتتيفددمن مبددا   ا ار  الشددركاا  موعددا العشددرين ومنظمددا التعدداوا والتنميددا   امليددداا  -46
يمد   وإدا االقتصا ي معدوماا عن األجور الض يت اضاها أعيفام  د  اإل ار  واملدير التنفيذيع

االهتمدددا  بشددد هب خدددامب الصددددا بددد  األجدددر وأ ام الشدددركا الطويدددهب األمددددع ويتوقددد  مدددن الشدددركاا 
عمومان أا تفص  عن املعدوماا املتعد ا بدجر أعيفدام  دد  اإل ار  وأهد، املدديرين التنفيدذين كد  

احلدوا ز،   يتما لدممتممرين ت يي، الت اليف واملنا   امل تبا عدس خط  األجر وممامها ةططداا
 كاياراا األس ،،   الشركاع

   التءرعات2-إل -2 
يددرتب  هددذا املؤ ددر بالعديددد مددن أهدددا  التنميددا املمددتداما، ًمدد  أغددرار واًتياجدداا  -47

 ا م ور املمت د ع ول   يتما م ارنا التوعاا ب  الشدركاا ينب د  ملميد  التوعداا ًمد 
  املا ددا مددن الشددركاا  89 احبددث األون تددا  اك أالع ويشدد   أ  اذا كانددت تتعدددق باألهدددا  مددا

عن توعاا غ   د  ع ويشد    ان ال وى عامليان تبدن عن هذا املؤ ر وأا الشركاا تفص  عموم
مدددن ا يدددهب الرابددد  لدمبدددا   التوجي يدددا، بشددددا ا تمعددداا احملديدددا، عددددس اإلبدددعن عدددن  SO1املؤ دددر 

 ا ا تمعاا احملديا وعمدياا ت يي، األثر وبرام  التنمياعالنمبا املاويا لدعمدياا الض ت نفذ  شارك

   ملافاة الف اإل3-إل -3 
لدددوا    أو يمدددتند اقددد ات هدددذا املؤ دددر، بشددددا عدددد  اإل انددداا النت اكددداا تتعددددق ب دددانوا -48

 ليهب اإلر ا اا بشدا مؤ دراا الواجبا الد  ، اك  أو م ا  ا الفما  ومبدن ال راماا املد وعا
 ريددق اخلددوام * مددن مؤ ددراا 1-5-16 ر، ويددرتب  باملؤ ددركاا   الت ددارير المددنوياممددؤوليا الشدد

النمدبا املاويدا لد داامب ، بشددا املش ل ب  الوكاالا املعين  ؤ راا أهدا  التنميا املمدتداما
 الددذين اتصدددوا مددر  واًددد  عدددس األقددهب  ددوظف  عمددومي ، و  عددوا ر ددو  اك مددوظف  عمدددومي ،

املاضديا، مصدنفا  ان أولاا املوظفوا العموميوا     ر و ، خعل االثدين عشدر  د ر ،د  الي ،  أو
   انتظددار استعراضدد  مددن قبددهب الفريددق ع  المدد انيا حبمدد  العمددر، وا ددن ، واملنط ددا، والشددرحيا

  املا دا مدن الشدركاا ال دوى عامليدان تبددن عدن عدد  موظفي دا  23 اويشد  حبدث األون تدا  اك أ
  املا ددا من ددا تبدددن عددن عددد  احلدداالا  17غمدديهب األمددوال، و أو  ا  ددا الفمددا املدددرب  عدددس م

  املا دددا من دددا تبددددن عدددن عدددد   16الدددض ن ظدددر  ي دددا مدددن خدددعل نظدددا  اإلبدددعن عدددن املاالفددداا، و
  املا دددا من دددا تبددددن عدددن عدددد   11عمديددداا التددددقيق الدددض أجريدددت   ا،دددار م ا  دددا الفمدددا ، و

  املا دا من دا تبددن عدن عدد  ًداالا االًتيدالع وت تيفد   9لفمدا ، وال يفايا املتعد ا   ا  دا ا
مددددن ا يددددهب الرابدددد  لدمبددددا   التوجي يددددا، اإل صددددات عددددن املعدومدددداا  SO5و SO4و SO3املؤ ددددراا 
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 ديددددان اإل صدددات عدددن  مدددوي و،ددداب  ًدددوا ث  SO5املتعد دددا   ا  دددا الفمدددا ع وي تيفددد  املؤ دددر 
تددد يب ، لدددعاوى تتعدددق بالفمددا ،  أو   صددهب مددوظف الفمددا  املؤكددد ، واحلددوا ث الددض أ يفددت اك

