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حتسني إمكانية املقارنة بني التقـارير املتعلقـة ابالسـتدامةخ ااتيـار مت ـرا
أساســية لإلبــالغ مــا بان ـ الشــر ا ــا إســهامها يف حتقيــق أهــدا
التنمية املستدامة
مذ رة َّ
مقدمة ما أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
تعرض هذه املذكرة املساال الرليسايا الااث أا هاا أ املال املماذملا مناذ الادو ة السااب ا
لذفريق العام احلكومي الدويل املعين ابملعااي الدولياا لذمملاسابا واببا .وتتما هاذه املساال
بوضع إ شادات بشأن املؤشرات األساسيا لإلب .من جانب الشركات عن إسهامها يف حت ياق
أه اادات التنمي ااا املس ااتداما وإ ش ااادات البي ااالت الو اافيا بش ااأن املؤش اار  1-6-12ع اان ع اادد
الش ااركات ال اااث تنش اار ت ااا ير ا س ااتداما وهت اادت كذت ااا ه اااتني ال ااو ي تني اب ش اااديتني إىل متك ااني
الدول األعضاء من قياس مسامها ال طاع اخلاص يف التنميا املستداما اببب .عنها مبا يتماشا
مع مؤشرات د هدت التنميا املستداما
وتستند املذكرة إىل املداو ت الساب ا الاث أجراها فريق اخلرباء احلكومي الدويل بشاأن
مؤشرات هدت التنميا املستداما املتعذ ا ابلشركات يف عاامي  2016و 2017والااث تناولات
املس ااال املفاهيمي ااا والت ني ااا الرليس اايا ،مري ا ا املب اااد واملع اااي ختي ااا املؤش ا ارات األساس اايا،
وال المااا امل رتحااا لعاادد واادود ماان املؤش ارات األساساايا وت ااد املااذكرة تفا ااي إضااافيا عاان
التملااد ت املسااتمرة يف حت يااق ال ابذيااا لذم ا نااا ،وا تسااا  ،وال ادوى يف ابباا .عاان هاادت
التنميااا املسااتداما ماان جانااب الشااركات وتشاام هااذه التملااد ت ح ادود ابباا ، .والت اوانين بااني
مبدأي العامليا واألمهيا النسابيا ،والع.قاا باني اببا .املوحاد واببا .ال اانوم مان قبا الشاركات،
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والتمل ااق والضاامان اخلااا جيني ،ومؤشارات حساان تسااي الشااركات ،واملواءمااا بااني البيااالت ا اساابيا
واملؤش ا ارات ابحما اااليا وتنا اااقك املا ااذكرة أيضا ااا املسا ااال الرليسا اايا املتعذ ا ااا ابب شا ااادات اخلا ا ااا
ابلبيالت الو فيا بشأن هدت التنميا املستداما  1-6-12الاث وضاعها األونكتااد وبارلما األمام
املتملاادة لذبي ااا بماافتهما اعيتااني لاذا املؤشاار ويف هنايااا املطااات ،تاربني املااذكرة املسااال الاااث تتطذااب
مزيدا من البملث يف الدو ة اخلامسا والري .ني لفريق اخلرباء احلكومي الدويل
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أوالا -مقدمة
 -1يف ضااوء الاادو املتزايااد لت اادا الت ااا ير عاان ا سااتداما يف الساانوات األخ ا ةَّ ،
أكااد فريااق
اخلارباء احلكااومي الاادويل العاما املعااين ابملعااي الدوليااا لذمملاساابا وابباا .احلاجااا لوضااع أدوات
عمذي ااا تس ااتعني ااا البذ اادان يف جهوده ااا الرامي ااا إىل قي اااس مس ااامها ال ط اااع اخل اااص يف التنمي ااا
املستداما ،و سيما يف حت يق أهدات التنميا املستداما
حث فريق اخلرباء احلكومي الدويل ،يف ختاا مداو تايف يف دو تايف الرابعاا والري .اني ،أماناا
 -2و َّ
األونكتاد عذ املضي قُدما يف أعمالا املتعذ ا ابملؤشارات األساسايا لإلبا .عان أهادات التنمياا
املس ااتداما ،م اان جان ااب الكي ااالت كج اازء م اان و ي ااا إ ش اااديا ي ااتم ميعه ااا خ اا.ل ف اارتة م ااا ب ااني
ال اادو ات ،ابلتع اااون م ااع أ ااملال املم ااذملا الرليس ااني يف مض ااما الت ااا ير املتعذ ااا اب س ااتداما
وشاادَّد اخل ارباء عذ ا أمهيااا دو األونكتاااد ،بماافتيف وكالااا اعيااا ،مااع باارلما األماام املتملاادة لذبي ااا،
لاادت التنميااا املسااتداما ( 1-6-12عاادد الشااركات الاااث تنشاار ت ااا ير ا سااتداما ويتوقااع ماان
ه اااتني املننيمت ااني ،بم اافتهما تذ ا  ،أن تض ااعا منهجي ااا تس اااعد البذ اادان يف ر ااع البي ااالت لر ااد
الت ااد ا ارني يف حت ي ااق ال اادت ( 6-12تش ااجيع الش ااركات ،و س اايما الش ااركات الكب ا ة وع اارب
الوطنيا ،عذ اعتماد مما سات مستداما ،وإد اج معذومات ا ستداما يف دو ة ت دا ت ا يرها
 -3وقد أعدت أمانا األونكتاد هذه املذكرة بغيا تيس املناقشات يف الدو ة اخلامسا والري .اني
لفريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل العام ا بشااأن البنااد  3ماان جاادول األعمااال حتسااني قابذيااا الت ااا ير
املتعذ ااا اب س ااتداما لذم ا ن اااش اختي ااا املؤش ا ارات األساس اايا لإلب اا .م اان جان ااب الش ااركات ع اان
إسهامها يف حت يق أهدات التنمياا املساتداما ( 1وتساذ املاذكرة الضاوء عذا املساال الرليسايا الااث
أ ا ت خاا.ل الفاارتة الفا ااذا بااني دو ا فريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل العام ا  ،و ساايما ماان قب ا
الفريااق ا ستشااا ي املعااين اببباا .ماان جانااب الشااركات وأهاادات التنميااا املسااتداما ،الااذي اجتمااع
يف جني ااف ،بسويسا ارا ،يف  17و 18أ /م ااايو  ، 2(2018وم اان منت ااد ت أخ اارى وكان اات تذا ا

__________
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يعاارب ممااطذال ابباا .ماان جانااب الشااركات عاان ابطااا املفاااهيمي لذمعاااي الدوليااا لإلباا .املااايل ول.سااتزادة ماان
كات وحادود اببا ، .اننيار www.ifrs.org/issued-standards/list-of-
املعذوماات عان ابطاا املفااهيمي والع.قاا باني الشار
 standards/conceptual-frameworkوأستعني جبميع املواقع الشبكيا الوا دة يف هذه الو ي ا يف آل/أغسطس 2018
تنااوه أمانااا األونكتاااد مااع الت اادير ابلتعذي ااات وابسااهامات امل دمااا ماان أعضاااء الفريااق ا ستشااا ي ماان الكيااالت
التالياش أكادمييا ابدا ة املاليا (أوكرانيا ؛ وابتكا ات ماؤمتر إنفااق قاوانني املااد ات العمذيااا يف آسايا وا اي الااد ؛
و ابطااا ا اساابني ال ااانونيني؛ ومؤسسااا ‘بذااو أو تشااا د‘؛ ومماارت التنميااا الربانييذااي؛ ومكتااب بي ا وانسااي وشااركا ه؛
وجمذ ااس مع اااي الكش ااف ع اان املن ااا ؛ ولن ااا التاط ااي اب ااالي؛ وإدا ة األعم ااال التجا ي ااا والطاق ااا وا سا ارتاتيجيا
المااناعيا (املمذكااا املتملاادة لربيطانيااا العنيم ا وآيرلن اادا الشااماليا ؛ ومباااد ة ابباا .العامليااا؛ وش ااركا Global A.I؛
ومننيمااا Iberdrola؛ ومعهااد ا اساابني ال ااانونيني يف اسااكتذندا؛ ومعهااد ساانغافو ة لذمملاساابني ال ااانونيني؛ واجملذااس
الاادويل لإلباا .املتكام ا ؛ ومننيمااا العم ا الدوليااا؛ واملننيمااا الدوليااا لتوحيااد امل اااييس؛ وجامعااا كييااف ا قتماااديا
الوطنيااا؛ وونيا ة ا قتماااد واملاليااا يف كااوت دي فاوا ؛ وونيا ة املاليااا يف ألبانيااا؛ وونيا ة املاليااا يف ا حتاااد الروسااي؛ وونيا ة
املاليااا يف بااي .وس؛ واخلزانااا الوطنيااا يف املغاارل؛ ونوفااو نو ديسا ؛ والبعريااا الدالمااا لغواتيمااا لاادى األماام املتملاادة يف
جنيااف؛ والبعريااا الدالمااا لذممذكااا املتملاادة لاادى األماام املتملاادة يف جنيااف ومننيمااا التجااا ة الدوليااا؛ وشااركا ب نااو
يكا د؛ ومباد مباد ة ا ستريما املسؤول؛ وجمذس تننييم مهنا ا اسبا يف الفذبني؛ وشاركا بارايس ووترهااوس كاوبر؛
وجامعااا و ل هول اواي يف لناادن؛ ومعهااد هولناادا املذكااي لذمملاساابني ال ااانونيني؛ وةتاارب أهاادات التنميااا املسااتداما؛
وبا اارلما األما اام املتملا اادة لذبي ا ااا؛ وإدا ة األما اام املتملا اادة لذشا ااؤون ا جتماعيا ااا وا قتما اااديا؛ ولنا ااا األما اام املتملا اادة
ا قتماااديا ألو واب؛ واجملذااس العاااملي للعمااال التجا يااا ماان أجا التنميااا املسااتداما و تعااين التعذي ااات الاااث قاادمها
اخلرباء عذ أساس شامي ابلضرو ة اعتماد مننيماهتم لذمؤشرات امل رتحا
3
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املناقشااات جاازءا ماان العمذيااا الراميااا إىل إعااداد و ي ااا إ شاااديا عاان املؤشارات األساساايا لإلباا .ماان
جانب الكيالت( 3عن إسهامها يف حت يق أهدات التنميا املستداما واب شاادات املتعذ اا ابلبياالت
الو اافيا بش ااأن املؤش اار  1-6-12وه ااالن الو ي ت ااان مرتبطت ااان ،إق املا اراد أن تتذ ا ا اب ش ااادات
املتعذ اا ابلبيااالت الو اافيا الاادعم ماان اب شااادات بشاأن املؤشارات األساساايا بماافتها وساايذا عمذيااا
لتيس ا تنفي ااذ املؤش اار  1-6-12بش ااأن ت اادا الت ااا ير م اان جان ااب ال اادول األعض اااء؛ ويف الوق اات
نفس اايف ،تس ااتويف اب ش ااادات بش ااأن املؤشا ارات األساس اايا متطذب ااات اب ش ااادات املتعذ ااا ابلبي ااالت
الو اافيا ولا ا ن كان اات تعذي ااات كريا ا ة ق اادمها فري ااق اخلا ارباء احلك ااومي ال اادويل العاما ا وسا اواه م اان
أ ااملال املمااذملا قااد أُد جاات يف المااين املن ملااا ماان هاااتني الااو ي تني ،فا ن بعا هااذه التعذي ااات
يزال موضع ن اش ويستدعي التو إىل مزيد من توافق اآل اء
 -4وتستند هذه املذكرة إىل املناقشاات الااث أجراهاا فرياق اخلارباء احلكاومي الادويل العاما يف
دو تيايف السااب تني املع ااودتني يف عاامي  2016و 2017وينبغاي الننياار يف هاذه املاذكرة اب قارتان
(4
مع الوالق الاث أُعدت لتيس املداو ت يف هاتني الدو تني

