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تحس ــي إمكاني ــة المقارنـــة ب ــي التق ــارير المتعلق ــة باالس ــتدامة ا تيـ ــار
مؤشرات أساسية لإلبالغ م جانـ الشـراات نـ إسـااماا فـي تحقيـق
أهداف التنمية المستدامة
مذارة َّ
مقدمة م أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي

هذه املذكرة أعدهتا أمانة األونتاةال لاي ةد مةداولد الةدورة الراالة والثرية لفرية ا ةربا
احلتومي الدويل اللامل امللة اامللةايد الدولية لمماابةب واالاةرش اشةخت ارايةار مؤأةراد أبابةي
لإلارش من جانب الشركاد عن إبهامها يف حتقي أهداف الانمي امل ادام .
وت ةةاند امل ةةذكرة إت امل ةةداولد ال ةةااق لفرية ة ا ة ةربا احلت ةةومي ال ةةدويل اش ةةخت لور
االاةةرش يف ر ةةد تنفيةةذ رن ة الانمي ة امل ةةادام للةةا  ،2030وكيةةف ميتةةن ايةةالة تلزيةةز هةةذا
الدور عن طري حت اجلولة والت اق والقاامي لممقارن وفائدة االارش املالم االبادام .
وي الرض الاقريةر مبةالو وملةايد ارايةار املؤأةراد ،ويلةرض مموعة مةن املؤأةراد األبابةي
املخاارة من أجل إجرا مزيد من املناقش  .وتشمل هذه املؤأراد اجملالد القاصةالي والبييية
والجاماعية وااللارية  ،فااةةي إطةةار رةةا أبةةاو اللمةةال امللمومةةاد املالية وامللمومةةاد املالمقة
االبادام عمى م اوى الشركاد وكذلك ملوا م االارش من جانب الشةركاد مةم مانمبةاد
آلي ر د أهداف الانمي امل ةادام واياناهتةا الفوقية الاوجيهية اشةخت االاةرش عةن البةادام .
وتق ة ه هةةذه املةةذكرة أيض ةاس الةةط امل ةةائل لنر هةةا لممناقش ة يف الةةدورة الراال ة والثري ة لفري ة
ا ربا احلتومي الدويل اللامل املل اامللةايد الدولية لمماابةب واالاةرش ،ابية انةا توافة يف
اآلرا ةةول القائم ة املق ة ااملؤأ ةراد األبابةةي  ،ةةا ي ةهم يف ايةةالة إمتاني ة املقارن ة ا ة
الاقارير املالمق االبادام ويف حتقي الت اق مم أطر االارش املايل.
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أوالا -مقدمة
 -1أ ّكةةد ا ةربا املشةةاركوت يف الةةدورة الثالثة والثرية لفرية ا ةربا احلتةةومي الةةدويل اللامةةل
امللة اامللةةايد الدولي ة لمماابةةب واالاةةرش عمةةى أمهية إبةةها القنةةا ا ةةا يف حتقية أهةةداف
الانمي امل ادام وعمى الدور البالغ األمهي الذي يؤليه االارش الرفيم اجلولة املايل وغةد املةايل يف
ر ةد تنفيةذ هةذه األهةةداف ،ويف لعةم البةاقرار املةايل ،وتلزيةةز البيية البةاثماري املواتية  ،وتي ةةد
حتقي ة الش ةةفافي  ،وتلزي ةةز االلارة ال ةةميم  .وأأ ةةاروا إت ال ةةاه املان ةةور املامث ةةل يف ال ةةدور املازاي ةةد
لإلاةةرش عةةن البةةادام يف جةةدول أعمةةال ا ابةةب واالاةةرش وعمةةى احلاج ة إت تتييةةف اييةةاد
االاةةرش الةةذي تقةةو اةةه الشةةركاد (االاةةرش الشةةركا مةةم املنالةةب اجلديةةدة الناأةةي عةةن رن ة
الانمي امل ادام للا .2030
 -2وقد اتف فري ا ربا احلتومي الدويل اللامل عمى أت ارنامج أهةداف الانمية امل ةادام
وإطار ر ده ميتن أت يؤليا لوراس متتينياس يف الاشجيم عمى اتبا هنج ماتامةل اشةخت االاةرش مةن
جانب الشركاد ،ويف حت ة االاةرش املالمة االبةادام وحتقية الت ةاق فيةه ،ويف تلزيةز فائةدة
االارش ألغراض اختاذ القةراراد وتقيةيم إبةهاماد الشةركاد يف تنفيةذ أهةداف الانمية امل ةادام .
وقة ةةد لعة ةةت البة ةةانااجاد املاف ة ة عميهة ةةا لمة ةةدورة األونتاة ةةال إت اللم ة ةةل ،االالة ةةاوت مة ةةم الفري ة ة
الباشةةاري املل ة اةةاالارش الشةةركا وأهةةداف الانمي ة امل ةةادام  ،عمةةى حتقي ة تقةةد يف أعمالةةه
اشةةخت ارايةةار عةةدل ةةدول مةةن مؤأةراد االاةةرش األبابةةي ذاد الصةةم مةةن أجةةل تي ةةد تن ةةي
االارش عن البادام ابي موا ماه مم إطار ر د أهداف الانمي امل ادام ومؤأراته.
 -3وقةةد أعةةدد أمان ة األونتاةةال هةةذه املةةذكرة ابي ة تي ةةد املناقش ة اشةةخت ارايةةار مؤأ ةراد
أباب ةةي أله ةةداف الانمي ة امل ةةادام يف ال ةةدورة الراال ة والثري ة لفري ة ا ةربا احلت ةةومي ال ةةدويل
اللامةةل .وقةةد أعةةدد املةةذكرة االان ةةي مةةم الفري ة الباشةةاري الةةذي اجامةةم يف  3و ٤ني ةةات/
أاريل  2017يف جنيف ،وهي تاضمن الالميقاد املقدَّم من ا ربا (. 1
 -٤وت ةةاند هةةذه املةةذكرة إت املناقشةةاد ال ةةااق الةةأ أجراهةةا فري ة ا ةربا احلتةةومي الةةدويل
اللامةةل اشةةخت حت ة لور االاةةرش يف حتقية أهةةداف الانمية امل ةةادام  .وقةةد نةةاق فرية ا ةربا
احلتةةومي الةةدويل اللامةةل ،يف لورتيةةه الثانية والثرية والثالثة والثرية  ،األبةةاو املننقةةي العةةدال
مموع ة مةةن املؤأ ةراد الشةةركاتي األبابةةي ومبةةالو هةةذه اللممي ة وإطارهةةا اال ةةايل( . 2وينببةةي
النظر يف هذه املذكرة االق ات مم الويائ ال ااق الأ أعدد من أجل هذه الدوراد.
__________

