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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية 

 فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ 
 الدورة التاسعة والثالثون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   3-1جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند  

اإلبالغ   الشااااااااترا ا بعة في التنفيذ العملي  ج المت  الممارسااااااااا  الجيدة والن     
 االستدامة عن

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
على الصهااد الاالمي  وتهيصهدل المالل الدولي   تهرياا   يشهدد ماال ابالغ  عن استهادامت ترارا   

ملزمت للشههرتاا المدلجت    الاديد لماايار استههادامت ماايار عالميت أشههإلب ابالغ  عن استههادامت تههاصهه   قري ا  
وسياا القانونيت في جميع أنحاء الاالم  وفي الوقت نفسههههف، يفرض الاههههر  ال   في الولصههههت في الاديد من ال 

على الشرتاا   - مثل الموظفان والمساثمرين وشرتاء األعمال والامغء   - يمالتف مخالف أصحاب المصلحت  
تهادامت   أب تبرهن عن تقادها أمبدأ المسهاءلت والازامدا أالانميت المسهادامت من لغل ابفصهان عن مالوماا اس 

وتاي  الدياكل األتهههههههههههاتهههههههههههيت الفاالت ل الغ  عن استهههههههههههادامت تازيز موبونيت ه   المالوماا وتو اد الثقت الان  
 عن مساعدة البلداب في أب تص   أكثر جاذاليت لغتاثمال    أصحاب المصلحت، فاغ  

الههدوليههت    ويههدعم األونااههان، من لغل فريخ الخبراء الاههامههل الحوومي الههدولي الماني أههالماههايار 
للمحاتههههه ت وابالغ ، الدول في الادون الراميت نلى تنفا  أفاهههههل الممالتهههههاا الافالت الاازيز تنسهههههاخ ابالغ  

نلى الدول الحاتههههههم ال   تااسههههههيف   الماالخ أاستههههههادامت وأهدام الانميت المسههههههادامت وتحسههههههان نوعااف  ون را  
مت في القطاع الخاص وأهميت تقاتههههم الخبراا  السههههياتههههاا واللواي  الان يميت في تازيز ابالغ  عن استههههادا

والدلوس المسافانة الان الدول في ه ا الصدن،  لب فريخ الخبراء الاامل الحوومي الدولي نلى األمانت، في 
نولتف الثامنت والثغبان، أب تواصهههههل تحديد ونعم السهههههياتهههههاا المحليت الماالقت أابالغ  عن استهههههادامت وأب  

الل الدولي لماايار استههادامت وتاههطلع الدول الوتههي  في ن غع المالل على تااأع عن تثب أعمال الم
 آلاء ومواقف فريخ الخبراء الاامل الحوومي الدولي الماالقت أابالغ  عن استادامت 

في اتهههههاند نلى الامل المناز  2022لفريخ اتهههههاشهههههال  في آذال/مالس    وعقد األونااان اجاماعا   
األنشههههههطت المنف ة  إلى وضههههههع ماموعت أنواا األونااان ل الغ  عن استههههههادامت واألهدام ابنماييت و   تههههههيا 
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تازيز الراميت نلى  قليميتابشههههههههراكاا  العلى الصههههههههااد ابقليمي من لغل  أو  في البلداب المسههههههههافادة  تههههههههواء 
السهههياتهههاا   لوضهههع تاوانب الاملي الاستهههادامت  ونوقشهههت في اسجاماع الدلوس المسهههافانة من    ابالغ  عن

عن   تافل ابالغ  تازيز هياكل أتههههاتههههيت و نيتأغيت وبناء القدلاا المؤتههههسههههيت وال شههههريت   واللواي  الان يميت
 نواا األونااان تامل ماموعت أ تياتاتيتوبيقت توصياا مشروع  تما جرى تناول، أاونة عاليت استادامت