التطورا الرئيسية األارية
 -5عند إعاداد هاذه املاذكرة ،أخاذت أماناا األونكتااد يف حساباهنا التطاو ات الرليسايا التالياا
املتعذ ا بت دا الت ا ير عن ا ستداما وأهدات التنميا املستداماش
الت رير الماد يف عا  2017عن فرقا العم املعنيا اببقارا ات املالياا املتعذ اا
(أ
ابملنا  ،الاث أنشأها جمذس ا ست را املايل بناء عذ طذب وني اء املاليا ووافنيي املماا ت املركزياا
يف جمموع ااا ال ا ا  www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report( 20ويو ااي
هااذا الت رياار بعمذيااات الكشااف التطذعيااا عاان اآلا املاليااا لتغ ا املنااا  ،فضاا .عاان ا نت ااال إىل
اقتماد عاملي مناف الكربون مبوجب أحكا اتفاقيا األمم املتملدة ابطا يا بشاأن تغا املناا
ويف عااا  ،2018تذ اات فرقااا العم ا يياادا ماان أ ااملال املمااذملا ،مري ا احلكومااات ،والي ااات
التننييميا ،واملعدين ،واملستريمرين ،ومننيمات ا اسبا املهنيا( 5؛
(ل الت رياار النهااالي لفريااق اخل ارباء الرفيااع املسااتوى بشااأن التموي ا املسااتدا ل.حتاااد
األو ويب (كااانون الريام/يناااير  2018واقاارت هااذا الت رياار الااذي اسااتُعني فياايف ابملشاااو ات الاااث
قادهتااا المااناعا ،إنشاااء تماانيف ل.سااتداما عذ ا ااعيد ا حتاااد األو ويب ياُاد ج العوام ا البي يااا،
وا جتماعياا ،وابدا ياا يف اختااق ال ارا ات املالياا ،وحتسااني قواعاد الكشاف ال الماا عذا او يعاارب
بشااك أفض ا عاان ةاااطر ا سااتداما وأو ا الت رياار النهااالي أيضااا دن يؤيااد ا حتاااد األو ويب
__________

(3
(4
(5

خذ اب شاادات يف ا عتباا طذاب الادو ة الرابعاا والري .اني لفرياق اخلارباء احلكاومي الادويل العاما دن يساتاد
تعب ابب .من قب الكيالت بد من ابب .من جانب الشاركات لذتعبا عان ا خت.فاات يف تعاا يف
الشركا يف الو ت ال ضاليا املاتذفا
اننيار  TD/B/C.II/ISAR/75و TD/B/C.II/ISAR/78و TD/B/C.II/ISAR/81وو قااا الاادو ة غا الرليااا الماااد ة
يف  1تشا ارين الري ااام/نوفمرب ( 2017املؤشا ارات األساس اايا بب اا .الش ااركات ع اان إس ااهامها يف حت ي ااق أه اادات
التنميا املستداما
ميك ا ا اان ا ط ا ا اا.ع عذ ا ا ا قالم ا ا ااا املننيم ا ا ااات الداعم ا ا ااا لفرق ا ا ااا العم ا ا ا يف www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters-
AUGUST-2018/
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املباااد التوجيهيااا الاااث وضااعتها فرقااا العما سااباهنا وساايذا لاادعم معاااي ابباا .العااايل الااودة
عذ المعيد العاملي ،بسب من بينها موا ذا العم بشأن التموي املستدا يف األمم املتملدة؛
(ج خطاا عما املفوضاايا األو وبياا بشااأن متويا النمااو املساتدا (آقا /مااا س 2018
وتت اايال خط ااا العم ا  ،املس ااتندة إىل تو اايات فري ااق اخل ارباء الرفي ااع املس ااتوى فمل ا فعالي ااا توجي اايف
ا حتاااد األو ويب بشااأن ابباا .غ ا املااايل بغي اا التمل ااق ماان اتساااقيف مااع تو اايات فرقااا العم ا
وتش ا خطااا العما إىل َّ
أن خط اوات سااتُتاذ لوضااع تماانيف ل.سااتداما ،باادءا ابملسااال املتعذ ااا
بتغ املنا وفض .عن قل  ،تشم اخلطا عددا من ابجراءات لتعزيز ابب .عن ا ستداما،
ووضاع قواعاد ا اسابا يف هاذا اجملاال ،وبوجايف أخا  ،إنشااء ةتارب أو ويب بشاأن اببا .مان قبا
الش ااركات ،تعزي ازا ألفض ا املما س ااات يف مض ااما ابب اا .ع اان ا س ااتداما ،حت اات منيذ ااا الفري ااق
ا ستشا ي األو ويب لإلب .املايل؛
محذااا اجملذااس الاادويل لإلباا .املتكام ا لتشااجيع اعتماااد ابباا .املتكام ا يف
(د
ريااع أ اااء العااام ويف شااباف/فرباير ُ ،2018ع ااد ا جتماااع ا فتتاااحي لذجنااا ابباا .املتكاما
ألفري يااا ،فااأل من اربا ملناقشااا اعتماااد ابباا .املتكاما يف املنط ااا األفري يااا ،باادعم ماان الهااات
املعنيا ابقذيميا والدوليا وت د هذه املباد ة الاث يدعمها أ املال املماذملا ،مريا البنا الادويل
وا حتاد الدويل لذمملاسبني ،مريا عذ أفض املما سات بشأن تعزيز اببا .عان ا ساتداما يف
البذدان الناميا( 6؛
منهااج العما بشاأن اببا .عان أهادات التنمياا املساتداما ،اساتنادا إىل التعاااون
(ه
املستمر بني مباد ة ابب .العامليا وا تفاا العااملي للمام املتملادة وهتادت هاذه املبااد ة إىل إلحاا
(7
إطااا ومنهجيااا تسااتادمهما الشااركات لإلباا .عاان أهاادات التنميااا املسااتداما املتمااذا ابألداء
وتعم ا أمان ااا األونكت اااد ،بم اافتها عض اوا يف لن ااا منه اااج العم ا ا ستش ااا يا أل ااملال املم ااذملا
املتعددين ،بشك و يق مع املباد ة وا تفا العاملي من أج ضمان التنسايق وا تساا ماع مشاروع
األونكتاااد بشااأن املؤشارات األساساايا الااذي يركااز عذا عاادد واادود ماان املؤشارات العامليااا األساساايا
لذشركات ،مبا يتماش مع املؤشرات ابحماليا ألهدات التنميا املستداما عذ املستوى الكذي؛
أعمال اجملذس العاملي للعماال التجا ياا مان أجا التنمياا املساتداما بشاأن اببا.
(و
ع اان ا س ااتداما وابفم ااا ال اااث تت اايال منا اربا لذكي ااالت لذمش اااكا يف أه اادات التنمي ااا املس ااتداما م اان
التطو ات الاماا الااث حاد ت خا.ل فارتة ماا باني الادو ات بادء العما بننياا تباادل اببا ، .وهاو أداة
تتاايال ا طاا.ع عذ ا متطذبااات ابباا .عاان ا سااتداما املعمااول ااا يف أكرياار ماان  60بذاادا وتشاام
املعاي ابلزاميا والطوعيا ،عذ حد سواء ،فض .عن متطذبات ابد اج يف سو األو ا املاليا( 8؛
__________

(6

ميك ا ا اان ا ط ا ا اا.ع عذ ا ا ا ا مزي ا ا ااد م ا ا اان املعذوم ا ا ااات يف

www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-

reporting/discussion/it-time-africa-accelerate-implementation

(7

من النواتا الاث ح ها منهاج العم يف اآلونا األخا ة الت ريار املعناون جماال الرتكيازش تذبياا احتياجاات املساتريمرين
يف املشا ا ا ااا يع التجا يا ا ا ااا بشا ا ا ااأن اببا ا ا اا .عا ا ا اان أها ا ا اادات التنميا ا ا ااا املسا ا ا ااتداما ،متا ا ا ااا عذ ا ا ا ا ال ا ا ا اراب التا ا ا ااايلش
www.unglobalcompact.Org/library/5625

(8

ميكن ا ط.ع عذ مزيد من املعذومات عن ننيا تبادل ابب .يف
www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/The-Reporting-Exchange
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أعما ااال التملا ااالف العا اااملي لذعم ا ا املعيا ااا ي ويسا ااع ها ااذا التملا ااالف الديا ااد
(ني
أل ملال املمذملا الذين ي ومون اببب .إىل حتديد وتعزياز معااي عالياا الاودة لت يايم وم ا ناا
أداء الشا ااركات بشا ااأن أها اادات التنميا ااا املسا ااتداما ،الا ااذي اختُتما اات عمذيا ااا املشا اااو ات فيا اايف يف
حزيران/يوني ا اايف  2018وت ا ادعم التمل ا ااالف ش ا ااركا  ،Aviva Investorsومؤسس ا ااا األم ا اام املتمل ا اادة،
ومباد ة املؤشر ،ولنا األعمال والتنميا املستداما ومشذت عمذيا التشااو رياع ال اا ات ،وشاا
(9
فيها أ ملب املمذملا من البذدان املت دما والناميا عذ حد سواء
 -6واببضافا إىل قل  ،تُ د الت اا ير ،مريا الد اساا ا ست مااليا الااث أجرهتاا شاركا
ع اان ابب اا .ع اان مس ااؤوليا الش ااركات يف ع ااا  ، 10(2017والبمل ااول ال اااث أجراه ااا اجملذ ااس الع اااملي
للعمال التجا يا مان أجا التنمياا املساتداما وجمذاس معااي الكشاف عان املناا  ،إيضااحات بيانياا
عاان الوضااع احلااايل لإلباا .عاان ا سااتداما ،و ساايما فيمااا يتعذااق ابملزيااد ماان العما الاا.ني يف هااذا
اجملاال ولا ن كانات معنيام الشاركات الكاربى يف العااام تادما البياالت املالياا وغا املالياا يف ت ا يرهااا
الساانويا ،ف ا َّن أغذبهااا م يعاارتت بع اد ابملعرفااا بتغ ا املنااا بماافتيف ةاااطرة ماليااا وي اربني ت رياار شااركا
 KPMGأيضا انيد د دى أهدات التنميا املستداما يف ابب .من قب الكيالت
KPMG

 -7وتتض اامن الف ااروع التالي ااا املع ااام الب ااا نية لذمس ااال الرليس اايا املتعذ ااا د ش ااادات البي ااالت
الو فيا واب شادات بشأن مؤشرات التنميا املساتداما الرليسايا اخلا اا ابلادت  1-6-12الااث
تستدعي مزيدا من البملث يف الدو ة اخلامسا والري .ني لفريق اخلرباء احلكومي الدويل العام