(1

(2
2

قدمت الالميقاد واالبهاماد مةن رةربا مةن التيانةاد الاالية ب راانة ا ابةب القةانوني امللامةدين ومؤب ة
‘امةةو أورتشةةارل‘ وجلنة الاخنةةيا اال؛ةةائي وممةةا ملةةايد االفصةةاه املالمق ة ااملنةةا ومؤب ة بةةجل الشةةركاد
( Corporate Registerوإلارة الشؤوت القاصالي والجاماعي وألب اال صا اد ااألمم املاادة واملتاةب
اال صةةائي الحتةةالي األملةةاين ومبةةالرة االاةةرش اللاملي ة وامللهةةد البةةتامندي لمماابةةب القةةانوني واجملمةةا
ال ةةدويل لممل ةةايد ا اب ةةبي ومنظمة ة اللم ةةل الدولي ة ة وأ ةةرك  KPMG Switzerlandوواارة البيي ة ة يف الربااي ةةل
وامللهةةد الولنةةدي لمماابةةب القةةانوني واليي ة الولندي ة لإل صةةا اد واألونتاةةال ،هيي ة اباشةةاري م ةةاقم
وارنةةامج األمةةم املااةةدة لمبيي ة والبنةةك الةةدوي واجملمةةا اللةةاملي لنعمةةال الاجاري ة مةةن أجةةل الانمي ة امل ةةادام .
مر ظ ب الالميقاد املقدَّم من ا ربا ل تل االضرورة إقرار املؤأراد املق .
انظر الوييق  TD/B/CII./ISAR/75والوييق .TD/B/C.II/ISAR/78
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 -5وتبا ةةذ ه ةةذه امل ةةذكرة الان ةةوراد يف م ةةال االا ةةرش ع ةةن الب ةةادام وع ةةن أه ةةداف الانمي ة
امل ةةادام الةةأ ةةديت منةةذ انلقةةال الةةدورة الثالثة والثرية لفرية ا ةربا احلتةةومي الةةدويل اللامةةل يف
عا  .2016وهذا يشمل الاو ياد امل امدة من الاقرير النهائي لفرق اللمل امللنية ااالفصةا اد
املالي ة ة املاص ة ةةم ااملن ة ةةا  ،الااال ة ة جملم ة ةةا حتقي ة ة الب ة ةةاقرار امل ة ةةايل الا ة ةةاام ا ة ةةدوره جملموع ة ة اللش ة ةرين
( زيرات/يونيةةه  3( 2017و‘املبةةالو الاوجيهية املالمقة اةةاالارش غةةد املةةايل‘ (منهجية االاةةرش عةةن
امللموم ةةاد غ ةةد املالي ة ( 2017/C215/01الص ةةالرة ع ةةن املفوو ةةي األورواي ة يف متوا/يولي ةةه ،2017
كمااال ة لماوجيةةه ( 2014/95/EU Directiveامللةةدل لماوجيةةه  2013/34/EUفيمةةا يالم ة اامللمومةةاد
ةالانو َّ
املقدمة مةةن الشةةركاد واجملموعةةاد التبةةدة( ، ٤للةةا .201٤
غةةد املالية وامللمومةةاد املالمقة اة ّ
وتننةةوي تو ةةياد فرقة اللمةةل هةةي واملبةةالو الاوجيهية عمةةى إمتانية أت تصةةباا ة ّةرك هةةام مةةن
ركاد الابيد يف امارباد االارش عمى الصليد القنري وعمى ليد الشركاد.
 -6ويقةةد تقريةةر فرقة اللمةةل تو ةةياد اشةةخت االفصةةا اد املالية املاصةةم ااملنةةا  .وقةةد جةةا
فيه أنه يوجد طمب ماناٍ عمى امللموماد املاصم ااملنا واملفيدة لختاذ القراراد يف هةذا الصةدل،
أت أوجه عد الت اق يف امارباد االفصاه ،والفاقار إت ال ياق املالم اامللمومةاد،
يف
وابةةاخدا تقةةارير ؛ني ة وغةةد قاام ة لممقارن ة هةةي يل ةاس عقبةةاد رئي ةةي يواجههةةا املشةةاركوت يف
األبةواق املالية عنةةد اختةةاذ القةراراد .فلةةد كفاية امللمومةةاد املالمقة ااملخةةاطر ميتةةن أت يقةةول إت
إبا ة ت لد األ ول وإت بو ختصيص رأو املال وقد يثد القم اشخت الباقرار املايل .ويق ّد
الاقرير عدلاس من الاو ياد اشخت كيفي تي د االفصاه عن القضايا املاصم ااملنا  ،اوبةائل مةن
اينها النظر يف مقاييا اشخت املخاطر املاصم ااملنا واملرتبن اامليةاه والناقة وابةاخدا األراوةي
وإلارة املياه ،يف احلالد الأ يتوت فيها ذلك منابباس وقاارس لمانبي .
 -7وتةةنص وييقة املبةةالو الاوجيهية لممفووةةي األورواية عمةةى منهجية لإلاةةرش عةةن امللمومةةاد
غد املالي  .وحتدل هةذه الوييقة املبةالو الرئي ةي لإلاةرش عةن امللمومةاد غةد املالية  -والةأ تشةمل،
يف م ة أمةةور ،مةةدى أمهياهةةا وقاامياهةةا لممقارن ة وات ةةامها االت ةةاق .وهةةي تنةةاق أيض ةاس مؤأ ةراد
األلا الرئي ةةي كةةخلاة لاا ة فائةةدة االاةةرش غةةد املةةايل .وتةةذكر الوييق ة أت عم ة ع
ةالممي امللمومةةاد
مييم ةةوت إت تق ةةدير امللموم ةةاد التمية ة تق ةةديراسكبة ةداس ا ةةالنظر إت أهن ةةا ت ةةاعدهم عم ةةى قي ةةاو الاقة ة ّد
املااقة ة  ،والاخك ةةد م ةةن الت ةةاق عم ةةى م ةةر الوق ةةت ،وإجة ةرا مقارن ةةادع .وتق ةةد الوييقة ة ع ةةدلاس م ةةن
املهم ة
مؤأ ةراد األلا الرئي ةةي الاووةةياي وتشةةجم الشةةركاد عمةةى االفصةةاه عةةن مؤأ ةراد األلا ّ
الرئي ةي  ،اللامة منهةا والقناعية عمةى ال ةوا  ،وكةذلك عةن مؤأةراد األلا الرئي ةي املالمقة حتديةةداس
االشركاد .ويشتل ال رل املنابب الذي يشره هذه املؤأراد إواف عممي لمبياناد غد املالي .
 -8وقد ةد تنةور هةا آرةر أينةا فة ة مةا اة الةدورت متثةل يف إ ةدار املشةرو النهةائي
ملنشةةور الن ةوات عاالاةةرش مةةن جانةةب مؤب ةةاد األعمةةال عةةن أهةةداف الانمي ة امل ةةادام ب حتميةةل
لنه ةةداف والباي ةةادع ،ال ةةذي أ ةةب ماا ةاس يف متوا/يولي ةةه  . 5(2017وق ةةد أع ة ّدد ه ةةذا الاقري ةةر
مب ةةالرة االا ةةرش اللاملي ة والتف ةةاق الل ةةاملي لنم ةةم املاا ةةدة ،ا ةةدعم م ةةن أ ةةرك عا ةرايا ووتره ةةاوو
كةةواراع .وهةةو يي ةةر ايةةالة الةةدمج اة املبةةالراد املخامفة يف مةةال االاةةرش مةةن جانةةب الشةةركاد

__________

(3
(٤
(5
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مااه عمى الراااب ( https://www.fsb-tcfd.orgمت الرجو إليه يف  22آب/أغ نا . 2017
مااه عمى الةراااب ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095مت
الرجو إليه يف  28آب/أغ نا . 2017
ماةةاه عمةةى ال ةراااب_https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Final_Draft_An_Analysis_of
( the_Goals_and_Targets_July_2017.pdfمت الرجو إليه يف  22آب/أغ نا . 2017
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فيمةا ياصةةل اخهةداف الانمية امل ةادام  ،اةةالنظر إت أت الاقريةر يلةةرض ميلةاس أةةامرس الفصةةا اد
مؤب اد األعمال املن َّ ق مم غاياد ومؤأةراد أهةداف الانمية امل ةادام  ،و مّةل الثبةراد الةأ
ميتن أت تنشخ يف مال االفصاه.
 -9وقد جةا هةذا الاقريةر نايجة مشةاوراد وابةل  ،ةا يف ذلةك مشةاوراد جةرد عةن طرية
جلن اباشاري مالدلة أ ااب املصةما أنشةخهتا مبةالرة االاةرش اللاملية والتفةاق اللةاملي لنمةم
املااةةدة .وأبةةهمت أمانة األونتاةةال يف هةةذا اللمةةل ابية وةةمات حتقية الت ةةاق وتة ار الناقةةاد
ا ة املبةةالرت  .ويف ة أت مشةةرو مبةةالرة االاةةرش اللاملي ة والفري ة الباشةةاري املل ة ا عةةدال
مؤأراد أهداف الانمي امل ادام يهدف إت تي د االارش من جانب الشركاد عن إبهاماهتا
يف حتقي ة أهةةداف الانمي ة امل ةةادام يف اجلوانةةب ذاد الصةةم مةةن ألائهةةا ،ف ة ت أعمةةال األونتاةةال
ترّكز عمى ارايار عةدل ةدول مةن املؤأةراد التمية األبابةي الةأ تتةوت عاملية وقاامة لممقارنة .
وتش ةةتل ه ةةذه املؤأ ةراد األباب ةةي مق ةةاييا ر ةةا األب ةةاو ألغ ةراض االا ةةرش ،االعام ةةال عم ةةى
املبةةالو الاوجيهية القائمة الرامية إت لعةةم حت ة إمتانية مقارنة تقةةارير االاةةرش عةةن البةةادام
الضها ابلط ا مؤب اد األعمال والصناعاد واملناط اجلبرافي .
 -10والب ةةرض الرئي ةةي م ةةن ه ةةذه امل ةةذكرة ه ةةو موا م ة مش ةةرو املؤأ ةراد األباب ةةي م ةةم اللم ةةل
املش ك الذي يقو اةه األونتاةال وارنةامج األمةم املااةدة لمبيية اشةخت ووةم توجيهةاد م ةامدة مةن
البياناد الفوقي يف االاةرش عةن البةادام فيمةا يالمة اااقية أهةداف الانمية امل ةادام  .والةدف
من هذه البياناد الاوجيهي هو تزويةد الةدول األعضةا يف األمةم املااةدة نهجية اشةخت قيةاو عةدل
الش ةةركاد ال ةةأ تنش ةةر تق ةةارير ع ةةن الب ةةادام  ،وه ةةو أ ةةد مانمب ةةاد إط ةةار ر ةةد أه ةةداف الانمية ة
امل ادام  .كما أهنا تاي بياقاس جديةداس لرايةار مؤأةراد أبابةي نظةراس إت أت هةذه املؤأةراد ميتةن
أت تةةؤلي لوراس هام ةاس يف م ةةاعدة اجلهةةاد الرئي ةةي ةةا ب املصةةما يف انةةا تواف ة يف اآلرا اشةةخت
املانمباد الدنيا الأ ينببةي أت يفةي ةا التيةات القةائم اةاالارش لتةي ميتةن اعابةار البيانةاد َّ
املقدمة
منه إارغاس عن البادام  .والنقاط األبابي يف الاوجيهاد امل امدة مةن البيانةاد الفوقية ملرووة
ألناه كخباو ملناقشاد فري ا ربا اشخت ايالة حت هذه البياناد الاوجيهي .
 -11وتق َّ م هذه املةذكرة إت الفةرو الاالية ب مناقشة ملشةرو الاوجيهةاد امل ةامدة مةن البيانةاد
الفوقي ة اشةةخت االاةةرش عةةن البةةادام  ،وابةةالراض لرعابةةاراد الرئي ةةي املالمق ة اارايةةار املؤأ ةراد
األباب ةةي لااقية ة أه ةةداف الانمية ة امل ةةادام م ةةن أج ةةل الش ةةركاد ،واق ا ةةاد تالمة ة ااملؤأة ةراد
األبابةةي واووةةم هنشةةج اشةةخت قيابةةها ،والااةةدياد الرئي ةةي املنرو ة يف هةةذه اجملةةالد مةةن أجةةل
موا م الاداول اشخهنا أينا الدورة الراال والثري لفري ا ربا احلتومي الدويل اللامل.