ه   الم ترة نلى تيسههههار مناقشههههاا الدولة الااتههههات والثغبان لفريخ الخبراء الاامل الحوومي   وترمي  
وأهدام الانميت  استههههادامت ابالغ  عن   في ماال  المسههههاادة لغل تقديم لمحت عامت عن الاطولاا   الدولي من 

أنشههههههههطت المسههههههههاعدة الاقنيت ومن و   المسههههههههاند    حث ال  من   ُجمات نلى المالوماا الاي   أاستههههههههانان ،  المسههههههههادامت 
  مخالفت   منا خ  مساقاة من أمثلت ولبراا   تما تولن الم ترة لغل اجاماع الفريخ استاشال ،  الوالنة    الااقا اا 
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 مقدمة -أوالا  

في تسههلي  الاههوء على نول ابالغ  المؤتههسههي  2030اعامان لطت الانميت المسههادامت لاا   أتان -1
 وترميمسههاهمت القطاع الخاص في تحقاخ أهدام الانميت المسههادامت  الماالقت أ كمصههدل لييسههي للمالوماا 

تهههههيما   تشهههههايع الشهههههرتاا، س نلىاستهههههادغن وابنااس المسهههههادامان  الماالقت أ   12من الددم  6-12الرايت 
عبر الو نيت، على اعامان ممالتههاا مسههادامت وإنماس مالوماا استههادامت في  والشههرتاا الشههرتاا  كبرياا  

نولة ابالغ  الخاصهههههههههت الدا  وفي الدولة السهههههههههانتهههههههههت والاشهههههههههرين لمؤتمر األ رام في اتفانيت األمم الماحدة 
عن تشهههههههههوال  تالمالي   ان الاقاليربعدالدوليت   الماايار  ترار المناخ، أعلن أمناء مؤتهههههههههسهههههههههتأشهههههههههإلب  اب اليت  

استههههههههادامت على   مواءمت ابالغ  عنالمالل الدولي لماايار استههههههههادامت، ال   يمثل لطوة لييسههههههههيت نحو  
مثل الموظفان والمسههاثمرين وشههرتاء   -  الاههر  المازايد من مخالف أصههحاب المصههلحتفالصههااد الاالمي   

والازامدا أالانميت المسههادامت   تقادها أمبدأ المسههؤوليت أب تبرهن عنالشههرتاا  يفرض علىاألعمال والامغء، 
األهدام  و استههههههههادامت  ولئن تاب ابالغ  أاونة عاليت عن  تههههههههادامت  مالوماا اس من لغل ابفصههههههههان عن

ل أدد نعايم  ابنماييت فاالت ل الغ  عن استهادامت ال فمن شهإلب الدياكل األتهاتهيتاستهاثمال المسهادا ،   يشهول
  الثقت الان أصحاب المصلحت تو د موبونيت المالوماا و   أب تازز

الههههدوليههههت  - 2 أههههالماههههايار  الههههدولي الماني  ويههههدعم األونااههههان، من لغل فريخ الخبراء الاههههامههههل الحوومي 
اازيز  الافالت ال اا للمحاتهههههههه ت وابالغ ، الدول في الادون الراميت نلى تنفا  الماايار الدوليت وأفاههههههههل الممالتهههههههه 

استههاثمال الدولي والمحلي  و لايسههار استههاقرال المالي   اف  وتحسههان نوعا ابالغ  من جانب المؤتههسههاا  مواءمت 
فريخ الخبراء الاامل الحوومي الدولي  ، لتز 2030والاقد  اسجاماعي واسقاصههههههههههههان   ومن  اعامان لطت عا  

فريخ الخبراء الاامل   واضههههههههطلع    ابنماييت   األهدام  في تحقاخ   مسههههههههاهمادا الشههههههههرتاا عن  نالغ   مواءمت على 
لااايفدهها مع ماطل ههاا لطههت    الاي وضهههههههههههههادهها تطوير المحههاتههههههههههههه ههت    ماموعههت أنواا الحوومي الههدولي الانحي   