اثنيا -إر ــادا بش ــانن البي ــا
أهدا التنمية املستدامة

الو ـ ـ ية املتعلق ــة اب ــد  1-6-12م ــا

 -8يف إطا الدت  12من أهدات التنميا املستداما املتعذق بضمان وجود أ اف اساته.
وإنت اااج مس ااتداما ،تس ااذ الغاي ااا  6-12الض ااوء عذ ا ا املما س ااات املس ااتداما ال اااث يتع ااني عذ ا ا
الش ااركات أن تعتم اادها ،وم اان بينه ااا تض اامني معذوم ااات ا س ااتداما يف ت ا يره ااا الدو ي ااا واملؤش اار
امل رت ل ياس الت د ا رني يف حت يق تذ الغاياا ،يف نطاا آلياا اد أهادات التنمياا املساتداما،
هو املؤشر 1-6-12ش عدد الشركات الاث تنشر ت ا ير تتعذق اب ستداما
 -9وتُوضاع ضاواب املؤشارات حتاات عايااا فريااق اخلارباء املشاارت بااني الوكااا ت املعااين مبؤشارات
أه اادات التنمي ااا املس ااتداما ،ال ااذي يم اانف حالي ااا املؤش اار  1-6-12يف ع ااداد مؤشا ارات املس ااتوى
الريالااث ،ممااا يتطذااب إعااداد بيااالت و اافيا قات حجيااا( 11ويف هااذا الساايا  ،عا َّاني فريااق اخل ارباء
املشرت بني الوكا ت األونكتاد وبارلما األمام املتملادة لذبي اا اعياني مشارتكني لذمؤشار 1-6-12
وأس ا ا ااند إليهم ا ا ااا مهم ا ا ااا إع ا ا ااداد إ ش ا ا ااادات بش ا ا ااأن البي ا ا ااالت الو ا ا اافيا املتعذ ا ا ااا ا ا ااذا املؤش ا ا اار

__________

(9

ميك اان ا ط اا.ع عذا ا الوال ااق امل ااوجزة ع اان املوال ااد املس ااتديرة ال اااث ع اادها التمل ااالف الع اااملي لذعما ا املعي ااا ي يف
www.worldbenchmarkingalliance.org/consultation

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

( 11اننياار  https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classificationتنطبااق ف ااا املسااتوى الريالااث عذا املؤشارات
الاث تتا عنها منهجيا أو معاي دوليا معتمدة ،ولذل جيري العم عذ إعدادها
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ومنااذ عااا  ،2016أجاارت هااالن الوكالتااان معااا ااوا وتو ااذتا إىل توافااق يف اآل اء لتااتمكن ماان إعااادة
تمنيف املؤشر  1-6-12وإد اجيف يف مستوى أعذ وتيس تطبي يف العمذي من قب الدول األعضاء
 -10ولقش ا اات ال ا اادو ة الرابع ا ااا والري .ا ا اون لفري ا ااق اخلا ا ارباء احلك ا ااومي ال ا اادويل العاما ا ا (انني ا اار
 TD/B/C.II/ISAR/81والفريااق ا ستشااا ي بشااأن ت ااا ير الشااركات وأهاادات التنميااا املسااتداما
مش ااروع اب ش ااادات بش ااأن البي ااالت الو اافيا ويف وق اات ح ااق ،أنش ااأت الوكالت ااان فرق ااا عم ا
ةمما ُكذفت جبمع املسامهات من طالفا واسعا من أ ملال املمذملا ،إ اراء ملناقشاات الفرياق
(12
ا ستشااا ي وع اادت هااذه الفرقااا أول حذ ااا د اساايا شاابكيا لااا يف  31متوني/يولياايف 2018
وأُ ا ت ماان خاا.ل املناقشااات ابضااافيا بعا املسااال الاااث ينبغااي الباات فيهااا بكمااال إ شااادات
البيالت الو فيا والشروع يف اختبا ها ريبيا ويشم قل املسال الوا د بياهنا أسفذيف

ألف -اإلبالغ ا االستدامةخ التعريف واملتطلبا الدنيا
 -11أُ ت املسال التاليا بشأن تعريف ابب .عن ا ستداماش
ه يُستعاض مبمطذال معذومات ا ساتداما عان ابشاا ة املرجعياا إىل ت اا ير
(أ
ا ستداما ال الما بذاهتا؟
(ل

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

(ج

فمذا؟
إىل أي مدى ينبغي أن تكون هذه املتطذبات ُم َّ

 -12وشاادد عاادة خ ارباء عذ ا أن اايغا املؤشاار  1-6-12احلاليااا وإن كاناات سااديدة ،ف ا ن
املؤشر ينبغي أ َّ يركز ف عذ العدد الكمي من ت ا ير ا ستداما ال الماا باذاهتا ،با أن يراعاي
الغاياا  6-12بشاأن إدمااج املعذومااات املتعذ اا اب ساتداما يف دو ات ابباا ، .متشايا ماع الو ي ااا
اخلتاميا ااا مل ا اؤمتر األما اام املتملا اادة لذتنميا ااا املسا ااتداما ،وق ا ارا المعيا ااا العاما ااا ، 2012(288/66
الف اارة  47ويف هااذا الماادد ،تساااءل بع ا اخل ارباء ع ان إمكانيااا تعاادي اايغا املؤشاار لتماابال
عدد الشركات الاث تنشر املعذومات املتعذ ا اب ستداما  ،عوضا عن عادد الشاركات الااث تنشار
اقرت  ،يف وقت حق ،أن يُعاد الننير يف يغا املؤشر عذ و يعرب بشك
ت ا ير ا ستداما و ُ
أفضا عاان أهاادات الغاياا  6-12بشااأن تشااجيع الشااركات عذا إدماااج معذومااات ا سااتداما يف
دو ة ابب .املعتمدة لديها
 -13وكزت املناقشاات األخارى عذا تعرياف اببا .عان ا ساتداما ،ف يا َّ
إن التعرياف ينبغاي
أن يكون مرل مرونا كافيا ليستوعب ةتذف أناواع الت اا ير الااث تماد ها الشاركات يف الوقات احلاايل
حتت عنوان ابب .عن ا ستداما وفض .عن قلا  ،ينبغاي أن يشام التعرياف ناوع املعذوماات

__________

( 12ميري ا أعضاااء فرقااا العم ا الهااات الفاعذااا الرليساايا يف جمااال ابباا .عاان ا سااتداما ،ماان قبي ا اجملذااس الاادويل
لإلب .املتكاما  ،واجملذاس العااملي للعماال التجا ياا مان أجا التنمياا املساتداما ،وشاركا أفيفا/التملاالف العااملي
ل ياااس األداء ،و ،Global A.Iواملعه ااد الربيط ااام لذمعاي /املننيمااا الدولي ااا لتوحيااد امل اااييس ،ونوفااو نو ديس ا ،
وسااج الشااركات ،واملعهااد الولناادي املذكااي لذمملاساابني ال ااانونيني ،وقساام ا اساابا يف جامعااا بوكااوم ،واملعهااد
الربانييذ ا ااي لذجغرافي ا ااا وابحم ا اااءات ،وإدا ة الش ا ااؤون البي ي ا ااا يف جن ا ااول أفري ي ا ااا ،وونيا ة الم ا ااناعا والس ا ااياحا يف
كولومبيااا ،ومب اااد ة ابب اا .العامليااا ،ومب اااد ة م اؤمتر إنف اااق ق اوانني املاااد ات العمذياااا يف آس اايا وا ااي ال اااد
( ، ADECوهي اا البيات األخضاار ا ستشاا يا ،،وهي اا ابحماااءات يف الفذباني ،واملركاز الاوطين لإلنتااج األننيااف
يف كولومبيا
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املضاامنا يف الت ااا ير ،عوضااا عاان اااقج ابباا .ا ااددة ،وأن يُاربني يف الوقاات نفساايف أمهيااا اتسااا
البيالت الاث ت دمها الشركات عن املسال املاليا وغ املاليا ،وقابذيتها لذم ا نا ،و انسها
 -14ومبا َّ
أن جاودة ت اا ير ا ساتداما تتبااين تبايناا شاديدا ،أُبارنيت أمهياا احلاد األدم مان املتطذباات
بش ااأن وت ااوى الت ااا ير ح ااق ي ااد املؤش اار  1-6-12معذوم ااات مفي اادة و يُبتغا ا م اان اب ش ااادات
املتعذ ا ابلبيالت الو فيا وضع معيا جديد لإلب ، .وإ ا احلارص عذا أن يكاون املؤشار متسا ا ماع
أُطاار العم ا احلالي ااا ،وأن يش اام عمذي ااات الكشااف ع اان البي ااالت يف اجمل ااا ت ا قتم اااديا ،والبي ي ااا،
وا جتماعيا ،واملؤسسيا بمفتها معيا ا ليسيا يُكسب الت رير فا املسامها يف تطبيق املؤشر

 -15ويف ه ااذا الس اايا  ُ ،ااث يف أوج اايف الت ا ا ني ا تمذ ااا ب ااني املؤش اار  1-6-12ومؤش ا ارات
أهاادات التنميااا املسااتداما الرليساايا امل رتحااا بيااد أناايف يُاراد ماان مؤشارات األونكتاااد الرليساايا أن
متريا ا املتطذب ااات ال اادنيا ال اااث ينبغ ااي أن يس ااتوفيها الت ري اار ليُع ا َّاد وافي ااا مبع اااي املؤش اار ،1-6-12
ب هي وسيذا تستعني ا احلكومات لتمل يق ا تسا يف البيالت األساسيا عن أهدات التنميا
املستداما عذ عيد الشركا وقابذيتها لذم ا نا ،وتعزيز قاد هتا عذا اببا .عان مساامها ال طااع
اخلاااص يف تنفيااذ هااذه األهاادات وجي اوني أن تسااتاد الشااركات هااذه املؤش ارات الرليساايا بنتاااج
احلااد األدم ماان البيااالت عاان أدالهااا املتعذااق دهاادات التنميااا املسااتداما يف لااف مااع متطذبااات
د هدت التنميا املستداما عذ المعيد الوطين
 -16وأُ ت املسال التاليا بشأن املتطذبات الدنيا لإلب .عن ا ستداماش
ه ينبغي أن تتضمن املنهجيا مستو ت أخرى من ابب .عذا
(أ
احلد األدم املطذول ،أو أن ت تمر عذ تشجيع الشركات عذ اوني احلد األدم؟

او يتجااوني

(ل وإقا كااان األماار كااذل  ،فها ُميكاان ت اادا قااد ماان مما سااات ا سااتداما دجاراء
حتذي يُبني إن كانت الشركا ت د معذومات تتعذاق اب ساتداما فملساب ،أو تُنيهار يف ح ي اا األمار
ت دما و حت يق أهدات ا ستداما الرليسيا مرتبطا ابملسال الرليسيا قات األمهيا النسبيا لديها؟
(ج