د  النت اكاا تتعدق بالفمدا ،  يفدعن  ري أو واحلوا ث الض أهنيت  ي ا ع و  م   ركام ملاري  مل 
الددت اليدد  هددذه  ومددا موظفي ددا أو عددن عددد  ال يفددايا ال انونيددا العامددا املتعد ددا بالفمددا  ضددد  ددركا

مناقشدددات  اك أنددد    ًددد  ت دددي  الشدددركاا عدددا   عدددد  ال يفددداياع وأ دددار الفريدددق االستشددداري   
 ساعاا التدري  املتعد ا بمياساا م ا  ا الفما ،   ا اثدار مند  الفمدا  أو املوظف  املدرب 

سدددديما انطباق ددددا عدددددس  وال تددددزال غدددد  جديدددداع وأثدددد ا ممددددا هب تتعدددددق بعامليددددا مؤ ددددراا اإل ار ، ال
 ملتوسطا احل ،عالشركاا غ  املدرجا واملؤسماا الص    وا

 الاالصة  الطريل إلى األمام -اام اا  
 مدن  دددا ابددعن الشددركاا أا ي ددد  ممددامها جديدددا لرصددد تنفيددذ خطددا التنميددا املمددتداما -49
ع  ددداإلبعن عدددن املمدددا هب املتعد دددا باالسدددتداما ب م انددد  أا يعدددزز قدددراراا االسدددتممار 2030 لعدددا 

والددويل ويو دق بد  توقعداا الشدركاا وا تمد  وير د م رري المياساا عددس الصدعيدين الدو،ين 
املدا   المع  لت  يق تنميا ممتداماع وتم  أهددا  التنميدا املمدتداما  ددياا اضدا يا وتؤكدد 
احلاجددددا اك تنمدددديق مؤ ددددراا اإلبددددعن عددددن االسددددتداما وقابديت ددددا لدم ارنددددا وا ماج ددددا   ابددددعن 

 الشركااع
تعد ددا بتعزيددز  ور ابددعن الشددركاا   بدددون أهدددا  وتمددتعرر هددذه املددذكر  املمددا هب امل -50

التنميددا املمدددتداما، مركددز ن عددددس تنمدديق اإلبدددعن لتيمدد  قابديتددد  لدم ارنددا واتمددداق  مدد  ا،دددار رصدددد 
األهددددا  واإلبدددعن عن ددداع ويمدددتند الطدددرت اك املبدددا راا ال ا مدددا واملمارسددداا المدددا د     دددال 

بدا   الختيددار املؤ دراا األساسدديا لدهددا  وت دد ت ابدعن الشدركااع وتعددرر املدذكر  معدداي  وم
 مؤ راا  د   ت ط  ا االا االقتصا يا والبيايا واالجتماعيا واملؤسمياع

وتركز هذه املؤ راا أساسان،  دهنا  دا معظد، مبدا راا اإلبدعن عدن االسدتداما، عددس  -51
بالت ددددياا  يتعددددق  يمدددا  ال بددد  ع وقدددد يتعددد  ال يدددا  بعمدددهب اضدددا أو الشدددركاا اخلاصدددا املدرجدددا

اخلاصددا بدداإلبعن عددن األهدددا  مددن قبددهب  ددركاا ال طدداي العددا  واملؤسمدداا الصدد    واملتوسددطا 
ددا انت اليدا عددس  أو احل ،،  يفدعن عدن اًتياجداا البددداا الناميدا البددداا الدض مدر اقتصدا افا  ًر

من وض  ار ا اا اضا يا وبنام بد  وال صعيد بنام ال دراا    ال اإلبعن املتعدق باألهدا ع
توا دددق اآلرام مدددن أجدددهب اختيدددار وتنفيدددذ مؤ دددراا أساسددديا لدهددددا  مدددن  ددددهنا تدبيدددا اًتياجددداا 

 أص ا  املصد ا الر يمي ع
فريددق اخلددوام احل ددوم  و  هددذا الصددد ، قددد يددو  املندددوبوا   الدددور  المالمددا والمعثدد  ل -52

ا لدم اسدددددبا واإلبدددددعن أا ينظدددددروا   املمدددددا هب التاليدددددا   باملعددددداي  الدوليددددد الددددددويل العامدددددهب املعدددددين
 مداوالف،:
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ههب من  دا موامما اإلبدعن عدن االسدتداما مد  متطدبداا رصدد األهددا  أا   أ  
 ؟2030 عا  يعزز  ور اإلبعن   ا،ار خطا