ثانيا -توجياــات مســتمدة م ـ البيانــات الؤوريــة بشــمن مؤشــر أهــداف التنميــة
المستدامة المتعلق بعدد الشراات التي تنشر تقارير ن االستدامة
 -12يف عةةا  ،2015اعامةةدد الةةدول األعضةةا يف األمةةم املااةةدة رن ة الانمي ة امل ةةادام
لل ة ةةا  2030ال ة ةةأ حتا ة ةةوي عم ة ةةى  17ه ة ةةدفاس و 169غاي ة ة ة  .وق ة ة ةد طمب ة ةةت اجلملي ة ة ة اللام ة ة ة يف
قراره ةةا  1/70أت جي ةةري مااال ة ة واب ةةالراض ه ةةذه األه ةةداف والباي ةةاد ااب ةةاخدا مموع ة ة م ةةن
املؤأراد اللاملي الأ ترّكز عمى حتقي ناائج ميتةن قيابةها .وانةا عمةى ذلةك ،أنشة فرية ا ةربا
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املش ك ا الوكالد املل ؤأراد أهداف الانمي امل ادام كةي يضةم إطةاراس عامليةاس لممؤأةراد
ابي ر د تنفيذ رن عا  .2030وباضم الدول األعضا مؤأراهتا الوطني وفقةاس ملبةالو رنة
عةةا  2030الةةأ حتةةدَّل البايةةاد ،وفق ةاس لةةا ،اخهنةةا ينببةةي أت تتةةوت عاملي ة طمو ة  ،فااةةدل كةةل
توم ة غاياهتةةا الوطني ة م أ ةةدة ةةاوى النمةةوه اللةةاملي ولت ةةن عمةةى أت تضةةم يف احل ةةبات
ظروفهة ةةا الوطني ة ة ( . 6وجية ةةري الي ة ةاس ووة ةةم مؤأ ة ةراد أهة ةةداف الانمي ة ة امل ة ةةادام  ،ة ةةا يف ذلة ةةك
الاوجيهاد امل امدة من البياناد الفوقي املالمق اقياو هذه املؤأراد.
 -13والةدف  6-12مةةن رنة الانمية امل ةةادام للةةا  2030يشةجم الشةةركاد ،ول بةةيما
الشةةركاد التبةةدة وعةةرب الوطنية  ،عمةةى اعامةةال اماربةةاد م ةةادام وعمةةى إلرال امللمومةةاد املالمقة
االبادام يف لورة تقدمي تقاريرها .ويانمب مؤأر هةدف الانمية امل ةادام  1-6-12االاةرش
عن عدل الشركاد الأ تنشر تقارير عن البادام .
 -1٤وقد ظل األونتاال وارنامج األمم املااةدة لمبيية يلمةرت لووةم توجيهةاد م ةامدة مةن
البياناد الفوقي اشخت مؤأر الدف  1-6-12من أهداف الانمي امل ادام  .والدف مةن هةذا
اللمل هو متت البمدات من االارش عن هذا املؤأر ومن ةم البيانةاد عةن ألا الشةركاد فيمةا
يالم ة اااقي ة البةةادام وتخيداتةةه وذلةةك انريق ة قاام ة لممقارن ة وما ةةق  .ومةةن املاوقةةم أت تاةةي
هذه الاوجيهاد امللموماد الاالي ب
(أ

تلريف االارش عن البادام

(ب طريق ة احل ةةاب (امللةةايد الرئي ةةي الةةأ ينببةةي ابةةايفالها يف الاقريةةر لتةةي يلاةةرب
إارغاس عن البادام من جانب التيات املل
(ل

األباو املننقي والاف د

(ل

املصالر و م البياناد

(ه

املانمباد املالمق ااصنيف البياناد

(و

اياناد الر د اللاملي

(ا

ملموماد أررى.

ألف -تعريف اإلبالغ ن االستدامة ومعاييره الرئيسية
 -15ياضمن املشرو احلايل لماوجيهاد امل ةامدة مةن البيانةاد الفوقية اشةخت الةدف 1-6-12
من أهداف الانمي امل ادام حتديد م خل االارش عن البادام وملايده الرئي ي .
 -16فاالارش عن البادام من جانب الشركاد ينقل امللمومةاد املنابةب الةأ مت ّتةن مةن فهةم
القيم ة القاصةةالي النويم ة األجةةل لمشةةرك وإبةةهامها يف إجيةةال اقاصةةال عةةاملي م ةةادا وذلةةك اةةخت
تخرةةذ يف احل ةةبات ألا هةةا القاصةةالي والبييةةي والجامةةاعي وااللاري وتخيداهتةةا مةةن هةةذه الن ةوا ي.
َّ
وتقد هذه امللموماد يف أتل اياناد كمي ونوعي كجز من عممية االاةرش مةن جانةب الشةرك .
وتشةةمل مؤأ ةراد األلا الرئي ةةي البيانةةاد التمي ة وميتةةن اللثةةور عمةةى مثةةال لمبيانةةاد النوعي ة يف
الو ف َّ
املقد لب اتيجياد البادام ا ا االشرك ول ياباهتا املالمق ااالارش.

__________
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 -17وألغةراض قيةاو املؤأةةر  ،1-6-12جيةب أت تفةةي تقةارير البةةادام انمبةاد االاةةرش
الدنيا .وجيب أت حتاوي هذه الاقارير عمى امللموماد الاالي لتي ميتن قبولاب
(أ

لمنهج الذي اتبلاه املؤب
و ف واو ش

(ل

ايات الضمات (قيد املناقش .

امللني يف حتديد اوى الاقرير

(ب ملموماد عن ألا الشرك ووولها وتخيد نشاطها عمى الانمية امل ةادام عمةى
مر الوقت ،وتابّم الاق ّد ال نوي املنجز لااقي اب اتيجي الشرك ووبائل تنفيةذها ،والااةدياد
ا امم الأ تواجةه حت ة األلا  ،وأي ملمومةاد أرةرى ذاد ةم تفيةد يف لعةم عمميةاد ةنم
الق ة ةرار الب ة ة اتيجي وينبب ة ةةي أت تش ة ةةمل ه ة ةةذه امللموم ة ةةاد أيض ة ةاس امل ة ةةائل القاص ة ةةالي والبييي ة ة
والجاماعي وامل ائل املالمق ا لارة الشرك أو امل ائل املؤب ي
 -18والاقارير املالمق االبادام ميتن أت تنشةر كويةائ قائمة اةذاهتا أو أت تةدمج يف الاقريةر
ال نوي لممؤب امللني .

باء -جميع البيانات وتصنيؤاا
 -19يلرض مشرو الاوجيهاد اق ا اد اشخت إتا

البياناد و لها وتصنيفها.