كيف ميكن التمل ق من هذه املعذومات؟

 -17وُ ث أيضا يف مستو ت ابب .ابضافيا الاث تتجاوني املتطذباات الادنيا لذمؤشار 1-6-12
ويكم اان ال اادت املنش ااود م اان ه ااذا ال اانها املتع اادد املس ااتو ت يف ح ااث الكي ااالت ،و س اايما الش ااركات
املتعااددة النس اايات واملؤسس ااات املد ج ااا يف س ااو األو ا املالي ااا ،عذ ا الكش ااف ع اان البي ااالت العالي ااا
الودة قات المذا بسيا التشغي فيهاا وب اد هتا عذا اببا .وتساتدعي مساتو ت اببا .ابضاافيا
هااذه مزياادا ماان الكشااف عاان البيااالت يف ريااع اجملااا ت ا قتماااديا ،والبي يااا ،وا جتماعيااا ،واملؤسساايا،
فض اا .ع اان إدم اااج ه ااذه العوام ا ا يف عمذي ااات الكي ااان ،مب ااا يف قل ا ا يف حتدي ااد األه اادات والتاط ااي
ا سرتاتيجي وهي ت تضي أيضا إقاما األطر املؤسسيا امل.لما ملراقبا الودة وحتذي البيالت
بعمااا إقا كااان ينبغااي أن
 -18وتتعذااق إحاادى املسااال الامااا الااث تسااتدعي مزياادا ماان الد اسااا َّ
ت تضااي اب شااادات بشااأن البيااالت الو اافيا املتعذ ااا ابلبيااالت ا اساابيا املسااتادما يف ابباا.
مان قبا الكياان عان الت اد ا ارني يف حت ياق املؤشار  1-6-12مراجعاا و/أو ضامان احلسااابت
ول ا ن ك ااان الض اامان ميري ا وس اايذا تكفا ا ج ااودة ت ااا ير ا س ااتداما وم اان َّ ج اادوى املؤش اار ،فا ا ن
ا عتبا ات املتمذا ابلتكذفا واملسال املتعذ ا ابل د ات الت نيا واملؤسسيا ينبغي الننيار فيهاا بتاأن
وتتضمن اب شادات بشأن املؤشرات الرليسيا مزيدا من التفا ي عن هذا املوضوع
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ابء -إمكانية التطبيق لى الشر ا الصغرية واملتوسطة احلجم
 -19أُ ت املسال التاليا يف إطا هذا املوضوعش
(أ

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

(ل وإن كااان األماار كااذل  ،إىل أي ماادى ينبغااي أن يكااون احلااد األدم املطذااول
مرل يف حالا الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم؟
(ج
واملتوسطا احلجم؟

ها ميكاان وضااع حااد أدم ،ومسااتو ت أخاارى ماان ابباا .لذشااركات المااغ

 -20يف بذ اادان كريا ا ة ،متريا ا الش ااركات الم ااغ ة واملتوس ااطا احلج اام قس ااطا وافا ارا م اان النش اااف
ا قتمااادي ولااذل  ،ف ا ن ماان األمهيااا مبكااان متكااني الاادول األعضاااء ماان رااع بيااالت أهاادات
التنميااا املسااتداما ماان قطاااع الشااركات المااغ ة واملتوسااطا احلجاام ويف هااذا الماادد ،اقاارت اخلارباء
تش ااجيع الش ااركات الم ااغ ة واملتوس ااطا احلج اام عذا ا ت اادا البي ااالت ع اان جم ااا ت ابب اا .ع اان
ا سااتداما األ بعااا الرليساايا ،و ساايما يف اجملااالني البي ااي وا جتماااعي ،ولكاان مااع الننياار يف عاادد
أق من عنا ر الكشف بيد َّ
أن تنفيذ قل ي تضي التمدي لتملد ت وددة
 -21وم اان منني ااو مي ااع البي ااالت املتعذ ااا ابملؤش اار  ،1-6-12سيس ااتذز وض ااع متطذب ااات
متمااايزة لإلباا .عاان ا سااتداما يف حالااا الشااركات المااغ ة واملتوسااطا احلجاام حتديااد عتبااا ابتااا
حلجم الشركا و غم َّ
أن و ت قضاليا عديدة خذ ابلتعا يف املتعذ ا بعدد املوظفني ،يوجاد
توافق دويل يف اآل اء بشأن تعريف الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم ومن املمكن تعريف هاذه
الشااركات دهنااا كيااالت ي ا عاادد العااامذني فيهااا عاان  250شامااا ،وهااو قاام يسااتادميف منهاااج
العما بشااأن ابباا .عاان أهاادات التنميااا املسااتداما يف ا تفااا العاااملي للماام املتملاادة ،ومباااد ة
ابب .العامليا وقاد تتذاف حتدياد حجام الشاركا املساتاد يف إ شاادات البياالت الو افيا عان
تعااا يف حجاام الشااركا الاااث تسااتادمها احلكومااات عنااد إجاراء التملذااي.ت اخلا ااا ااا؛ ولااذل ،
ينبغي معالا مسألا عد اتسا التعا يف والبيالت الناش ا عنها
 -22وفض .عن قلا  ،ينبغاي أن تُراعا احتياجاات الشاركات الماغ ة واملتوساطا احلجام مان
بناء ال د ات فيما يتعذق اببب .عن أهدات التنميا املستداما وال يود املفروضا عذ املوا د

بيم -مسائل مجع البيا

وتصني ها

 -23أ ت املسال التاليا بشأن رع البيالت وتمنيفهاش
ه ا ينبغااي تماانيف البيااالت حسااب حجاام الشااركا ،وإقا كااان األماار كااذل ،
(أ
فأي تعا يف حلجم الشركا ينبغي أن تُستاد ؟
(ل كيف ينبغي تعريف الشركا ألغراض ابب .يف إطا املؤشر 1-6-12؟
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(ج

ه ينبغي إح.ل كيان و شركا ؟

(د

ماهي ال اعدة الاث ينبغي اتباعها لتضمني شركا يف إطا بذد بعينيف؟
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ها ينبغااي رااع البيااالت عذا المااعيد الااوطين ،أ ها تننياار الوكااا ت الراعيااا
(ه
يف إمكانيا إنشاء قاعدة بيالت عامليا لمع الت ا ير وحتذيذها واستاراج البيالت منها؟
(و

أي مزيد من التفمي ميكن أن يكون مفيدا؟

(ني

إقا كانت البيالت عن ك قطاع خيا ا ،فأي تمنيف ينبغي أن يُستاد ؟

 -24وتنااد ج حاادود ابباا .املتعذ ااا اببباا .ال ااانوم ماان قب ا الكيااالت م ا نااا اببباا.
املوحااد ،وتماانيف البيااالت ،يف عااداد التملااد ت الرليساايا لإلباا .عاان ا سااتداما وابباا .عاان
هدت التنميا املستداما وقد يكون وضع منهجيا عمذيا مع دة يف حالا الكيالت قات الياك
املع اادة الواقعااا يف و ت قانونيااا ةتذفااا فعذ ا ساابي املريااال ،حتاات أي و ي اا قانونيااا ينبغااي أن
ُُيسااب ت رياار هاادت التنميااا املسااتداما ااو حت يااق املؤشاار  1-6-12إقا كااان الكيااان واقعااا يف
أكرياار ماان و يااا قانونيااا؟ وكيااف ميكاان نااب احلسااال املاازدوج إقا كااان الت رياار جاازءا ماان ت رياار
اجملموعااا؟ وأشااا اخلارباء إىل َّ
أن ةااا حاجااا بجاراء مزيااد ماان البملااول والتجريااب النمااوقجي بغيااا
وضااع إطااا سااديد لتملديااد حا َّاد ابباا .ومنهجيااا التماانيف لذمؤشاار  1-6-12الاااث ينبغااي أن
تكون متس ا مع ك .أُطر ا اسبا واملتطذبات ابحماليا بشأن تمنيف البيالت ويمعب عذ
وج اايف اخلم ااوص احلف اااس عذا ا ا تس ااا م ااع منهجي ااا املعي ااا  10لإلب اا .امل ااايل ال اادويل بش ااأن
البيالت املاليا املوحدة
 -25وكريا ا مااا تُ ااد الت ااا ير املوحاادة معذومااات عان ا سااتداما عذا المااعيد العاااملي بيااد َّ
أن
هذه املهما عادة ما يتوىل إجنانيها كياان قاانوم ي اع يف الو ياا ال انونياا املساج فيهاا هاذا الكياان
وياادفع فيهااا الض ارالب ،نني ارا َّ
ألن معنياام اآلا تكااون عذ ا الم اعيد ا ذااي وفضاا .عاان قل ا ،
أُع َّدت أهدات التنميا املستداما ُلرت د عذ المعيد ا ذي ،مما يعين َّ
أن ابب .من قب الكياان
ال ااانوم ينبغااي أن يكااون كياازة أساساايا لمااع هااذه البيااالت ويف هااذا الماادد ،توجااد البيااالت
املعنيا يف سج.ت التكاليف وا اسبا ابدا يا لذكيالت ويف كريا مان الاو ت ال ضااليا ،يذاز
اسا ااتادا ها ااذه البيا ااالت يف إعا ااداد ت ا ااا ير الكيا ااان ال ا ااانوم امل دما ااا لذسا ااذطات املشا اارفا عذ ا ا
الشركات ،حاق وإن كانات متريا شاركات منتسابا لشاركات متعاددة النسايات ،أو شاركات فرعياا
لبع ا ااا ل ا ااا وه ا ااذه البي ا ااالت مطذوب ا ااا أيض ا ااا لت ا اادا البي ا ااالت ابحم ا اااليا ع ا اان املس ا ااال البي ي ا ااا
وا جتماعيااا إىل مكاتااب البي ااا أو العم ا الوطنيااا وتاارد بيااالت اسااتادا امل اوا د الطبيعيااا ،مري ا
املي اااه والطاق ااا ،يف نني اام الكي ااالت لذتك اااليف وا اس اابا ابدا ي ااا وميك اان أن تس ااتاد الكي ااالت
ال انونيا ك مماد املعذومات هذه يف ابب .عن املؤشر 1-6-12
 -26ونُوقشاات مسااال ماان قبي ا إن كااان ينبغااي إعااداد ت ااا ير ا سااتداما يف الو يااا ال انونيااا
الاااث ُسااجذت فيهااا الكيااالت أو تذا الاااث ُ اارى فيهااا أغذااب عمذياهتااا واقاارت اخلارباء أيضااا اتباااع
هنا التجميع املعيا ي حيث تُسج الكيالت البيالت يف أدم وحادة تننييمياا ممكناا تمانفها
عا ا أس اااس إر ااايل الوح اادات إىل املس ااتوى املطذ ااول ألغا اراض ابب اا ، .حس ااب ابب اا .ع اان
معذومااات ا س ااتداما لك ا بذ ااد وأع اارل اخل ارباء ع اان ةاااوفهم م اان أن متري ا هااذه األش ااكال م اان
ابباا .عب ااا عذا الكيااالت املبذغااا ،داعااني إىل الننياار يف األُطاار ال انونيااا ال المااا بشااأن ابباا.
عن ا ستداما عذ المعيد الوطين
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 -27ومن الضرو ي إنشاء اآلليات امل.لما عن راع البياالت بشاأن اببا .عان ا ساتداما أو
تعزيزها ونشرها لتمكاني الادول األعضااء مان الوفااء مبتطذباات اببا .املتعذ اا ابملؤشار 1-6-12
ول ن كانت بع قواعد البيالت قالما فع ،.ف هنا كري ا ما تارتب دطار إبا .ةتذفاا تتسام فيهاا
البيالت ب د ودود من ال ابذيا لذم ا نا واملو وقياا ومان األمريذاا عذا أُطار اببا .هاذه قاعادة
بيااالت مباااد ة ابباا .العامليااا ،وقاعاادة بيااالت ا تفااا العاااملي املتعذ ااا ابلب.غااات عاان الت ااد
ا ارني ،ومشااروع الكشااف عاان الكربااون ،وسااج الشااركات وساايكون لذجهااود الراميااا إىل إنشاااء
آليااات مؤسساايا وطنيااا فعالااا لمااع البيااالت ،مبااا يف قلا مراقبااا الاودة والبيااالت املدخذااا ،دو
ها يف حت ياق أهادات اببا .عان ا ساتداما مان جاناب الكياالت وجعا البياالت املبذان عنهاا
مفياادة أل ااملال املمااذملا الرليساايني ،مبااا يف قلا الوكااا ت احلكوميااا املسااؤولا عاان ااد تنفيااذ
أهدات التنميا املستداما عذ المعيد الوطين
 -28بيد َّ
أن إنشاء قواعد البيالت العاليا الودة واملزودة بننيم م.لما ملراقبا الاودة سايتطذب
ماوا د هالذااا قااد تشااك عب ااا عذ ا احلكومااات ،ومكاتاب ابحماااء الوطنيااا ،وصا ااا يف البذاادان
الناميا
 -29ولقك اخلرباء خيا ا آخر حق يتسىن رع البيالت عن ابب .من قب الكيالت عذا
الما ااعيد العا اااملي ،ت الها ااا ما ااع الا اادول األعضا اااء حسا ااب ا قتض ا ااء واببضا ااافا إىل قل ا ا ،
سي تض ااي إنش اااء قاع اادة بي ااالت عاملي ااا التو ا إىل مزي ااد م اان التواف ااق يف اآل اء بش ااأن املنهجي ااا
املناس اابا وس اايكون م اان الض اارو ي أيض ااا تط ااوير ال ااد ات املؤسس اايا عذ ا حتذي ا ع اادد كب ا م اان
الت ا ير ،ضمال لودة البيالت املبذَّن عنها و ستيفالها ملتطذبات ال ابذيا لذم ا نا