هددهب تتصددددى املؤ ددراا املاتدددار    ا ددداالا االقتصددا يا والبيايدددا واالجتماعيدددا      
 بالش هب الص ي  ملمدلا موامما اإلبعن عن االستداما؟ واملؤسميا
هدددهب هندددال ضدددرور  لعتمددداق بددد  اإلبدددعن املدددايل وغددد  املدددايل إل مددداد ا وانددد    د  

 ه  الت دياا الر يميا   هذا الصد ؟ وما البيايا واالجتماعيا واإل اريا   ابعن الشركاا؟
 ا مد  األهددا  عددس ممدتوى ههب ينب   اإلبعن عن مؤ راا الشركاا املتمد     

د؟ أو ال ياا ال انوا  عدس ممتوى مًو
مدددا هدددد  الت دددددياا الر يمدددديا الددددض تواجدددد  التو يددددق بدددد  ا،ددددار رصددددد األهدددددا    ه  

 والبياناا الض تبدن عن ا الشركاا؟ وههب مثا إارساا جيد  لت امس ا   هذا الصد ؟
 املعدينحل دوم  الددويل العامدهب كيف   ن لدم ا هب العامليا، ممهب  ريدق اخلدوام ا  و  

باملعاي  الدوليا لدم اسدبا واإلبدعن، أا تمد ، بشد هب أكدو   بندام توا دق اآلرام بشددا موضدوي 
 اإلبعن عن االستداما واألهدا ؟
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Annex I 

[English only] 

  Survey of sustainability reporting practices of the largest companies 

globally* 

Category Four most-reported indicators per category Frequency 

Economic Revenue 81 (4) 

  Net profit 81 (2) 

  Earnings per share 69 (4) 

  Operating income 59 (5) 

Environmental Carbon dioxide emissions 82 (4)** 

  Water consumption 74 (2) 

  Waste production 63 (2) 

  Energy 57 (4) 

Social and labour Number of employees 93 (5) 

  Donations 89 (3)*** 

  Number of employees divided by gender 66 (4) 

  Management divided by gender 62 (3) 

Corporate 

governance 

Number of board members divided by gender 99 (5) 

  Existence of audit committee 97 (5) 

  Compensation 95 (4) 

  Attendance rate at board meetings 87 (4) 

Human rights Number of employees trained in human rights 6 (0)**** 

  Number of human rights cases (including 

discrimination) 

4 (2) 

  Number of child labour cases 4 (0) 

  Number of forced labour cases 2 (0) 

Anti-corruption Number of employees trained in anti-corruption or 

money laundering 

23 (0)**** 

  Number of cases in whistle-blower system 17 (2) 

  Number of transactions screened or number of anti-

corruption audits 

16 (0) 

  Number of anti-corruption cases 11 (0) 
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 * UNCTAD analysed the sustainability reporting practices of large companies globally to 

track the disclosures common or uncommon for this category of companies, using the 2015 list by 

Forbes of the 100 largest listed companies in the world, known as the Forbes Global 2000. The 

selection of companies was based on a combined ranking of revenue, net profit, total assets and 

market value. To adjust the list for geographical diversity, UNCTAD added five companies from the 

African region. The frequency column shows the prevalence of relevant disclosures among the Forbes 

Global 2000 companies and the figure in parentheses shows the prevalence among the five additional 

African companies. For all 105 companies, UNCTAD analysed sustainability reporting information 

available in electronic format in English, whether through formal reports or other reporting online, 

regulatory filings or corporate governance reporting. The information was extracted, mapped against 

indicators and constituted the dataset on which the figures in this note are based. 

 ** Of the 82 (4) companies reporting on carbon dioxide emissions, 65 (4) report on 

greenhouse gas scope 1 and 17 (0) on greenhouse gas (without specifying the scope). Of the former, 

61 (4) also report on scope 2. 

 *** Of the 89 (3) companies reporting on donations, 65 (3) also report specifically on 

community projects and 1 (0) reports only on community projects. 