 -20وفيما يالم جبمم البياناد ،تشةد الناةائج األولية امل ةامدة مةن لرابة مصةالر البيانةاد
ونظم م البياناد إت أنه يمز إجيال نظا قوي من أجل لمج املانمباد املذكورة أعره لإلاةرش
ع ةةن الب ةةادام  .وب ةةيجري إجة ةرا حب ةةو إو ةةافي ترّك ةز عم ةةى نظ ةةم ةةم البيان ةةاد عم ةةى الص ةةليد
اشخت النقاط الاالي :
الوط  ،ورا
امل ةةاولعاد الوطني ة لماقةةارير املالمق ة االبةةادام  .مةةن أمثماهةةا اواا ة احلتوم ة
(أ
الفرن ي ( ، info-financiere.frوقاعدة اياناد املركز الباك ااين لمم ؤولي الجاماعي لمشركاد
) (www.csrcp.comواملوقة ةةم الشة ةةبتي املركة ةةز عمة ةةى هولنة ةةدا ،وهة ةةو البواا ة ة الدولي ة ة لإلاة ةةرش عة ةةن
الب ةةادام ) .(sustainability-reports.comأم ةةا قاع ةةدة ايان ةةاد املدونة ة األملانية ة لرب ةةادام فه ةةي
ت اضيف إقراراد الشركاد املالمق االماثال ملدون البادام األملاني  ،والأ تاي روااا مباأرة
لمراا ااقارير هذه الشركاد عن البادام
(ب املب ةةالراد املالمق ة حتدي ةةداس االقناع ةةاد (عم ةةى الص ةةليد ال ةةوط أو االقميم ةةي أو
الةةدويل  ،ةةا يف ذلةةك مبةةالراد راانةةاد الصةةناع ونشةةاط األعمةةال .ومةةن األمثمة املالمقة حتديةةداس
االصناع ب تقارير البادام الصالرة عن الشركاد األعضةا يف مبةالرة ابةادام ةناع االمسنةت
أو راان فظ البيي الااال لصناع النفا الدولي
(ل املتاتةةب اال صةةائي الوطني ة الةةأ مةةم ايانةةاد مةةن الشةةركاد اشةةخت القضةةايا
البييي واال صا اد املاصم االلمال
بةةمناد األبةواق املالية أو بةةمناد الر ةةد األرةةرى الةةأ تانمةةب مةةن الشةةركاد
(ل
تزوية ةةدها ااقة ةةارير بة ةةنوي عمة ةةى أبة ةةاو منة ةةاظم ،وهة ةةي مة ةةا ميتة ةةن أت تشة ةةمل أيض ة ةاس ملمومة ةةاد عة ةةن
البادام .
 -21وفيما يالم ااقةدمي ايانةاد مصةنَّف  ،ينببةي أت تق ّ ةم نظةم ةم البيانةاد الوطنية مؤأةراد
البيان ةةاد ةةب القن ةةا القاص ةةالي ون ةةو و ج ةةم املؤب ة ة املقدم ة ة لماق ةةارير .ففيم ةةا االقن ةةا
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القاص ةةالي ،يو ةةى اانبية ة تلري ةةف القناع ةةاد القاص ةةالي ال ةةذي يخر ةةذ ا ةةه الاص ةةنيف الص ةةناعي
ال ةةدويل املو َّ ةةد جلمي ةةم األنش ةةن القاص ةةالي  .وفيم ةةا يالمة ة ا ةةالنو واحلج ةةم ،يو ةةى ا ةةالامييز اة ة
الشركاد املدرج  ،وأركاد املصما اللام  ،والشركاد غد املدرج  ،ومؤب اد األعمال الصبدة
واملاوبن احلجم .وعمى الصليد الوط  ،يو ى أيضاس ااصنيف الشركاد ب احلجم.
 -22ويشةد مشةةرو الاوجيهةةاد إت عةةدل مةةن الااةةدياد الةةأ تواجةةه تةوافر البيانةةاد وإت القيةةول
الةةأ تةةرل عمةةى الةةنظم القائم ة جلميةةم امللمومةةاد عةةن االاةةرش عةةن البةةادام مةةن جانةةب الشةةركاد.
وهذه الاادياد تشمل مراقب اجلولة ،وعد اناظا الامثيل اجلبرايف ،والفاقار إت إمتاني املقارن .
 -23ويف هذا الصدل ،ينببي تناول القضايا الاالي من أجةل ايةالة حت ة توجيهةاد البيانةاد
الفوقي اشخت االارش عن البادام ب
(أ

هل تلريف االارش عن البادام مقبول؟

(ب ه ةةل ينبب ةةي إجي ةةال مانمب ةةاد إو ةةافي ينبب ةةي تمبياه ةةا م ةةن أج ةةل اعاب ةةار البيان ةةاد
إارغاس عن البادام ؟
(ل ه ةةل ينبب ةةي االأ ةةارة إت املؤأ ةراد األباب ةةي ال ةةدنيا م ةةن أج ةةل تي ةةد إمتاني ة
املقارن وومات جولة االارش عن البادام من جانب الشركاد( 7؟

مةةا هةةي القضةةايا الةةأ ينببةةي تناولةةا يف ابةةاادا وتنةةوير نظةةم ةةم البيانةةاد
(ل
الوطني واللاملي املالمق ااالارش عن البادام ؟
م ةةا ه ةةي املص ةةالر املوي ةةوق ةةا ال ةةأ ميت ةةن اب ةةاخدامها جلم ةةم ايان ةةاد ع ةةن ألا
(ه
وتخيداد الشركاد فيما يالم االبادام ؟

ثالثا -المؤشـرات األساســية ألهــداف التنميــة المســتدامة فيمــا يتعلــق بــاإلبالغ مـ
جان الشراات
ألف -ا تيار المؤشرات األساسية ألهداف التنمية المستدامة االنتبارات الرئيسية
 -2٤كانت العاباراد الرئي ي يف ارايار املؤأراد األبابي ألهداف الانمي امل ةادام قةد
نوقشت يف لوراد فري ا ربا احلتومي الدويل اللامل يف عةامي  2015و ،2016عمةى الناةو
املب ألناه.
 -25وينبب ة ة ةةي أت ي ة ة ةةاند اراي ة ة ةةار املؤأة ة ة ةراد إت املب ة ة ةةالراد واملانمب ة ة ةةاد القائمة ة ة ة املالمقة ة ة ة
ا ةاالارش ع ةةن الب ةةادام وإت امارب ةةاد الش ةةركاد يف هةةذا الص ةةدل  .وال ةةدف املنش ةةول ل ةةيا ه ةةو
عةةد اق ة اه مانمبةةاد جديةةدة اةةل تشةةجيم ابةةاخدا الةةنهج واملنهجيةةاد القائم ة انريق ة ما ةةق
وقاام لممقارن .

__________
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املهم ة ة ة املالمق ة ة ة افية ة ةةاد
( European Union Guidelines on non-financial reportingعم ة ةةى أت امللمومة ة ةةاد ّ
َّ
ملينة ة  ،املل ةةرب عنه ةةا اصة ةرا يف الاوجي ةةه  ،Directive 2014/95/EUينبب ةةي أت تش ةةتل مانمبة ةاس أل لإلفص ةةاه.
وتشامل هذه امللمومةاد عمةى امل ةائل املاصةم االبيية  ،واجملامةم ،واملةوظف  ،وا ة ا قةوق االن ةات ،ومتافاة
الف ال والرأوة .وتنص هذه الوييق أيضاس عمى مؤأراد ملموماد رئي ي دلة مقدَّم كخمثم .
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 -26وهت ةةدف املب ةةالرة إت حتدي ةةد ع ةةدل ةةدول م ةةن املؤأ ةراد األباب ةةي لإلا ةةرش ع ةةن حتقي ة
أهةةداف الانمي ة امل ةةادام  ،وهةةي مؤأ ةراد ينببةةي أت تتةةوت عام ة أةةامم  -تننب ة عمةةى يةةم
الشركاد التبدة والشركاد الو يدة ،ابط النظر عن نو نشاط أعمالا أو الصناع الةأ تابلهةا
أو متاهنا اجلبرايف .وهةذه املهمة عويصة  ،اةالنظر إت تنةو ارنةامج أهةداف الانمية امل ةادام ومةا
ياصل اه من أنشن الشركاد .ايد أت إطار ر د أهداف الانمي امل ادام ومؤأراته يلةربات عةن
تواف يف اآلرا تو مت إليه الدول األعضا يف األمم املااةدة اشةخت مةا هةي متونةاد املانمبةاد
اللاملي ة لمانمي ة امل ةةادام وهةةذا ميتةةن أت يتةةوت نقن ة اننةةرق جيةةدة لااديةةد املؤأ ةراد اللام ة
الش ةةامم ذاد الص ةةم املالمقة ة االب ةةادام يف تق ةةارير الش ةةركاد .واينم ةةا ترك ةةز ه ةةذه امل ةةذكرة عم ةةى
املؤأراد كخباو مرجلي كمي وعمةى مةا هصةها مةن أبةاليب قيةاو ينببةي أت تا ةم االت ةاق،
ف هن ةةا ت ةةمم أيضة ةاس ا ةةخت امللموم ةةاد ال ةةياقي أو ال ةةرلي ب ةةاتوت منمواة ة لاا ة ة فائ ةةدة ه ةةذه
املؤأراد لمجهاد ا ب املصما كما باتوت عممياد االفصاه املالمق حتديداس االصةناعاد
والشركاد األررى ذاد أمهي هي األررى.
 -27ويرتتةةز ارايةةار املؤأ ةراد األبابةةي عمةةى ال اياجةةاد املش ة ك لمم ة ع
ةالمم الرئي ةةي
لإلارش عن أهداف الانمي امل ادام  ،مثةل امل ةاثمرين واحلتومة واجملامةم املةدين .وااالوةاف إت
ذل ةةك ،يا ةةي ه ةةذا الراي ةةار إط ةةاراس مي ّت ةةن م ةةن ان ةةا توافة ة يف اآلرا يف ه ةةذا اجمل ةةال ا ةةدل .وه ةةذا
األبة ةةاو املننقة ةةي يلتة ةةا بة ةةياق الاقة ةةارير املالي ة ة الة ةةأ ياقابة ةةم اشة ةةخهنا امل ة ةةا ع
لمموت املخامفة ةةوت
ا اياجاد مش ك .