اثلثا -إر ــادا بش ــانن املت ـ ـرا الرئيس ــية لإلب ــالغ م ــا لب ــل الكي ــا
إسهامها يف حتقيق أهدا التنمية املستدامة

ــا

 -30خاا.ل فاارتة مااا بااني الاادو تني ،أجاارت أمانااا األونكتاااد مزياادا ماان البملااول واملشاااو ات
لذمض ااي ق اادما يف س ااعيها بع ااداد اب ش ااادات املتعذ ااا ابملؤشا ارات األساس اايا لإلب اا .م اان قبا ا
الكيااالت عاان املسااامها يف حت يااق أهاادات التنميااا املسااتداما واخت ا ت املؤش ارات الرليساايا عاارب
سذسذا من املشاو ات واملناقشات أجراها فريق اخلرباء احلكومي الدويل العام بني عامي 2016
و 2018واسااتند فيهااا إىل مباااد ابباا .الرليساايا ،ومعاااي ا ختيااا  ،وأُطاار ابباا .الرليساايا
ومما سات الشركات يف جمال ابب.
 -31وهتاادت اب شااادات بشااأن املؤش ارات الرليساايا إىل ت اادا معذومااات عمذيااا عاان كيفيااا قياااس
هااذه املؤشارات بشااك منهجااي يتسااق مااع احتياجااات البذاادان ماان حيااث ااد حت يااق أهاادات التنميااا
املس ااتداما ويُبتغ ا م اان اب ش ااادات أن تك ااون أداة تس ااتعني ااا احلكوم ااات يف ت ي اايم إس ااها ال ط اااع
اخل ا اااص يف تنفي ا ااذ أه ا اادات التنمي ا ااا املس ا ااتداما ومتكنه ا ااا م ا اان ابب ا اا .ع ا اان مؤش ا اار ه ا اادت التنمي ا ااا
املستداما  1-6-12وقد أُعدت اب شادات أيضا ملساعدة الكيالت يف ت دا بياالت أساسايا عان
مسااال ا سااتداما بشااك منهجااي وقاب ا لذم ا نااا يفااي اب حتياجااات املشاارتكا لكري ا ماان أ ااملال
املمذملا املاتذفني يف جدول أعمال أهدات التنمياا املساتداما ويُتاوخ أيضاا يف هاذه اب شاادات أن
تُيساار بناااء ال ااد ات يف جمااال ابباا .عاان أهاادات التنميااا املسااتداما يف الاادول األعضاااء عذا المااعيد
ال طري وعذ مستوى الشركات يف إطا مشروع األونكتاد الا ي تنفيذه يف هذا املضما
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نس ااق أعم ااال األونكت اااد بش ااأن اب ش ااادات املتعذ ااا
 -32وعذا ا غا ارا م ااا و د قك ااره ق ااب ،.تُ َّ
ابملؤش ارات الرليساايا تنسااي ا و ي ااا مااع غ هااا ماان مباااد ات ابباا .عاان ا سااتداما ،مبااا يف قل ا
منهاااج العما بشااأن ابباا .عاان أهاادات التنميااا املسااتداما واختااذت أمانااا األونكتاااد مزياادا ماان
التااداب لتوطيااد عاارى الش اراكات مااع أ ااملال املمااذملا الرليساايني اآلخ ارين ،ومش ا قل ا ع ااد
مال اادة مس ااتديرة ملناقش ااا قي اااس مس ااامها ال طا ااع اخل اااص يف حت ي ااق أه اادات التنمي ااا املس ااتداما
وع اادت هااذه املالاادة املسااتديرة يف  23نيسااان/أبري  2018يف م اار األماام املتملاادة يف نيويااو ،
ُ
ابل ااو ت املتمل اادة األمريكي ااا ،واش اارت يف تننييمه ااا اجملذ ااس ال اادويل لإلب اا .املتكام ا  ،واجملذ ااس
العاملي للعمال التجا يا من أجا التنمياا املساتداما ،ورعياا ا اسابني املهنياني املذكياا الولندياا
و اد ابشاا ة إىل أن مشاااكا أ املال املماذملا ماان اخلادمات املالياا يف املالاادة املساتديرة ي ااف
شاااهدا عذ ا يياادها لذمؤش ارات األساساايا بماافتها أداة قيمااا تساااعد عذ ا ساايد احتياجااات
التموي ا املسااتدا ماان املعذومااات يف أُطاار عمذيااا لإلباا .ميكاان أن هتتاادي ااا مما سااات ال طاااع
اخلاص ووضع السياسات احلكوميا
 -33وتتيال املؤشرات خطا أساسايا مرجعياا و يُ ماد منهاا أن تشام رياع جماا ت أهادات
التنميا ااا املس ا ااتداما ويت ا ااوخ يف املؤش ا ارات أن تكا ااون عاملي ا ااا وأن ترك ا ااز ،يف امل ا ااا األول ،عذ ا ا
استادا املوا د استاداما شيدا عذ عيد الكيان املبذن ويف هذا المدد ،متري املؤشرات بياان
جدوى تستعني بيف الكيالت يف د التكاليف وحتسني ابنتاجيا ويُبتغ من املؤشرات الرليسيا
أن تنطبق عذ ابب .املوحد وال انوم من قب الكيالت عذ حد ساواء ،وهاي قاد اختا ت يف
اتسااا مااع مؤشارات هاادت التنميااا املسااتداما عذا المااعيد الااوطين وتسااتند عذ ا الشااركات الاااث
سبق وأبذغت عن حت يق أهدات التنميا املستداما
 -34وترد فيما يذي املؤشرات الرليسيا (اننير املرفق املضمنا يف هذه النساا من اب شادات( 13ش
اجملا ااال ا قتما اااديش ابي ا ارادات ،وال يما ااا املضا ااافا ،و ا ااايف ال يما ااا املض ا ااافا،
(أ
والضرالب ،واملدفوعات األخرى لذملكوماا ،وا ساتريما األخضار ،وا ساتريما اجملتمعاي ،وجمماوع
ابنفا عذ البملث والتطوير ،والنسبا امل ويا لذمشرت ت ا ذيا؛
(ل اجملااال البي اايش إعااادة تاادوير املياااه وإعااادة اسااتادامها؛ والكفاااءة يف اسااتادا
املياااه؛ وابجهاااد املاالي؛ واحلااد ماان توليااد النفااا ت؛ وإعااادة اسااتادا النفااا ت وإعااادة تماانيعها
وت اادويرها؛ والنف ااا ت اخلط اارة؛ وانبع اااات غ ااانيات الدفي ااا (النطاق ااان  1و 2؛ واملا اواد املس ااتنفدة
للونيون واملواد الكيمياليا؛ والطاقا املتجددة؛ وكفاءة الطاقا؛
(ج اجمل ااال ا جتم اااعيش نس اابا النس اااء يف املنا ااب ابدا ي ااا؛ ومتوس ا ا سا اااعات
التد يب؛ وابنفا عذ تد يب املاوظفني؛ وأجاو املاوظفني واساتمل اقاهتم؛ وابنفاا عذا املا
املااوظفني وساا.متهم؛ ومعاد ت اب اااابت املهنيااا وتواترهااا؛ والنساابا امل ويااا لذمااوظفني املشاامولني
ابتفاقات راعيا؛
__________

( 13ملزيااد ماان املعذومااات عاان هااذه املؤشارات ،وقياسااها وجاادواها لذمؤشارات الكذيااا ألهاادات التنميااا املسااتداما اننياار
و قااا الاادو ة غ ا الرليااا الم اااد ة يف  15آل/أغسااطس  2018واملعنونااا إ شااادات بشااأن مؤش ارات أساساايا
لإلب .من قب الكيالت عن إسهامها يف حت يق أهدات التنميا املستداما
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اجملال املؤسسيش الكشف عن بيالت تساي الشاركات (مباا يف قلا معذوماات
(د
عاان عاادد اجتماعااات اجملذااس ومعاادل املواظبااا عذا حضااو ها ،وعاادد أعضاااء اجملذااس ماان النساااء
ونسبتهن امل ويا؛ وأعضاء اجملذس حسب الف ا العمريا ،وعدد اجتماعات لنا مراجعا احلسااابت
ومع اادل املواظب ااا عذ ا ا حضا ااو ها؛ وجمم ااوع مكاف ا ا ت أعض اااء اجملذا ااس والتنفي ااذيني ،فض اا .عا اان
مما س ا ااات مكافمل ا ااا الفس ا اااد (مب ا ااا يف قلا ا ا مبذ ا اان الغرام ا ااات املدفوع ا ااا ،أو املس ا ااتمل ا ،بس ا اابب
التسو ت ،ومتوس عدد ساعات التد يب عذ مسال مكافملا الفساد
 -35وت ارد يف ا لفااروع التاليااا ااا عامااا عاان املسااال الرليساايا الاااث أ ا ت خاا.ل فاارتة مااا بااني
الدو ات بشأن اب شادات املتعذ ا ابملؤشرات األساسيا