 **** In addition to the training of employees in human rights and anti-corruption specifically, 

20 (3) companies also provide training in ethics and/or codes of conduct, which may also include 

elements of human rights and/or anti-corruption. 
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Annex II 

[English only] 

  Members of the consultative group on corporate reporting  

and the Sustainable Development Goals 

Name Surname Title Organization 

Mario Abela Head, Corporate Reporting, and 
Director, Research 

Gather 

Pragashnie Adurthy First Secretary, Political and 
Economic Affairs 

Permanent Mission of South Africa to the 
Office of the United Nations and other 
international organizations at Geneva 

Scott Barlow Business Analysis and Planning 
Specialist 

British Telecommunications 

Wim Bartels Partner, and Global Head of 
Sustainability Reporting and 
Assurance 

KPMG 

Pietro Bertazzi Senior Manager, Public Policy and 
International Affairs 

Global Reporting Initiative 

Anais Blasco Associate, Redefining Value World Business Council for Sustainable 
Development 

Luke Blower Technical Officer Climate Disclosure Standards Board 

Raquel Breda Head, Sustainable Consumption and 
Production Department 

Ministry of Environment, Brazil 

Ole Buhl Head, Environment, Social and 
Governance 

Arbejdsmarkedets Tillægspension, 
Denmark 

Andrei Busuioc Senior Financial Management 
Specialist 

World Bank 

Peter Clark Technical Director International Accounting Standards Board 

Sonia Consiglio 
Favaretto 

Press and Sustainability Director Brazilian Mercantile and Futures and Sao 
Paulo Stock Exchange 

Mark Didden Manager, Global Impact and 
Sustainable Development Goals 
Measurement 

World Business Council for Sustainable 
Development 

Eric Dugelay Partner, Global Leader, 
Sustainability Services 

Deloitte LLP 

Robin Edme President Group of Friends of Paragraph 47 

Robert Hodgkinson Executive Director Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland 

Paul Hurks Manager, International Relations Professional Organization of Accountants, 
Netherlands 
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Name Surname Title Organization 

Kathryn Jackson Project Lead The Prince’s Accounting for 
Sustainability Project 

Nancy Kamp-Roelands Deputy Director International Auditing and Assurance 
Standards Board 

Vincent Kaufmann Deputy Chief Executive Officer Ethos Foundation 

Corli le Roux Head of Socially Responsible 
Investment Index and Sustainability 

Johannesburg Stock Exchange, South 
Africa 

Daniel Malan Senior Lecturer, Ethics and 
Governance, and Director 

Centre for Corporate Governance in 
Africa, University of Stellenbosch 
Business School 

Richard Martin Head, Financial Reporting Association of Chartered Certified 
Accountants 

Alan McGill Partner, Climate Change and 
Sustainability Services 

PricewaterhouseCoopers 

Lizwi Nkombela Counsellor Permanent Mission of South Africa to the 
Office of the United Nations and other 
international organizations at Geneva 

Dante Pesce Executive Director Valparaiso Catholic University 

Philippe Peuch-Lestrade Deputy to Chief Executive Officer International Integrated Reporting Council 

Kurt Ramin Director KPR Associates 

Tracey Rembert Director, Investor Engagement Ceres 

Michel Scholte Director, External Affairs  True Price 

Emmeline Skelton Sustainable Development Goals 
Lead 

PricewaterhouseCoopers 

Wolfram Tertschnig Director, Sustainable Development 
and Environmental State Aid Policy 
Division 

Ministry of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management, 
Austria 

Jane Thostrup Jagd Independent Expert   

Ralph Thurm Senior Adviser Reporting 3.0 

Elisa Tonda Acting Head, Responsible Industry 
and Value Chain Unit 

United Nations Environment Programme 

Sébastien Truffer Deputy Head of Section, Europe, 
Trade and Cooperation on 
Development 

International Affairs Division, Federal 
Office for the Environment, Switzerland 

Victor Valido Sustainability Reporting Consultant United Nations Environment Programme 

Cornelis van der Lugt Senior Research Fellow Centre for Corporate Governance in 
Africa, University of Stellenbosch 
Business School 
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Annex III 

[English only] 

  Proposed core indicators for the Sustainable Development Goals in 

company reporting 34*  

  Table 1 

Economic 

Suggested indicator Sustainable Development Goal Target 

Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal 

Indicators indicator 

A.1: revenue and/or value 

added  

8: promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and 

decent work for all 

8.2: achieve higher levels of 

economic productivity through 

diversification, technological 

upgrading and innovation, 

including through a focus on 

high-value added and labour-

intensive sectors 

8.2.1: annual growth rate of real 

gross domestic product per 

employed person 

A.2: taxes and other 

payments to the Government 

17: strengthen the means of 

implementation and 

revitalize the Global 

Partnership for Sustainable 

Development 

17.1: strengthen domestic 

resource mobilization, 

including through international 

support to developing 

countries, to improve domestic 

capacity for tax and other 

revenue collection 

17.1.2*: proportion of domestic 

budget funded by domestic taxes 

A.3: total new investment 

(impact investment) 