 -28ويف هةةذا الصةةدل ،يامثةةل أ ةةد العابةةاراد الرئي ةةي يف تنبية مبةةدأ األمهية  .وكمةةا نةةوق
رةةرل الةةدورة الثالثة والثرية لفرية ا ةربا احلتةةومي الةةدويل اللامةةل ،فة ت مبةةدأ األمهية قةةد اختةةذ
ال ةةداس جدي ةةداس يف ب ةةياق االا ةةرش ع ةةن أه ةةداف الانمي ة امل ةةادام  .وكم ةةا ل ةةو ظ يف تقري ةةر ةةالر
ةةائل البةةادام  ،تا ةةم كةةل ملموم ة ااألمهية االن ةةب إت طةةرف مةةا،
مةةؤرراس ،ف نةةه عفيمةةا يالمة
(8
وهو ما يدعو إت طره ال ؤال الاايلب من أي وجه نظر ينببي حتديد هذه األمهي ؟ع
 -29وق ةةد تنم ةةب اعام ةةال رنة ة الانمي ة ة امل ةةادام لل ةةا  2030إجة ةرا مش ةةاوراد مال ةةدلة
أ ةةااب املصةةما اتف ة فيهةةا يةةم األط ةراف عمةةى أت جوانةةب ملين ة مةةن األنشةةن القاصةةالي
والبييي ة والجاماعي ة تا ةةم اخمهي ة عظم ةةى االن ةةب إليه ةةا .وعم ةةى ب ةةبيل املث ةةال ،ت ةةاخد ي ةةم
الشركاد موارل طبيلي نالرة ،مثل املياه والةوا والناقة واملةوال واألرض ،وهةو مةا يةؤيّر عمةى مةدى
ت ةوافر هةةذه امل ةوارل لنجيةةال القالم ة  .ويامثةةل أ ةةد الش ةواغل األرةةرى يف ابةةاخدا امل ةوارل البش ةري
وتنةةوير رأو املةةال البشةةري .ولةةذلك ،ينببةةي إاةةرش اجلهةةاد ةةا ب املصةةما االاق ة ّد ا ةةرا يف
حتقي اباخدا رأيد لذه املوارل.
 -30ويف هذا الصةدل ،تةذكر فرقة اللمةل يف تو ةياهتا املالمقة ااالفصةاه املةايل املاصةل ااملنةا
أهنةةا عت ةمّم اةةخت ملظةةم امللمومةةاد املدرج ة يف تقةةارير االاةةرش املةةايل ختضةةم لاقيةةيم اشةةخت مةةدى
أمهياها .ايد أنه االنظر إت كوت األرنار املاصم اابد املنا هي أرنار مانوع تؤير تقريبةاس عمةى
ي ةةم الص ةةناعاد ،يلاق ةةد كث ةةد م ةن امل ةةاثمرين أت ه ةةذه األرن ةةار تانم ةةب اهامام ةاس را ة ةاسع(. 9
__________

(8
(9
8

Association of Chartered Certified Accountants and Climate Disclosure Standards Board, 2016,
).Mapping the Sustainability Reporting Landscape: Lost in the Right Direction (London
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وتو ةةي فرق ة اللم ةةل ا ةةخت يق ةةد مل ة ّدو االفص ةةا اد املاص ةةم ااب ةةد املن ةةا ه ةةذه االفص ةةا اد يف
تقاريرهم املالية ال ةنوي (اللامة الرئي ةي  .وينببةي قيةا الشةركاد الةأ تزيةد عابة إيرالاهتةا ال ةنوي
عمةةى مميةةار لولر اةةالنظر يف االفصةةاه عةةن هةةذه امللمومةةاد يف الاقةةارير األرةةرى عنةةدما ل تلاةةرب
امللموماد ذاد أمهي فر تدرل يف تقاريرها املالي  .وفضةرس عةن ذلةك ،ينببةي أت تقةد املؤب ةاد
املق ةةاييا الرئي ةةي امل ةةاخدم لقي ةةاو األرن ةةار املاصة ةةم ااب ةةد املن ةةا واملرتبن ة ة ااملي ةةاه والناق ة ة
واب ةةاخدا األرض وإلارة النفاي ةةاد ،يثم ةةا ك ةةات ذل ةةك مناب ةةباس وق ةةاارس لمانبية ة  .وينبب ةةي تق ةةدمي
املقةةاييا لف ة اد تارهي ة ابي ة ال ةةماه اااميةةل ال اهةةاد .وااالوةةاف إت ذلةةك ،ينبب ةةي  -يف
احلةةالد الةةأ ل يتةةوت فيهةةا ذلةةك واوةةااس  -أت تقةةد املؤب ةةاد و ةةفاس لممنهجي ة امل ةةاخدم
حل اب أو تقدير املقاييا املاصم اابد املنا .
 -31وتةةخ املةةالة  1(1مةةن توجيةةه الحتةةال األورو  Directive 2014/95/EUالامةةل جديةةد
ينببةةي أت يؤرةةذ يف احل ةةبات عنةةد تقيةةيم مةةدى أمهي ة امللمومةةاد غةةد املالي ة  ،وذلةةك ا أةةارهتا إت
امللمومة ةةاد املنموا ة ة علماصة ةةول عمة ةةى فهة ةةم لانة ةةور مؤب ة ة األعمة ةةال وألائهة ةةا وووة ةةلها وتة ةةخيد
نشاطهاع .وفضرس عةن ذلةك ،تةنص املبةالو الاوجيهية لممفووةي األورواية عمةى أت تقيةيم األمهية
ينببي أت يخرذ يف احل بات اللوامل الدارمي وا ارجي عمى ال وا .
 -32وأ ةةد العابةةاراد الرئي ةي أيض ةاس هةةو م ةةخل (عةةد ات ةةاق االاةةرش املةةايل واالاةةرش عةةن
البةةادام  ،ةةا يف ذلةةك م ةةخل اننبةةاق مبةةالو االاةةرش املةةايل عمةةى االاةةرش عةةن البةةادام  ،ولمةةج
امللموماد املالمق االبادام يف االارش املايل وترقي هذين اجملةال  .وجيةري عمةى ةو مازايةد اةذل
جهةةول مةةن أجةةل حتقي ة هةةذا الااة ّةول .وهةةذا يشةةمل تقري ةراس مؤقا ةاس أعةةده فري ة ا ةربا الرفيةةم امل ةةاوى
املل االامويل امل ادا والااام لرحتال األورو ( . 10ويذكر هذا الاقرير أنه لااقي مزيةد مةن الاقةد
يف مال الارقي ا االارش املةايل واالاةرش غةد املةايل ،ميتةن لممفووةي األورواية أت تةدعو الفرية
الباشاري األورو املل ااالارش املايل إت أت ينمب من اجملما الدويل لإلاةرش املاتامةل إجةرا
املترب ة يف هةةذا
لراب ة اشةةخت كيةةف ميتةةن إلرال اللوامةةل املالمق ة االبةةادام يف امللةةايد ا ابةةبي َّ
الصدل ،ااالواف إت تمك املالمق ااالارش املايل .وقد ر ب الفري الباشاري ذا البيات.
 -33وتلارب املؤأراد األبابي املق ة منابةب س لما ةاااد املو َّ ةدة ولمتيةات القةانوين القةائم
اةةاالارش .وأينةةا الف ة ة فيمةةا ا ة الةةدورت  ،ابةةامرد املناقشةةاد اشةةخت مةةا إذا كةةات االاةةرش عةةن
البادام واملؤأراد األبابي ينببي اباخدامهما عمى م ةاوى أةركا مو ّ ةد أ عمةى م ةاوى
التيات القانوين .واالنظر إت أت تخيد الشركاد يااق عمى امل اوى ا مي ،ي وق ا ةربا جة
مفالها أنه ينببي تقدمي البياناد من كيات قانوين االبمد املوطن .ايةد أت مةن املهةم اعابةار االاةرش
املو َّ ةةد عةةن البةةادام عمةةى م ةةاوى اجملموع ة أم ةراس اةةالغ األمهي ة كوبةةيم ملوا م ة بةةموك الشةةركاد
و؛ةاذل نشةاط األعمةال مةم رنة الانمية امل ةادام للةا  .2030ويشةتل أيضةاس االاةرش املو َّ ةد
أباباس لختاذ القرار املايل من جانب امل اثمرين.
 -3٤وي ةةدفم ال ةةبلط ا ةةخت البيان ةةاد املنمواة ة لإلا ةةرش ع ةةن املؤأة ةراد األباب ةةي ماا ة ة عم ةةى
م اوى التيات القانوين أو اخت امللموماد املالمق اخلا الشرك وتخيد نشاطها عمى البيية وقضةايا
اللمال تقو جبملها االفلل مباأرسة املتاتب اال صائي الوطني  .اينما يدفم آرروت اةخت االاةرش
الشةةركا لةةن ياةةي ملمومةةاد جديةةدة أو مفيةةدة تتةةوت كافي ة أو اةةخت البيانةةاد املو َّ ةةدة املص ةنَّف