ألف -حتقيق التوازن بني مبدأي العاملية واألمهية النسبية
 -36تعرب اب شادات املتعذ ا ابملؤشرات األساسيا عان توافاق اآل اء اآلخاذ يف التشاك بشاأن
األمهيا النسبيا ملعذومات ا ستداما يف سيا املااطر املتمذا ابملنا ودهادات التنمياا املساتداما
(14
بوجيف أعم
 -37وتتايال فرقااا العما املعنيااا اببقارا ات املاليااا املتماذا ابملنااا إطاا ا يُبااني الطري اا الاااث ميكاان
أن تتبعها الكيالت يف إجاراء عمذياات ت يايم األمهياا النسابيا لذكشاف عان معذوماات ا ساتداما
وجاااء عذ ا وجاايف اخلمااوص يف ت رياار فرقااا العم ا َّأهن اا تسااذم َّ
دن معنياام املعذومااات املد جااا يف
أن كريا ا مان املساتريمرين يعت اد َّ
ت اا ير اببا .املاايل ختضاع لت يايم ملادى أمهيتهاا بياد َّ
أن املاااطر
املتمذا بتغ املنا تتطذب اهتماما خا ا ألهنا غ قابذا لذتنويع وتؤ ر يف رياع الماناعات عذا
وجايف الت ريااب وجيااد بابع املننيمااات الاااث تفااو إيراداهتاا الساانويا  1بذيااون دو ا أن تننياار يف
الكشف عن هاذه املعذوماات يف ت اا ير أخارى (أي لايس يف الت اا ير املالياا السانويا عنادما تعتارب
تضمن يف الت ا ير املاليا ،عذ غرا ما أو ت بيف فرقا العم
املعذومات غ قات أمهيا نسبيا وم َّ
يف ت ريرها النهالي (حزيران/يونييف  2017وجااء يف الت ريار أيضاا َّ
أن املننيماات ينبغاي أن تننيار
يف إد اج م ااييس بشاأن املاااطر املتماذا ابملناا  ،والطاقاا ،واساتادا األ اضاي ،وإدا ة النفااا ت
حيريما كان قل جمد وممكنا  ،مما يتيال حتذي ا اهات
 -38وتاادعو فرقااا العما املننيمااات إىل تفااادي اخلذااوص إىل اسااتنتاجات عجذا د َّن املااااطر
والفاارص املتمااذا ابملن ااا غ ا قات أمهي ااا ،مسااتندة يف قل ا إىل التمااو ات بش ااأن طبيعااا بع ا
املااطر املتمذا ابملنا يف األج الطوي
 -39وي اارتدد اادى الفك اارة ال الذ ااا َّ
دن لا ابع جوان ااب معذوم ااات ا س ااتداما األساس اايا ا ا
جااوهري يف املااااطر املاديااا يف خطااا عم ا املفوضاايا األو وبيااا بشااأن التموي ا املسااتدا وماان بااني
امل رتحات األخارى ،أعذنات املفوضايا األو وبياا عان وضاع تمانيف ل.ساتريما وابنتااج املساتدامني،
بتضمني متطذبات رُيا ينبغي أن تساتوفيها األنشاطا حاق تُع َّاد مساتداما وسا ى التمانيف الناو
عما قريب وسيؤخذ يف احلسبان يف التملديريات امل بذا لإل شادات بشأن املؤشرات األساسيا
َّ
__________

( 14ملزياد مان املعذوماات عاان الكيفياا الااث ننياارت اا أماناا األونكتاااد يف األمهياا النسابيا كجاازء مان ابطاا املفاااهيمي
لذمؤشرات األساسيا ،اننير الو ي ا TD/B/C.II/ISAR/81
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 -40وفضا .عان قلا  ،تسااتند املؤشارات األساسايا لذكيااالت إىل املؤشارات الكذياا ألهاادات
التنمي ااا املس ااتداما الكذي ااا قات الم ااذا ال اااث أس اافرت عنه ااا عمذي ااا حكومي ااا دولي ااا مشذ اات ري ااع
أ ااملال املمااذملا لذتو ا إىل توافااق يف اآل اء ونتيجااا لااذل  ،تُعااد املؤش ارات األساساايا قات
جاادوى فعذيااا مباشاارة لذملكومااات ،واملساتريمرين ،واجملتمااع املاادم ،وأ ااملال املمااذملا اآلخارين
وياُادع ال طاااع اخلاااص بشااك متزايااد إىل إعااداد ت ااا ير إدا يااا تتضاامن حتذااي.ت لذسااينا يوهات
املست بذيا ،بدافع ا نت ال إىل اقتمادات خاليا من الكربون
 -41وتنيا املعذوماات الو افيا والنوعيااا عان السايا التشاغيذي لكياان بعينايف مفيادة يف حتديااد
سيا األ قا الكميا املفاد عنها من خ.ل املؤشرات األساسيا ومتكان هاذه املعذوماات الو افيا
الكي ااالت م اان تطبي ااق منني ااو األمهي ااا النس اابيا ال ااذي يت اايال ل ااا أيض ااا إجا اراء مزي ااد م اان عمذي ااات
الكش ااف ،مس ااتعينا يف قلا ا ابملب اااد التوجيهي ااا لإلب اا .ع اان ا س ااتداما ،واملع اااي الم ااناعيا،
وال واعد التننييميا الوطنيا ،أو اآلليات األخرى املتاحا

ابء -العاللة بني اإلبالغ املوحد والقانوين ما لبل الكيا
 -42كمااا قُكاار آنفااا ،تسااتهدت املؤش ارات األساساايا ابباا .املوحااد وابباا .ال ااانوم ماان
جانااب الكيااالت عذ ا حااد س اواء بيااد َّ
أن احلاجااا تاادعو إىل إج اراء مزيااد ماان البملااول لتملديااد
الطري ااا الاااث تكفا التوفيااق بااني حاادود ابباا .عاان سذسااذا ال يمااا وابباا .املااايل وفضاا .عاان
قلا  ،جااء يف املباااد التوجيهياا أناَّايف إقا أُبذان أيضاا عاان معذوماات تعاازى إىل كياالت ،أو مرافااق،
أو أنشطا ت ع خا ج نطا حدود ابب .الرليساي ،وجاب أن ُمتيَّاز هاذه املعذوماات بوضاو عان
(15
املعذومات املتعذ ا بكيالت ،وأنشطا ت ع يف نطا احلدود املاليا
 -43وبشأن ابب .ال انوم من جانب الكيالت ،تو ي مننيما التعاون والتنميا يف امليدان
ا قتمااادي دن ت ااو بع ا الشااركات املتعااددة النساايات اببباا .عاان ك ا كيااان ،وك ا فاارع،
يف ك ا ا ا بذ ا ااد م ا اان بذ ا اادان العمذي ا ااات (اننيا ا اار www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-
اجع ه ا ااذه املؤسس ا ااات عذ ا ا ا
 automatic-exchange/country-by-country-reporting.htmوتُش ا ا َّ
ت ادا ت رياار عان كا بذااد مان البذاادان بلحااا املعذوماات التاليااا عان كا و يااا قضااليا تازاول فيهااا
أعمال ااا التجا ي اااش ابيا ارادات الس اانويا ،واأل اب قبا ا حس ااال ضا اريبا ال اادخ  ،وضا اريبا ال اادخ
املدفوعاا واملساتمل ا ويُتوقاع أيضاا مان الشااركات املتعاددة النسايات أن تُبذان عان عادد العااامذني،
و أس املال املعذن ،واأل ول املاديا املرتاكما يف ك و يا قضاليا
 -44وح ااق يف احل ااا ت ال اااث يُكش ااف فيه ااا ع اان املعذوم ااات ال طري ااا عذن ااا ،ت ااو أغذ ااب
الشااركات العامذااا يف و ت قضاااليا ةتذفااا فعاا .جبمااع هااذه املعذومااات واسااتادامها ماان خاا.ل
ت ا ير التسي الداخذيا

__________

( 15اننياار مشااروع الكشااف عاان الكربااون عذ ا المااعيد العاااملي ،2 018 ،إطااا جمذااس معاااي ابفمااا عاان املنااا
بباا .املعذوم ااات البي ي ااا ،و أس املااال الطبيع ااي وم ااا ي ارتب ااا م اان آا يف األعمااال التجا ي اااش تعزي ااز ومواءم ااا
ابفما عن املعذومات البي يا يف الت ا ير الرليسيا اننير الفم ( REq-07 ،3احلد التننييمي  ،المفملا 27
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بيم -التحقق والضمان اخلاربيان
اجع اب شااادات املتعذ ااا ابملؤش ارات األساساايا عذ ا الضاامان املساات بماافتيف وساايذا
 -45تُشا َّ
لتملسني نوعيا املعذومات املبذن عنها من خ.ل املؤشرات األساسيا ،ومن فالادهتا لذمساتريمرين
والهااات التننييميااا ومااع قل ا  ،وخ.فااا ملما سااا ا اساابا املاليااا ،ي ازال ضاامان ابباا .عاان
ا سااتداما ماان جانااب طاارت الااث طوعيااا يف معنياام البذاادان وحااق الشااركات الاااث لااديها خااربة
مستفيض ااا يف الكش ااف ع اان معذوم ااات ا س ااتداما ع ااادة م ااا تُ ااد الض اامان لش ااطر و اادود م اان
البيالت ،مري انبعاات غانيات ا حتباس احلرا ي
 -46ويف هاذا المادد ،تشا اب شااادات إىل معياا ين دولياني يشاايع اساتادامهما مهااش املعيااا
ال اادويل لعمذي ااات التأكي ااد  ،3000واملعي ااا  AA1000لض اامان ال ااد ة احلس ااابيا ويعت اارب ه ااذان
املعيااا ان متس ا ني م ااع ةتذ اف األُطاار ال اااث تس ااتادمها الش ااركات ،مري ا مب اااد ة ابب اا .العاملي ااا،
أو اجملذس الدويل لإلب .املتكام ( 16وبوسع الشركات أن ختتا بني الضمان املع ول وا دود
ففي حالا التعهد ابلضمان املع اول ،جيماع املماا س أدلاا م.لماا كافياا يساتنتا منهاا َّ
أن املوضاوع
يستويف ،من ريع النواحي املاديا ،املعاي املناسبا وي د ت ريرا يف شك ضمان إجيايب ،من قبيا
أُعا َّادت البيااالت املاليااا طب ااا لذتشاريعات و/أو املعاااي ا اساابيا الواجبااا التطبيااق َّأمااا يف حالااا
التعهد ابلضمان ا دود ،فيجمع املما س أدلا م.لما كافيا يُستنتا منها َّ
أن املوضاوع مع اول يف
النيااروت السااالدة وي ااد ت ريارا يف شااك ضاامان سااذ عذا شاااكذا م ياانم إىل عذمنااا أي شاايء
جيعذنااا نعت ااد َّ
أن البيااالت املاليااا م تُعااد وفااق التش اريعات و/أو املعاااي ا اساابيا السااا يا وماان
املااألوت يف حالااا الضاامان ا اادود أن جيمااع املمااا س أدلااا أقا ممااا هااو مطذااول يف حالااا الضاامان
وجيااري اختبااا ات ةتذفااا أو أقا ممااا ي تضااييف الضاامان املع ااول ويسااتاد عينااات أ ااغر
ابجيااايبُ ،
(17
حجما ل.ختبا ات اجملراة
 -47والفر ا ااا سا ااا ا لذملما ااول عذ ا ا مسا ااتو ت هجينا ااا أو ةتذطا ااا ما اان الضا اامان ،أي َّ
أن
مس ااتو ت الض اامان ميك اان أن تتب اااين م اان عمذي ااا كش ااف إىل أخ اارى (ض اامان مع ااول يف بعا ا
عمذيات الكشف وضمان ودود يف عمذيات أخارى وميكان أن يماال قلا بوجايف أخا عذا
أنواع املعذومات الاث يري فيها ت دا خدمات املراجعا والضمان عوابت ت نيا ،مريذماا هاو احلاال
يف جمال ح و ابنسان