1: end poverty in all its 

forms everywhere 

1.b: create sound policy 

frameworks at the national, 

regional and international 

levels, based on pro-poor and 

gender-sensitive development 

strategies, to support 

accelerated investment in 

poverty eradication actions 

1.b.1*: number of national action 

plans related to multilateral 

environmental agreements that 

support accelerated investment in 

actions that eradicate poverty and 

sustainably use natural resources 

A.4: local purchasing and 

supplier development 

9: build resilient 

infrastructure, promote 

inclusive and sustainable 

industrialization and foster 

innovation 

9.3: Increase the access of 

small-scale industrial and other 

enterprises, in particular in 

developing countries, to 

financial services, including 

affordable credit, and their 

integration into value chains 

and markets 

9.3.1: percentage share of small-

scale industries in total industry 

value added 

 

__________ 

 * Indicators marked with an asterisk are still being reviewed by the Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal Indicators. 
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Table 2 

Environmental 

Suggested indicator Sustainable Development Goal Target 

Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal 

Indicators indicator 

B.1: water consumption per 

net value added 

6: ensure availability and 

sustainable management of 

water and sanitation for all 

6.4: by 2030, substantially 

increase water-use efficiency 

across all sectors and ensure 

sustainable withdrawals and 

supply of freshwater to address 

water scarcity and substantially 

reduce the number of people 

suffering from water scarcity 

6.4.1*: percentage change in water 

use efficiency over time 

B.2: waste generated per net 

value added 

12: ensure sustainable 

consumption and production 

patterns 

12.5: by 2030, substantially 

reduce waste generation 

through prevention, reduction, 

recycling and reuse 

12.5.1: national recycling rate (tons 

of material recycled) 

B.3: greenhouse gas 

emissions (scopes 1–2) per 

net value added 

9: build resilient 

infrastructure, promote 

inclusive and sustainable 

industrialization and foster 

innovation 

9.4: by 2030, upgrade 

infrastructure and retrofit 

industries to make them 

sustainable, with increased 

resource-use efficiency and 

greater adoption of clean and 

environmentally sound 

technologies and industrial 

processes, with all countries 

taking action in accordance 

with their respective 

capabilities 

9.4.1: carbon dioxide emissions per 

net value added 

B.4: chemicals, including 

pesticides and ozone-

depleting substances 

(pending further research) 