__________

( ،European Commission, 2017, Financing a sustainable European economy 10ما ة ة ة ة ة ةةاه عم ة ة ة ة ة ةةى الة ة ة ة ة ة ةراااب
( ،https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdfمت الرج ة ةةو إلي ة ةةه
يف  7أيمول/ببامرب . 2017
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ألغةراض االاةةرش الشةةركا عةةن البةةادام عمةةى أبةةاو كةةل امةةد عمةةى ةةدة هةةي ايانةةاد ااهظ ة
الاتمف وتل ةفي وغةد عممية  .ومةم ذلةك ،يؤّكةد آرةروت أت البيانةاد الضةروري ماا ة قةاس عمةى
م ةةاوى التي ةةات الق ةةانوين ألت اب ةةاخدا املة ةوارل يش ةةتل ج ةةز اس م ةةن اب ةةب الات ةةاليف وا اب ةةب
االلاري  .وعروة عمى ذلك ،ف ذا كانت البياناد ت َّ
قد إت املتاتب اال صائي الوطني فر ينببي
أت يت ةةوت م ةةن الص ةةلب إتا اه ةةا عرنية ة يف تق ةةارير الش ةةركاد .وميت ةةن أت تنن ةةوي مويوقية ة ه ةةذه
امللموماد ومدى ات اقها مم االارش املايل عمى حتدياد .وتوجد م ةخل أرةرى هةي مةا إذا كةات
االارش عةن البةادام ينببةي اعابةاره عبيةاس أو اةاأل رى ألاةس ينببةي ابةاخدامها لاا ة التفةا ة
ورفط الاتاليف .وعمى ببيل املثةال فوفقةاس ملنشةور ظهةر مةؤرراس ،تاةوافر أللة مازايةدة عمةى وجةول
مؤب ةةاد ر ّفضةةت تتةةاليف الاشةةبيل انجةةاه عةةن طرية حت ة التفةةا ة ،ورا ة التفةةا ة مةةن
يذ الناق ويف مالد أوبم نناقاس مثل إلارة املياه والنفاياد(. 11
 -35ويقصد ااملنهجي املق أت تي ّ ر موا م املؤأةراد األبابةي املالمقة اخهةداف الانمية
امل ةةادام لمشةةركاد مةةم مؤأ ةراد أهةةداف الانمي ة امل ةةادام عم ةةى الصةةليدين الةةوط والل ةةاملي.
ف ارش الشركاد عن أهداف الانمية امل ةادام  ،مثةل االاةرش ا ابةب واالاةرش عةن البةادام ،
هو أمر م اجد وآرذ يف الانور .ولةذلك ،يوجةد ارةم ميتةن ملةه ابةاادا هنشةج من َّ ة يرتتةز
عمى اللرق ا ا ابةب واال صةا ابية تي ةد فائةدة هةذه املؤأةراد لنائفة أوبةم مةن اجلهةاد
ةةا ب املصةةما  .ووفقةاس لنظةةا احل ةةاااد القومية  ،فة ت املبةةالو الةةأ تقةةو عميهةةا امللةةايد الدولية
لإلا ةةرش امل ةةايل تا ة ة يف ملظ ةةم احل ةةالد م ةةم مب ةةالو ه ةةذا النظ ةةا  ،األم ةةر ال ةةذي يا ةةي مموعة ة
أة ةةامم وما ة ةةق ومرن ة ة مة ةةن ة ةةاااد القاصة ةةال التمة ةةي( 12وياة ةةي نظة ةةا احل ة ةةاااد القومي ة ة
إمتاني ة وجةةول مةةالد ارةةارف ا ة نظةةام نامف ة ايةةد أنةةه يتةةوت مةةن املفيةةد الالةةاوت ابي ة
إظهار الاوفي ا املوقف .

باء -المؤشرات المختارة ورياساا
 -36تانةةاول املؤأةراد األبابةةي املق ة اجملةةالد القاصةةالي والبييية والجاماعية وااللارية
أللا الشرك (انظر املرف .
 -37وتنبَّ ملايد الرايار الاالي لممؤأراد( 13ب
ينببةي أت تتةةوت املؤأةراد وييقة الصةةم ؤأةةر وا ةةد عمةى األقةةل مةةن مؤأةراد
(أ
ر د أهداف الانمي امل ادام
(ب ينببةةي ارتتةةاا املؤأةراد عمةةى املبةةالراد الرئي ةةي القائمة أو عمةةى أطةةر االاةةرش
و/أو ينببي أت تتوت موجولة يف تقارير الشركاد
__________

(11
(12

United Nations Environment Programme and Copenhagen Centre on Energy Efficiency, 2016,
Best Practices and Case Studies for Industrial Energy Efficiency Improvement: An Introduction
for Policymakers, 2016 (United Nations Environment Programme and Technical University of
).Denmark Partnership, Copenhagen
European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation
and Development, United Nations and World Bank, 2009, System of National Accounts 2008,
).(United Nations, New York

( 13لرطر عمى مزيد من الافا يل ،انظر الوييق .TD/B/C.II/ISAR/78
10
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(ل ينبب ةةي أت تت ةةوت املؤأ ة ةراد عامة ة أ ةةامم (أت تننبة ة عم ةةى ي ةةم مؤب ةةاد
األعمال القائم ااالارش
(ل

ينببي أت تي ّ ر املؤأراد إمتاني املقارن فيما ا الصناعاد

(و

ينببي أت تي ّ ر املؤأراد ترقي مبالو االارش والبياناد املالي وغد املالي

ينبب ةةي أت تان ةةاول املؤأ ةراد امل ةةائل ال ةةأ ختض ةةم ل ةةينرة الش ةةرك وال ةةأ م ةةم
(ه
الشرك اياناد اشخهنا (النهج الادرجيي
(ا

ينببي أت تتوت لممؤأراد القدرة عمى القياو املا

(ه ينبب ةةي أت تت ةةوت املؤأ ة ةراد مرئمة ة ألغ ة ةراض االا ةةرش املو َّ ةةد واالا ةةرش م ةةن
جانب التيات القانوين.
 -38ولذلك ،ختاار املؤأراد من مبةالراد االاةرش الرئي ةي القائمة املالمقة االبةادام (. 1٤
وهةةي تشةةمل أعمةةال األونتاةةال ال ةةااق اشةةخت مؤأ ةراد االاةةرش البييةةي والتفةةا ة االيتولوجي ة ،
وه ةةي أعم ةةال تا ةةي أيضة ةاس منهجية ة اش ةةخت ال ةةدمج اة ة األلا البيي ةةي واأللا امل ةةايل عم ةةى م ةةاوى
مؤب ة األعمةةال( ، 15وامل ةةؤولي الجاماعي ة لمشةةركاد( ، 16والتشةةف عةةن البيانةةاد يف بةةياق
إلارة الشركاد(. 17
 -39وتوجد ورق غرف اجاماعاد بةيجري نشةرها أينةا الةدورة الراالة والثرية لفرية ا ةربا
احلتومي الدويل اللامل وبالرض فيها ملموماد أكثر تفصيرس ،ةا يف ذلةك ملمومةاد عةن أمهية
املؤأ ةراد األبابةةي لباي ةةاد ومؤأ ةراد أه ةةداف الانمي ة امل ةةادام  ،ومنهجي ة القيةةاو واملص ةةالر
املرجلي ذاد الصم .
 -٤0وتوجد عدة قضةايا تانمةب مزيةداس مةن املناقشة يف فرية ا ةربا احلتةومي الةدويل اللامةل،
ا يف ذلك ما يميب
هةل املؤأةراد املخاةارة يف اجملةالد القاصةالي والبييية والجاماعية واملؤب ةةي
(أ
تشتل مموع أبابي عام أامم مةن املؤأةراد مرئمة لبةرض حت ة لور االاةرش يف حتقية
أهداف الانمي امل ادام ؟
لممقارن ؟

(ب

ه ةةل تف ةةي قائم ة املؤأ ةراد املق ة ة ةةدف حتقي ة ات ةةاق البيان ةةاد وقاامياه ةةا

__________

( 1٤انظر الفقرة  ،8احلاأي  ،5من هذه املذكرة.
UNCTAD, 2000, Integrating Environmental and Financial Performance at the Enterprise Level:
(15
A Methodology for Standardizing Eco-Efficiency Indicators (United Nations publication,
)Sales No. E.00.II.D.28, New York and Geneva

التفةا ة االيتولوجية (

واألونتاال ،200٤ ،لليةل مللةدي وم ع
ةالممي مؤأةراد

UNCTAD, 2004, A Manual for the Preparers and Users of Eco-efficiency

). Indicators (United Nations publication, Sales No. E.04.II.D.13, New York and Geneva
( 16مؤمتر األمم املاادة لماجارة والانمي  ،2008 ،إرأةالاد اشةخت مؤأةراد م ةؤولي الشةركاد يف الاقةارير ال ةنوي
(منشوراد األمم املاادة ،رقم املبيم  ،A.08.II.D.8نيويورك وجنيف .
( 17م ةؤمتر األمةةم املااةةدة لماجةةارة والانمي ة  ،2006 ،إرأةةالاد اشةةخت املماربةةاد اجليةةدة يف بةةياق إلارة الشةةركاد
(منشوراد األمم املاادة ،رقم املبيم  ،A.06.II.D.12نيويورك وجنيف .
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قانوين؟

(ل

ه ةةل املؤأ ةراد املق ة مرئم ة لإلا ةةرش املو َّ ةةد ولإلا ةةرش م ةةن جان ةةب كي ةةات

كيةةف ميتةةن وةةمات قيةةاو املؤأةراد قيابةاس ما ةةقاس ،ورا ة املؤأةراد املاناولة
(ل
يف امللايد الدولي لإلارش املايل؟
(ه