دال -مت را تسيري الشر ا
 -48عذ غرا ما قُكار آنفاا ،يُبتغا مان املؤشارات الرليسايا أن تكاون مناسابا لمياع الكياالت يف
ك ا ال طاع ااات واملن اااطق الغرافي ااا وق ااد أدى قل ا إىل مناقش ااا ج اادوى عمذي ااات الكش ااف املتعذ ااا
بتس ااي الش ااركات املبذَّ اان عنه ااا يف إط ااا اجمل ااال املؤسس ااي وال اااث ق ااد تنطب ااق ابلض اارو ة عذا ا بعا ا
الكيالت ،مري الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم ،أو الكيالت غ املد جا يف سو األو ا املاليا
__________

( 16اننيا ا ا اار

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

of-issues.pdf

( 17اننير

www.icaew.com/en/technical/audit-and-assurance/assurance/process/scoping/assurance-

decision/limited-assurance-vs-reasonable-assurance
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 -49بيااد َّ
أن ا تفااا انع ااد بشااك عااا يف الفريااق ا ستشااا ي عذ ا إب اااء مؤش ارات تيس ا
الشركات ننيرا لدو التسي الرشيد الا يف إطا أهدات التنميا املستداما ،فض .عان املتطذباات
أن قل يستند إىل إد ا َّ
التننييميا السا يا يف ةتذف الو ت ال ضاليا بيد َّ
أن بع مؤشرات
هذه الف ا لن تنطبق عذ ريع الشركات ،مري الشركات المغ ة واملتوسطا احلجم
 -50ولتمل يااق قااد أكاارب ماان التجااانس بااني مؤش ارات تسااي الشااركات ومسااال ا سااتداما
األعام ،تتض َّامن النسااا املن ملاا مان اب شاادات بشاأن املؤشارات الرليسايا إشاا ة إىل عادد املارات
الاث نُوقشت فيها أهادات التنمياا املساتداما يف إطاا جادول أعماال جمذاس إدا ة الشاركا وتراعاي
اب شااادات املن ملااا أيضااا احتمااال أن حتااد ال اوانني السااا يا بشااأن البيااالت الشاماايا ماان قااد ة
الشركات عذ رع البيالت عن التنوع يف آليات إدا ة أفرادها (عذا سابي املرياال ،قاانون التميياز
عذ أساس السن

هاء -التوفيق بني مت را البيا

احملاسبية واإلحصائية

 -51يش ااك التوفي ااق ب ااني املؤشا ارات الرليس اايا امل رتح ااا واملؤشا ارات الكذي ااا أله اادات التنمي ااا
املسااتداما ومنهجيااات البيااالت الو اافيا قات المااذا ااا عنم ارا مهمااا ماان عنا اار اب شااادات
واستنادا إىل تعاون و يق مع إدا ة الشؤون ا قتماديا وا جتماعيا ،تش طرالق ال يااس املبيَّناا يف
اب ش ااادات ،كذم ااا أمك اان قلا ا  ،إىل املع اااي ابحم اااليا الدولي ااا ،وم اان بينه ااا نني ااا احلس اااابت
ال وميا ،وننيا ا اسبا البي يا  -ا قتماديا
 -52ومن األمريذا عذ أوجيف التا ني هاذه منهجياا ال يااس املتبعاا مناذ وقات طويا يف حساال
الن اااتا ا ذ ااي ابر ااايل ال اااث تس ااتند إىل بي ااالت ابيا ارادات امل دم ااا يف الت ااا ير الس اانويا لذكي ااان
ال انوم وابملري ُ ،وضملت يف النساا املن ملا من اب شادات ممطذملات من قبي إعادة تدوير
املياه ،أو استادامها يف إطا ننيا ا اسبا البي يا  -ا قتماديا
 -53وكري ا ما تُستاد مؤشرات ال يما املضافا يف إطا آليا اد أهادات التنمياا املساتداما
ل.سرتش اااد ااا يف حس ااال املؤشا ارات األخ اارى ،مريا ا ال اس اام املش اارت ب ااني ع اادة مؤشا ارات م اان
مؤش ارات أه اادات التنمي ااا املس ااتداما بي ااد َّ
أن اس ااتادا مؤش ارات ال يم ااا املض ااافا ،مب ااا يف قلا ا
الطري ااا الاااث ميكاان أن تشااوش ااا ت ياايم الكيااالت الاااث ت ااو فيهااا املذكيااا الفكريااا باادو مهاام،
ي ازال يري ا ااعوابت ت نيااا وتنبااع هااذه املسااألا ماان املعالااا احلسااابيا لل ااول املذموسااا وهااي
تستدعي مزيدا من الن اش

رابعا -االستنتاج وآفاق املستقبل
 -54تُ د هذه املذكرة ا عاما عن املسال الرليسيا الاث نُوقشت خ.ل الفارتة الفا اذا باني
دو ا فريااق اخل ارباء احلكااومي الاادويل العام ا أ ناااء إعااداد اب شااادات بشااأن املؤش ارات األساساايا
لإلب .من جانب الكيالت عن إسهامها يف حت يق أهدات التنميا املستداما ،وعن اب شادات
بشااأن البيااالت الو اافيا املتعذ ااا ابملؤشاار  1-6-12وتُسااذ املااذكرة الضااوء عذ ا املسااال الاااث
تتطذب إجراء مزيد من املناقشات لكي تؤخذ يف احلسبان يف المين املستكمذا من هذه الوالق
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 -55ويُتوقااع أن تع ازني املسااامهات الاااث أعاادهتا أمان ااا األونكتاااد ،ابلتعاااون مااع شااركاء آخ ارين
وخارباء دعاوا إىل املشاااكا كجاازء ماان الفريااق ا ستشااا ي ،قابذيااا ابباا .عاان ا سااتداما لذم ا نااا
وجودت اايف ،وأن تذ ا يف الوق اات نفس اايف ا حتياج ااات الناش ا ا لر ااد البي ااالت فيم ااا يتعذ ااق مبس ااامها
ال طاع اخلاص يف تنفيذ أهدات التنميا املستداما عذ المعيد الوطين
 -56واببض ااافا إىل املس ااال ال اوا دة يف ه ااذه امل ااذكرة ،ق ااد ترغ ااب الوف ااود املش اااكا يف ال اادو ة
اخلامساا والري .ااني لذفريااق احلكااومي الاادويل العاما املعااين ابملعاااي الدوليااا لذمملاساابا وابباا .يف
الننير يف األس ذا التالياش
ه ستمكن املؤشرات امل رتحا الشركات من ت ادا بياالت قابذاا لذم ا ناا عان أدالهاا
(أ
يف السعي لتمل يق أهدات التنميا املستداما ،مبا يتماش مع إطا د أهدات التنميا املستداما؟
(ل ها سااتكون مؤشارات أهاادات التنميااا املسااتداما امل رتحااا لذكيااالت مفياادة يف
متكاني البذادان مان راع البياالت عان مساامها ال طااع اخلااص يف تنفياذ أهادات التنمياا املسااتداما
وابب .عن املؤشر 1-6-12؟
(ج ه ا ة ااا حاج ااا ملزي ااد م اان البمل ااول والس ااعي لذتو ا لتواف ااق يف اآل اء ملواءم ااا
املؤشر  1-6-12والغايا  6-12ألهدات التنميا املستداما بشك أفض ؟
ماااهي أكرياار ا حتياجااات إحلاحااا ماان حيااث بناااء ال ااد ات ماان أج ا ابباا.
(د
عن ا ستداما الاث متكن البذدان من رع البيالت املفيدة وال ابذا لذم ا نا عن مسامها الشاركات
يف تنفيذ أهدات التنميا املستداما عذ المعيد الوطين؟
ماااهي التااداب الاااث ينبغااي عذ ا واضااعي السياس اات اختاقهااا لتشااجيع مواءمااا
(ه
منهجيااات احلساااابت وابحماااءات الوطنيااا مااع هاادت التنميااا املسااتداما املتعذااق اببباا .ماان
جانب الكيالت؟
كيااف ميكاان لذمنتااد ت العامليااا ،مري ا الفريااق احلكااومي الاادويل العام ا املعااين
(و
ابملعا اااي الدوليا ااا لذمملاسا اابا واببا اا ، .موا ا ااذا ابسا ااها يف تعزيا ااز دو اببا اا .ما اان جانا ااب
الكيالت يف حت يق أهدات التنميا املستداما؟
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املرفق
جممو ة خمتارة ما املت را األساسية ألهدا التنمية املستدامة
ألف -اجملال االلتصادي
ألف 1-ابيارادات و/أو ( ااايف ال يمااا ألف1-1-ش ابيرادات
املضافا
ألف2-1-ش ال يما املضافا
ألف3-1-ش ايف ال يما املضافا
ألف 2-املدفوعات امل دَّما إىل احلكوما ألف1-2-ش الضرالب واملدفوعات األخارى
امل دَّما إىل احلكوما

معيا ابب .املايل الدويل 15

ابيرادات مطروحا منها تكذفا املواد واخلدمات املشرتاه
ابيرادات مطروحا منها مشرت ت املواد والسذع واخلدمات ،لقما اهت .األ ول املذموسا
جممااوع الضارالب املدفوعااا واملسااتمل ا الاادفع ( تشاام ف ا ضارالب الاادخ  ،با أيضااا الرسااو
والضرالب األخرى ،مري الضارالب عذا املمتذكاات ،أو ضارالب ال يماا املضاافا نيالادا الغراماات
املدفوعاا قات الماذا ،اببضاافا إىل ريااع ابلوات ،و ساو الرتخاي  ،واملادفوعات األخاارى إىل
احلكوما لفرتة معينا
املبذاان ابر ااايل لذنف ااات م اان أج ا ا س اتريما ات ال اااث يتمري ا الغ اارض األساس ااي منه ااا يف من ااع،
ألف 3-ا ستريما ات/النف ات الديدة ألف1-3-ش ا ستريما ات اخلضراء
وختفي وإنيالا التذول وسالر أشكال تدهو البي ا ابلكميات املطذ ا واأل قا النسبيا
جمموع التربعات اخل يا أو الطوعيا واستريما األموال (سواء منهاا النف اات الرألالياا والتشاغيذيا
ألف2-3-ش ا ستريما اجملتمعي
يف اجملتم ااع األوس ااع نطاق ااا ال اااث تس ااتهدت املس ااتفيدين م اان خ ااا ج املؤسس ااا املتكب اادة يف الف اارتة
املشمولا ابلت رير ابملبالن املطذ ا واأل قا النسبيا
ألااف3-3-ش جممااوع النف ااات عذا البملااث املبذاان ابرااايل لذنف ااات عذا البملااث والتطااوير ماان جانااب الكيااان املبذاان خاا.ل الفاارتة املشاامولا
ابلت رير ابملبالن املطذ ا واأل قا النسبيا
والتطوير
ألف 4-جممااوع ب اراما املااو دين ا ذيااني /ألف1-4-ش النسبا امل ويا لذمشرت ت ا ذيا نسا اابا نف ا ااات الكي ا ااان املبذ ا اان عذ ا ا املش ا اارت ت م ا اان امل ا ااو دين ا ذيا ااني (ال ا ااالم عذ ا ا الف ا اوات ،
أو ا لتزامات الاث مت التعهد ا خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير ابملبالن املطذ ا واأل قا النسبيا
الشراء ا ذي
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ابء-
ابء1-