12: ensure sustainable 

consumption and production 

patterns 

12.4: by 2020, achieve the 

environmentally sound 

management of chemicals and 

all wastes throughout their life 

cycle, in accordance with 

agreed international 

frameworks, and significantly 

reduce their release to air, 

water and soil in order to 

minimize their adverse impacts 

on human health and the 

environment 

12.4.2*: treatment of waste, 

generation of hazardous waste and 

hazardous waste management, by 

type of treatment 

B.5: energy consumption per 

net value added 

7: ensure access to 

affordable, reliable, 

sustainable and modern 

energy for all 

7.3: by 2030, double the global 

rate of improvement in energy 

efficiency 

7.3.1: energy intensity measured in 

terms of primary energy and gross 

domestic product 
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  Table 3 

Social 

Suggested indicator Sustainable Development Goal Target 

Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal 

Indicators indicator 

C.1: total workforce, with 

breakdown by employment 

type, contract and gender 

5: achieve gender equality 

and empower all women 

and girls 

5.5: ensure women’s full and 

effective participation and equal 

opportunities for leadership at all 

levels of decision-making in 

political, economic and public 

life 

5.5.2: proportion of women in 

managerial positions 

 8: promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and 

decent work for all 

8.5: by 2030, achieve full and 

productive employment and 

decent work for all women and 

men, including for young people 

and persons with disabilities, and 

equal pay for work of equal 

value 

8.5.1: average hourly earnings of 

women and men employees, by 

occupation, age group and persons 

with disabilities 

C.2: expenditure on research 

and development as a 

proportion of turnover 

9: build resilient 

infrastructure, promote 

inclusive and sustainable 

industrialization and foster 

innovation 

9.5: enhance scientific research, 

upgrade the technological 

capabilities of industrial sectors 

in all countries, in particular 

developing countries, including, 

by 2030, encouraging innovation 

and substantially increasing the 

number of research and 

development workers per one 

million people and public and 

private research and 

development spending 

9.5.1: research and development 

expenditure as a percentage of 

gross domestic product 

C.3: average hours of training 

per year per employee, with 

breakdown by employment 

category 

4: ensure inclusive and 

equitable quality education 

and promote lifelong 

learning opportunities for 

all 

4.3: by 2030, ensure equal 

access for all women and men to 

affordable quality technical, 

vocational and tertiary 

education, including university 

4.3.1: participation rate of youth 

and adults in formal and non-

formal education and training in 

the last 12 months 

C.4: percentage of employees 

covered by collective 

agreements 

8: promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and 

decent work for all 

8.8: protect labour rights and 

promote safe and secure working 

environments for all workers, 

including migrant workers, in 

particular women migrants, and 

those in precarious employment 

not available 

C.5: cost of employee health 

and safety 

3: ensure healthy lives and 

promote well-being for all 

at all ages 

3.8: achieve universal health 

coverage, including financial 

risk protection, access to quality 

essential health-care services and 

access to safe, effective, quality 

and affordable essential 

medicines and vaccines for all 

not available 
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Suggested indicator Sustainable Development Goal Target 

Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal 

Indicators indicator 

C.6: work days lost due to 

occupational accidents, 

injuries and illness 

8: promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and 

decent work for all 

8.8: protect labour rights and 

promote safe and secure working 

environments for all workers, 

including migrant workers, in 

particular women migrants, and 

those in precarious employment 

8.8.1: frequency rates of fatal and 

non-fatal occupational injuries, by 

gender and migrant status 

C.7: human rights 8: promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and 

decent work for all 

8.7: take immediate and 

effective measures to eradicate 

forced labour, end modern 

slavery and human trafficking 

and secure the prohibition and 

elimination of the worst forms of 

child labour, including 

recruitment and use of child 

soldiers, and by 2025 end child 

labour in all its forms 

8.7.1: percentage of number of 

children aged 5 to 17 engaged in 

child labour, by gender and age 

group 

  Table 4 

Institutional 

Suggested indicator Sustainable Development Goal Target 

Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal 

Indicators indicator 

D.1.1: number of board 

meetings and attendance rate 

16: promote peaceful and 

inclusive societies for 

sustainable development, 

provide access to justice for 

all and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels 

16.7: ensure responsive, 

inclusive, participatory and 

representative decision-making 

at all levels 

not available 

D.1.2: women board 

members 

5: achieve gender equality 

and empower all women and 

girls 

5.5: ensure women’s full and 

effective participation and 

equal opportunities for 

leadership at all levels of 

decision-making in political, 

economic and public life 

5.5.2: proportion of women in 

managerial positions 

D.1.3:board members 

divided by age range 

16: promote peaceful and 

inclusive societies for 

sustainable development, 

provide access to justice for 

all and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels 

16.7: ensure responsive, 

inclusive, participatory and 

representative decision-making 

at all levels 

16.7.1: proportions of positions (by 

age group, gender, persons with 

disabilities and population groups) 

in public institutions (national and 

local legislatures, public service 

and judiciary) compared to 

national distributions 
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Suggested indicator Sustainable Development Goal Target 

Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal 

Indicators indicator 

D.1.4: existence of audit 

committee, number of 

meetings and attendance rate 

16: promote peaceful and 

inclusive societies for 

sustainable development, 

provide access to justice for 

all and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels 

16.6: develop effective, 

accountable and transparent 

institutions at all levels  

not available 

D.1.5: compensation total 

and compensation per board 

member and executive 

16: promote peaceful and 

inclusive societies for 

sustainable development, 

provide access to justice for 

all and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels 

16.6: develop effective, 

accountable and transparent 

institutions at all levels  

not available 

D.2: donations (unspecified) 

and donations to community 

projects 

Applicable to most of the 

Sustainable Development 

Goals, depending on purpose 

and target audience needs 

not applicable not applicable 

D.3: anti-corruption (number 

of convictions for violations 

of corruption-related 

legislation or regulation and 

amount of fines paid or 

payable 

16: promote peaceful and 

inclusive societies for 

sustainable development, 

provide access to justice for 

all and build effective, 

accountable and inclusive 

institutions at all levels 

16.5: substantially reduce 

corruption and bribery in all 

their forms 

16.5.1*: percentage of persons 

who had at least one contact with a 

public official, who paid a bribe to 

a public official or were asked for 

a bribe by these public officials, in 

the previous 12 months, 

disaggregated by age group, 

gender, region and population 

group 

    