كيف ميتن تي د املوا م مم املنهجي اال صائي

يثما كات ذلك مرئماس؟

رابعا -الخالصة والطريق إلى األمام
 -٤1تلرض هذه املذكرة عدلاس دولاس من املؤأةراد األبابةي لإلاةرش مةن جانةب الشةركاد
عن إبةهامها يف حتقية أهةداف الانمية امل ةادام  .ومةن املاوقةم أت جيةري حت ة هةذه املؤأةراد،
وفقة ةاس لان ةةور إط ةةار ر ةةد أه ةةداف الانمية ة امل ةةادام  ،وك ةةذلك وفقة ةاس ملب ةةالراد اجله ةةاد ةةا ب
املصةةما القائمة اةاالارش املالم ة االبةةادام  .وعمةةى هةةذا الناةةو ،تشةةتل هةةذه املؤأةراد وييق ة
ي ة ور ةةا أب ةةاو لإلا ةةرش ع ةةن الب ةةادام ولقي ةةاو املؤأ ةةر  1-6-12م ةةن مؤأ ةراد أه ةةداف
الانمي امل ادام اشخت عدل الشركاد الأ تنشر تقارير عن البادام .
 -٤2وااالوةةاف إت املواوةةيم املةةوجزة أعةةره ،ر ةةا يرغةةب فرية ا ةربا احلتةةومي الةةدويل يف أت
ينظر يف امل ائل الاالي لنر ها لممناقش :
مةةا هةةي اجملةةالد الةةأ تنةةره أكةةرب الااةةدياد الةةأ تواجةةه االاةةرش عةةن أهةةداف
(أ
الانمي ة امل ةةادام يف هةةذه املر م ة ؟ ومةةا هةةي أفضةةل املماربةةاد الةةأ ميتةةن النظةةر فيهةةا مةةن أجةةل
مواجه هذه الاادياد؟
(ب يةةنص الةةدف  6-12مةةن أهةةداف الانمي ة امل ةةادام عمةةى أنةةه ينببةةي تشةةجيم
الشةركاد عمةةى لمةةج امللمومةةاد املالمقة االبةادام يف لورة االاةةرش لةةديها .فتيةةف ميتةةن تي ةةد
ذلك ،وهل ينببي ووم مؤأراد إوافي من أجل قياو الاقد ا را يف هذا اجملال؟
(ل مةةا هةةي ا نةواد القالمة الةةأ ميتةةن اختاذهةةا يف ووةةم توجيهةةاد اشةةخت تنفيةةذ
املؤأراد األبابي الأ ميتن أت تتوت مفيدة لواوةلي ال يابةاد ،ول بةيما يف البمةدات النامية
والبمدات الأ متر اقاصالاهتا ر م اناقالي ؟
كيف ميتن لممنادياد اللاملي مثل فري ا ربا احلتومي الةدويل اللامةل امللة
(ل
اامللةةايد الدولي ة لمماابةةب واالاةةرش حتقي ة املزيةةد مةةن االبةةها يف انةةا تواف ة اآلرا اشةةخت هةةذه
املؤأ ةراد األبابةةي  ،واشةةتل أعةةم ،يف تلزيةةز لور االاةةرش مةةن جانةةب الشةةركاد يف آلي ة ر ةةد
حتقي أهداف الانمي امل ادام ؟
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مجمونة مختارة م المؤشرات األساسية ألهداف التنمية المستدامة
اجملال
ألف-
ألف1-

المجال االرتصادي
االيرالاد و/أو ( ايف القيم املضاف

ألف2-

املدفوعاد املقدَّم إت احلتوم

ألف3-

الباثماراد/النفقاد اجلديدة

املؤأراد
ألف1-1-ب االيرالاد
ألف2-1-ب القيم املضاف
أل ة ة ةةف3-1-ب ة ة ةةايف القيمة ة ة ة
املضاف
أل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةف1-2-ب الضة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرائب
وامل ة ةةدفوعاد األر ة ةةرى َّ
املقدمة ة ة
إت احلتوم

أل ة ة ةةف1-3-ب البة ة ة ةةاثماراد/
املناجاد ا ضرا
أل ة ة ة ة ة ة ة ةةف2-3-ب الب ة ة ة ة ة ة ة ةةاثمار
اجملاملي
ألة ةةف3-3-ب ممة ةةو االنفة ةةاق
عمى الباذ والانوير

املقاييا

أ

املؤأر املل من مؤأراد أهداف الانمي امل ادام
1-2-8
 9 ،1-2-8ب1-٤-9 ،

مليار االارش املايل الدويل 18
االي ة ة ة ةرالاد منرو ة ة ة ةاس منهة ة ة ةةا تتمف ة ة ة ة ال ة ة ة ةةمم
وا دماد املش اه
االية ة ةرالاد منرو ة ة ةاس منه ة ةةا مشة ة ة ياد ال ة ةةمم
وا دماد منرو اس منها االهرك
مم ةةو الضة ةرائب املدفوعة ة وامل ةةااق ال ةةدفم
ع ة ةةن الف ة ة ة املش ة ةةمول ا ة ةةالاقرير ،ة ةةا يف ذل ة ةةك
البرام ة ة ة ةةاد الضة ة ة ة ةريبي واالت ة ة ة ةةاواد ،ورب ة ة ة ةةو
ال رة ة ة ة ة ةةيص ،واملبة ة ة ة ة ةةالغ األرة ة ة ة ة ةةرى املدفوع ة ة ة ة ة ة
لماتوم  ،وهةي ل تشةمل املةدفوعاد َّ
املقدمة
مقااة ة ة ةةل أ ة ة ة ةةول تومي ة ة ة ة وغرامة ة ة ةةاد عة ة ة ةةد
الماثال غد املاصم ااملدفوعاد الضريبي
باادل فيما يلد

-7ب1-

انظر الفر لال2-

1-17-17

املليار ا ابب الدويل 38

1-5-9

 9 ،1-2-8ب
2-1-17
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المرفق

ألف٤-

ممو ارامج الشرا من املورلين ا مي

أل ة ة ةةف1-٤-ب الن ة ة ةةب امليوية ة ة ة
لممش ياد ا مي

باء-
اا 1-

المجال البيئي
الباخدا امل ادا لممياه

املبم ة ةةغ التمة ة ةةي لممش ة ة ة ياد ا مي ة ة ة امللروو ة ة ة
كخرق ة ةةا منمقة ة ة وكن ة ةةب ميوية ة ة م ة ةةن مم ة ةةو
املش ة ياد .وجيةةب ارتتةةاا الن ةةب امليوي ة عمةةى
الف ةواتد أو اللازامةةاد املالهةةد ةةا أينةةا الف ة ة
املش ةةمول ا ةةالاقرير ،ااب ةةاخدا نظ ةةا ا اب ةةب
عمى أباو البااقاقاد.

اا 1-1-ب تدوير املياه

ممة ةةو جة ةةم املية ةةاه امللة ةةال تة ةةدويرها وإعة ةةالة
ابة ةةاخدامها كن ة ةةب ميوي ة ة مة ةةن ممة ةةو املية ةةاه
امل اوا
الاب ة ة ة ّةد يف اب ة ة ةةاهرك املي ة ة ةةاه حب ة ة ةةب القيمة ة ة ة
املضاف يف الف ة املشمول االاقرير
املي ةةاه امل ة ةةاوا مة ةةم إي ة ةرال الافا ة ةةيل حب ة ةةب
املصالر كن ب من موارل املياه اللذا املاا
لرج تنفيذ االلارة املاتامم لمموارل املائي

اا 2-

إلارة النفاياد

اا 3-

انبلاياد غاااد الدفيي

اة ة ة ة ة ة ة ة ةةا 2-1-ب التفة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ة يف
اباخدا املياه
اا 3-1-ب االجهال املائي
ا ة ة ةةا ٤-1-ب االلارة املاتاممة ة ة ة
لمموارل املائي
ا ة ةةا 1-2-ب احل ة ةةد م ة ةةن تولي ة ةةد
النفاياد
اة ة ة ة ةةا 2-2-ب إعة ة ة ة ةةالة تة ة ة ة ةةدوير
النفاياد

TD/B/C.II/ISAR/81

اا 3-2-ب النفاياد ا نرة
اة ةةا 1-3-ب انبلاية ةةاد غة ةةاااد
الدفيي (النناق1
اة ةةا 2-3-ب انبلاية ةةاد غة ةةاااد
الدفيي (النناقات  1و2

الابة ة ة ّةد يف النفاية ة ةةاد املولَّة ة ةةدة حب ة ة ةةب ة ة ةةايف
القيم املضاف
الن ة ةةب امليوي ة ة مل ة ةوال اللنا ة ةةر امللة ةةال تة ةةدويرها
امل ة ة ة ةةاخدم يف تص ة ة ة ةةنيم املناج ة ة ة ةةاد األولية ة ة ة ة
لممؤب امللني وردماهتا
ممةةو وات النفايةةاد ا نةةرة ون ةةب النفايةةاد
ا نرة امللاجل
إبها النناق  1حب ةب الو ةدة مةن ( ةايف
ب
القيم املضاف
إبها النناق  2حب ةب الو ةدة مةن ( ةايف
القيم املضاف