اجملال البيئي
ا ستادا املستدا لذمياه

1-2-8
9 ،1-2-8ل1-4-9 ،
-9 ،1-2-8ل
2-1-17

-7ل1-
1-17-17
1-5-9
1-3-9

ابء1-1-ش إع ا ا ااادة تا ا ا اادوير امليا ا ا اااه وإعا ا ا ااادة جممااوع حجاام املياااه املعاااد تاادويرها و/أو املعاااد اسااتادامها ماان جانااب الكيااان املبذاان ابلكميااات 1-3-6
املطذ ا واأل قا النسبيا
استادامها
استادا املياه ابل يما المافيا املضافا يف الفرتة املشمولا ابلت رير فض .عن تغ اساتادا امليااه 1-4-6
ابء2-1-ش الكفاءة يف استادا املياه
بمااايف ال يمااا املضااافا بااني فاارتا إباا( .حيااث يُعا َّارت اسااتادا املياااه دنَّاايف املياااه املسااملوبا نيالااد
جمموع املياه الوا دة من طرت الث ابأل قا النسبيا ،وأ قا التغي  ،والكميات املطذ ا
18

اجملا ت

املؤشرات

امل اييس

(أ

املؤش اار املع ااين م اان مؤش ا ارات
أهدات التنميا املستداما

ابء3-

ابء4-
ابء5-

بيم -اجملال االبتما ي
جيم 1-املساواة بني النسني
جيم2-

جيم3-

أس املال البشري

ملا املوظفني وس.متهم

ج ا ا اايم1-1-ش نس ا ا اابا النس ا ا اااء يف منا ا ا ااب
ابدا ة
ج ا ا ا اايم1-2-ش متوس ا ا ا ا ا ع ا ا ا اادد س ا ا ا اااعات
التد يب لك موظف يف السنا
جيم2-2-ش ابنفا عذا تاد يب املاوظفني
يف السنا لك موظف
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ابء2-

املياه املسملوبا مع إيراد التفا ي سب املماد (ساطمليا ،جوفياا ،ميااه أمطاا  ،ميااه ارت
ابء3-1-ش ابجهاد املالي
اببشاا ة إىل املنااطق اجملهاادة مالياا أو الاااث تشاال فيهااا امليااه (معاربا عنهااا كنسابا م ويااا مان جممااوع
الكميات املسملوبا ابلكميات املطذ ا واأل قا النسبيا
التغ يف النفا ت املولَّدة مان قبا الكياان حساب اايف ال يماا املضاافا ابأل قاا النسابيا ،وأ قاا
ابء1-2-ش احلد من توليد النفا ت
إدا ة النفا ت
التغ  ،والكميات املطذ ا
ابء2-2-ش إع ا ا ا ااادة اس ا ا ا ااتادا النف ا ا ا ااا ت ،الكمي ااا ابرالي اا م اان النف ااا ت املع اااد اس ااتادامها ،واملع اااد تم اانيعها ،واملع اااد ت اادويرها ابأل ق ااا
النسبيا ،وأ قا التغ  ،والكميات املطذ ا
وإعادة تمنيعها ،وإعادة تدويرها
الكمياا ابرالياا مان النفاا ت اخلطارة ،وكنسابا مان النفاا ت اخلطارة املعالاا ،ماع مراعااة جمماوع
ابء3-2-ش النفا ت اخلطرة
َّ
النفا ت املبذن عنها منا قب الكيان ابأل قا النسبيا ،وأ قا التغ  ،والكميات املطذ ا
ابء1-3-ش انبعا ا ا ا ا اااات غا ا ا ا ا ااانيات الدفي ا ا ا ا ا ااا إسها النطا  1ابأل قا النسبيا ،وأ قا التغ  ،والكميات املطذ ا
انبعاات غانيات الدفي ا
(النطا 1
ابء2-3-ش انبعا ا ا ا ا اااات غا ا ا ا ا ااانيات الدفي ا ا ا ا ا ااا إسها النطا  2ابأل قا النسبيا ،وأ قا التغ  ،والكميات املطذ ا
(النطا 2
امل اواد املسااتنفدة لاالونيون وامل اواد ابء 1-4-املا اواد املس ااتنفدة ل االونيون واملا اواد الكميا ابراليا من املواد املساتنفدة لالونيون (املاواد الكيميالياا الساالبا/املوجودة إماا كماادة ن ياا
أو كاذي بمايف ال يما املضافا
الكيمياليا
الكيمياليا
اس ااته .الطاق ااا املتج ااددة كنس اابا م وي ااا م اان جمم ااوع اس ااته .الطاق ااا النه ااالي خ اا.ل الف اارتة
ابء1-5-ش الطاقا املتجددة
استه .الطاقا
املشمولا ابلت رير
استه .الطاقا وسواب بمايف ال يما املضافا
ابء2-5-ش الكفاءة يف الطاقا

2-4-6
5-12

1-5-12
2-4-12
1-4-9
1-4-9
2-4-12
1-2-7
1-3-7
2-5-5

عاادد النساااء يف منا ااب ابدا ة إىل جممااوع عاادد املااوظفني (ماان حيااث عاادد املااوظفني أو الاادوا
الكام املكافئ
متوس عدد سااعات التاد يب لكا موظاف يف السانا (ابعتباا ه جمماوع عادد سااعات التاد يب 1-3-4
يف السنا م سوما عذ جمموع عدد املوظفني مفم .حسب ك ف ا من املوظفني ،إن أمكن
التكاااليف املباشاارة وغا املباشاارة لذتااد يب ،مبااا يف قلا التكاااليف مريا أتعااال املااد بني ،ومرافااق 1-3-4
التااد يب ،وتك اااليف مع اادات التااد يب وتك اااليف الس اافر قات الم ااذا لك ا موظ ااف يف الس اانا،
مفمذا حسب ف ا املوظفني ،إن أمكن
1-4-10 ،1-5-8
جمموع أجو قوة العم من املوظفني (األجو وا ستمل اقات

جيم3-2-ش أجاو املاوظفني واساتمل اقاهتم،
فمذا سب ف ا التوظيف ونوع النس
م َّ
جاايم1-3-ش ابنفااا عذ ا ااملا املااوظفني جممااوع تكاااليف ب اراما الساا.ما املهنيااا وب اراما التااأمني المااملي ألنشااطا الرعايااا الماامليا الاااث 8-3
ميولا الكيان بشك مباشر ،وريع النف ات املتكبدة بشأن مسال بي ا العم املتماذا ابلسا.ما
وس.متهم
والمملا املهنيني املتكبدة خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير
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اجملا ت

ج ا ا اايم2-3-ش مع ا ا ااد ت التواتر/معا ا ا ااد ت معااد ت التاواترش عاادد حااا ت اب اااابت الدياادة م سااوما عذا جممااوع عاادد ساااعات العما
الاااث عمذهااا العااامذون خاا.ل الفاارتة املشاامولا ابلت رياار؛ ومعااد ت احل اوادلش جممااوع عاادد األ
اب اابت املهنيا
الضااالعا معاربا عنهااا بعاادد الساااعات م سااوما عذا جممااوع عاادد الساااعات الاااث عمذهااا العااامذون
خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير
جا ا ا اايم1-4-ش النسا ا ا اابا امل ويا ا ا ااا لذما ا ا ااوظفني عاادد املااوظفني املشاامولني ابتفاقااات راعيااا ابلنساابا إىل جممااوع عاادد املااوظفني (ماان حيااث عاادد 2-8-8
املوظفني أو الدوا الكام املكافئ
املشمولني ابتفاقات راعيا

جيم 4-ا تفاقات الماعيا
دال -اجملال املتسسي
دال 1-ابفما عن إدا ة الشركات

(أ

6-16

دال 1-1-عاادد اجتماع ااات جمذ ااس ابدا ة عدد اجتماعات جمذس ابدا ة أ ناء الفرتة املشمولا ابلت رير وعدد أفاراد اجملذاس املشااكني يف كا
اجتماااع لذمجذااس أ ناااء الفاارتة املشاامولا ابلت رياار م سااوما عذ ا جممااوع عاادد املااديرين يف اجملذااس
ومعدل احلضو
مضرواب يف عدد اجتماعات اجملذس خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير
2-5-5
دال2-1-ش عاادد النساااء األعضاااء يف جمذااس نسبا النساء األعضاء يف جمذس ابدا ة ابل ياس إىل جمموع عدد أعضاء اجملذس
ابدا ة
دال3-1-ش أعض اااء جمذ ااس ابدا ة حس ااب عدد أعضاء جمذس ابدا ة حسب الف ا العمريا (عذ سابي املرياال ،دون الري .اني ،وباني  .اني 1-7-16
ومخسني سنا ،وفو اخلمسني سنا
ف ا العمر
دال4-1-ش عاادد اجتماعااات لنااا مراجعااا عا اادد اجتماعا ااات جمذا ااس ابدا ة أ نا اااء الفا اارتة املشا اامولا ابلت ريا اار وعا اادد أعضا اااء لنا ااا مراجعا ااا 6-16
احلساابت املشاكني يف ك اجتماع من اجتماعات هذه الذجنا خا.ل الفارتة املشامولا ابلت ريار،
احلساابت ،ومعدل احلضو
م سوما عذ جمموع عدد أعضاء لنا مراجعا احلساابت
دال5-1-ش التعويضاتش جمموع التعويضاات جممااوع التعويضااات الساانويا (مبااا يف قلا الراتااب األساسااي والتعااوي املتغا لذماادير التنفيااذي 6-16
ومبذ ا اان التع ا ااوي لكا ا ا عض ا ااو م ا اان أعض ا اااء وغ التنفيذي
جمذس ابدا ة واملدير التنفيذي
دال1-2-ش مبذ ا ا ا ا اان الغرام ا ا ا ا ااات املدفوع ا ا ا ا ااا املبذاان الن اادي الكذااي املاادفوع والواجااب الاادفع بساابب الغرامااات الاااث فرضااتها الهااات التننييميااا 2-5-16
وا اكم خ.ل الفرتة املشمولا ابلت رير
أو الواجبا الدفع بسبب ابدالت
دال  2-2متوس ا عاادد ساااعات التااد يب جمماوع سااعات التاد يب عذا مساال مكافملاا الفسااد ،لكا سانا ،م ساوما عذا جمماوع عادد 2-5-16
عذ ا مس ااال مكافمل ااا الفس اااد ،لكا ا س اانا املوظفني
وك موظف

بساابب ضاايق احليااز املتااا  ،تعاارض هااذه املااذكرة مااوجزا ملؤش ارات هاادت التنميااا املسااتداما الرليساايا؛ وتاارد منهجيااا أكرياار تفمااي .يف و قااا الاادو ة غ ا الرليااا الماااد ة يف 15
آل/أغسطس  2018بعنوان إ شادات بشأن املؤشرات الرليسيا لإلب .من جانب الكيان عن املسامها يف حت يق أهدات التنميا املستداما
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دال 2-مما سات مكافملا الفساد

(ج

1-8-8

GE.18-13503

املؤشرات

امل اييس

(أ

املؤش اار املع ااين م اان مؤش ا ارات
أهدات التنميا املستداما