1-3-9

1-3-6
1-٤-6
2-٤-6
1-5-6
5-12
1-5-12
2-٤-12
1-٤-9
1-٤-9
14

اجملال

املؤأراد

املقاييا

GE.17-15767

أ
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اا 1-5-ب الناق امل اجدة

جيم-
جيم1-

المجال االجتماني
امل اواة ا اجلن

جيم2-

الباذ والانوير

جيم3-

رأو املال البشري

اا 5-

جيم٤-

ا املوظف وبرماهم

اا 2-5-ب التفا ة يف الناق
ج ةةيم1-1-ب ن ةةب الن ةةا يف
منا ب االلارة
ج ة ة ةةيم1=2-ب االنف ة ة ةةاق عم ة ة ةةى
الباذ والانوير
ج ة ة ةةيم1-3-ب ماوب ة ة ةةا ع ة ة ةةدل
باعاد الاةدريب لتةل موظةف
مفص ةرس ةةب في ة
يف ال ةةن َّ ،
املوظف
ج ة ة ةةيم2-3-ب االنف ة ة ةةاق عم ة ة ةةى
تدريب املوظف يف ال ن لتةل
مفص ة ةرس حب ة ةةب في ة ة
موظة ةةفَّ ،
املوظف
جة ةةيم3-3-ب أجة ةةور املة ةةوظف
وابااقاقاهتم ،مق َّ ةم حب ةب
في الاوظيف ونو اجلنا
ج ة ة ةةيم1-٤-ب االنف ة ة ةةاق عم ة ة ةةى
ا املوظف وبرماهم

ابةةاهرك الناق ة امل ةةاجدة كن ةةب ميوي ة مةةن
اباهرك الناق النهائي
وااس اصايف القيم املضاف
اباهرك الناق

1-2-7

عة ةةدل الن ة ةةا يف منا ة ةةب االلارة إت ممة ةةو
عدل املوظف
املليار ا ابب الدويل 38
ماوبةةا عةةدل بةةاعاد الاةةدريب لتةةل موظةةف
يف ال ةةن لت ةةل في ة ة ااعاب ةةاره  ꞊مم ةةو عة ةةدل
بةةاعاد الاةةدريب لتةةل فية يف ال ةةن مق ةةوماس
عمى ممو عدل املوظف يف كل في
الاتةةاليف املباأةةرة وغةةد املباأةةرة لماةةدريب ،ةةا
يف ذل ة ةةك الات ة ةةاليف مث ة ةةل أتل ة ةةاب املة ة ةةدرا ،
ومرافة الاةةدريب ،وتتةةاليف ملةةداد الاةةدريب
وتتاليف ال فر ذاد الصم
األجة ةةور ة ةةوا عمة ةةى أهنة ةةا ممة ةةو تتة ةةاليف
الق ةةوة اللاممة ة م ةةن امل ةةوظف والب ةةااقاقاد
(املليار ا ابب الدويل 19
ممو تتاليف ارامج ال رم املهني والةربامج
املاص ة ة ةةم االصة ة ة ةةا اائ ة ة ةةداس الاتمف ة ة ة ة املباأة ة ة ةةرة
ألنشة ةةن الرعاي ة ة الصة ةةاي ا ا ة ة االشة ةةرك ،
اائ ةةدةس الات ةةاليف املالمقة ة ةةائل ايية ة اللم ةةل
ذاد الصم

1-3-7
2-5-5
1-5-9
1-3-٤

1-3-٤

1-٤-10 ،1-5-8
8-3

GE.17-15767

اا ٤-

املة ةوال التيميائية ة  ،ةةا يف ذل ةةك مبي ةةداد
اآلفاد واملوال امل ع
انفدة لنواوت
اباهرك الناق

انظرب اا 3-2-

2-٤-12

15

اجملال

املؤأراد

املقاييا

أ

املؤأر املل من مؤأراد أهداف الانمي امل ادام
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دال-
لال1-

المجال المؤسسي
االفصاه عن إلارة الشركاد

لال2-

الاربعة ة ة ةةاد (غة ة ة ةةد ا ة ة ة ةةدلة والاربعة ة ة ةةاد
لممشاريم اجملاملي

ج ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيم2-٤-ب مل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدلد
الاواتر/ملة ة ة ة ة ة ةةدلد احل ة ة ة ة ة ة ةوال
اشخت اال اااد املهني

ملة ةةدلد الا ة ةواترب عة ةةدل ة ةةالد اال ة ةةاااد
اجلديةةدة مق ةةوماس عمةةى ممةةو عةةدل بةةاعاد
اللمة ة ةةل ال ة ة ةةأ عممهة ة ةةا الل ة ة ةةامموت ومل ة ة ةةدلد
احلوال ب هي عدل احلالد اجلديةدة مق ةوماس
عمى ماوبا عدل اللامم
عة ةةدل املة ةةوظف املشة ةةمول ااتفاقة ةةاد اعي ة ة
االن ب إت ممو عدل املوظف

ج ة ة ةةيم1-5-ب الن ة ة ةةب امليوية ة ة ة
لممةةوظف املشةةمول ااتفاقةةاد
اعي
ل

لال 1-1-عة ة ةةدل اجاماعة ة ةةاد
مما االلارة وملدل احلضور
لال2-1-ب عة ة ة ة ة ة ةةدل الن ة ة ة ة ة ة ةةا
أعض ةةا مم ةةا االلارة/ن ةةباهن
امليوي
لال3-1-ب أعضة ة ة ة ةةا ممة ة ة ة ةةا
االلارة ب في اللمر
لال٤-1-ب ع ةةدل اجاماع ةةاد
جلنة ة ة ة ة ة مراجلة ة ة ة ة ة احل ة ة ة ة ةةاااد،
وملدل الناظا
لال5-1-ب مم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو
الالويضة ة ةةاد ومبمة ة ةةغ الالة ة ةةويط
لتةةل عضةةو مةةن أعضةةا ممةةا
االلارة واملدير الانفيذي.
لال1-2-ب االنف ة ة ة ة ةةاق عم ة ة ة ة ةةى
الاربعاد ا دي

عة ةةدل اجاماعة ةةاد ممة ةةا االلارة أينة ةةا الف ة ة ة
املشمول االاقرير
ن ةةب الن ةةا أعض ةةا مم ةةا االلارة االقي ةةاو
إت ممو عدل أعضا اجملما

1-8-8

2-8-8

6-16
2-5-5

اللمر املاوبا ألعضا مما االلارة

1-7-16

عة ةةدل اجاماعة ةةاد ممة ةةا االلارة أينة ةةا الف ة ة ة
املشمول االاقرير

6-16

املليار ا ابب الدويل 2٤

6-16

االنفة ة ة ةةاق الفلمة ة ة ةةي عمة ة ة ةةى الاربعة ة ة ةةاد ا دي ة ة ة ة
واب ةةاثمار األمة ةوال يف اجملام ةةم ا م ةةي األوب ةةم
نناقة ةاس ي ةةذ يت ةةوت امل ةةافيدوت امل ةةاهدفوت
هةةم مةةن رةةارل الشةةرك  ،مةةم حتديةةد الافا ةةيل
عمى أباو البااقاقاد

1-17-17

16

جيم5-

التفاقاد اجلماعي

املؤأراد

املقاييا
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أ

املؤأر املل من مؤأراد أهداف الانمي امل ادام

TD/B/C.II/ISAR/81

امارباد متافا الف ال

لال1-3-ب مبمة ة ة ةةغ البرام ة ة ة ةةاد
املدفوعة ة ة ة ة أو الواجبة ة ة ة ة ال ة ة ة ةةدفم
ا بب االلاناد

ممةةو عةةدل االلانةةاد واملبمةةغ التمةةي املةةدفو
و/أو الواج ةةب ال ةةدفم ا ةةبب اناه ةةاك القة ةوان
والموائ املاصم تافا الف ال

17

اجملال

املؤأراد

املقاييا

2-5-16

(أ ا بب قيةول احليةز املاةاه ُ ،يلةرض هنةا بةوى هنةج عةا لقيةاو املؤأةراد ولتةن تلةرض منهجية أكثةر تفصةيرس يف ورقة غرفة اجاماعةاد بةاوا يف الةدورة
الراال والثري لفري ا ربا احلتومي الدويل اللامل.
(ب أهةةداف الانمي ة امل ةةادام  .وتةةو ي البيانةةاد الو ةةفي الاوجيةةه  1-٤-9انبلايةةاد يةةاين أك ةةيد التراةةوت لتةةل و ةةدة مةةن القيم ة املضةةاف  .انظةةر ال ةراااب
( .https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-04-01.pdfمت الرجو إليه يف  28آب/أغ نا . 2017
(ل هةةذه املؤأةراد لي ةةت عامة أةةامم  ،ولتنهةةا ذاد ةةم االشةةركاد امل ةةجم يف البور ة  ،والةةأ هةةي م ةةؤول عةةن ابةةاخدا ن ةةب عالية مةةن املةوارل النبيلية
والبشري  .واالنظر إت تخيد هذه الشركاد ،ف ت هذه املؤأراد مدرج ااعابارها مؤأراد أبابي .

___________
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