بالغ    الرييسههههههيت نلشههههههاناا أشههههههإلب المؤشههههههراا  " أناتف المانونت    ، نشههههههر األونااان 2019وفي عا    2030 عا  
تسههههههههههدال مواءمت البياناا الماالقت   من أجل  " م الانميت المسههههههههههادامت أهدا الشههههههههههرتاا عن نتههههههههههدامدا في تحقاخ  

فمن أجل  للمقالنت  وإضههههافت نلى ذل ،   ابنماييت وتازيز قااللاادا أمسههههاهمت القطاع الخاص في تحقاخ األهدام 
ألهدام  مؤشههههراا أتههههاتههههيت  "   مانونا   منشههههولا    األونااان   أصههههدل ، السههههالفت ال تر   انفا  ابلشههههاناا ال   الماههههي قدما  

نولاا تهدليبيهت عبر ابنارنهت  ون م    " الايهانهااد نلاهل تهدليبي   من جهانهب بالغ   ألغراض ا   الانميهت المسهههههههههههههاهدامهت 
ذل ، وضههع األونااان وبرناما األمم الماحدة وعغوة على أاسشههاران مع مادد األمم الماحدة للادليب وال حث  

ادن الشهههههههرتاا الاي تنشهههههههر تقالير  الماالخ أ  1- 6- 12لمؤشهههههههر ل شهههههههالتان  ا م   تراعاان للبائت، في ن ال نولهما 
عمليت جمع البياناا  ويشهههرم األونااان وبرناما األمم الماحدة للبائت على  استهههادامت، مندايت لحياس المؤشهههر، 

 ه ا المؤشر    في المساخدمت لاقايم الاقد  المحرز   ابنماييت  ألهدام الاالميت   بياناا ال قاعدة ودف دا في  

اتههههههههااراض  موضههههههههوع نولتف الثامنت والثغبان،   الخبراء الاامل الحوومي الدولي، فيوتناول فريخ   -3
يشمل  ، أما  ابنماييت  في تحقاخ األهدام  مساهماتداالانفا  الاملي للمؤشراا األتاتيت بالغ  الاياناا عن 

ر ابالغ  عن وتهههالت لايسههها أاعا الها  الرييسهههيت"المؤشهههراا   لشهههاناا"ن  أهميتنلاتهههاا نفرانيت  وبانت     الحياس
نولها تإلناة لبناء  وأالرزا للمقالنت،   وقاالغ    ا  ماسههههق  نالغغا  من جانب الشههههرتاا    واألهدام ابنماييتاستههههادامت 

لشههههههههههرتاا  وعقد ل يتوابالغغ  يتالمحاتههههههههههب الدولاا    ضههههههههههمنننماس مالوماا استههههههههههادامت  في ماالالقدلاا  
مع وجداا الن ر ومناقشهت الاحديثاا الممونت لا  2021لفريخ اتهاشهال  في آذال/مالس  األونااان اجاماعا  

دلاتههههاا  الالوالنة من لغل    والااقا اانلى الاطولاا الدوليت في ه ا الماال،   اتههههانانا    الرييسههههيتللمؤشههههراا  
ل الغ  مانوب "أ ر السهياتهاا الاموانيت  الانميت  الوتاليقاا البلداب المسهافادة من مشهروع دسهاب    ابفرانيت،
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   (1) في أفريحيا وأمريوا الغتانيت" من جانب مؤتههههههسههههههاا األعمال دام الانميت المسههههههادامتأهو ستههههههادامت  عن ا
وهو ،  ( 2) ون ر فريخ الخبراء الاهامهل الحوومي الهدولي في الاحسههههههههههههههانهاا المقاردهت على أا  المؤشههههههههههههههراا

 ابلشاناا  أفاى نلى تحديث ما

ه تقديم المسهههاعدة الاقنيت، أما في ذل  عن  ريخ تنفا  األنشهههطت الماصهههلت ال  وواصهههل األونااان أياههها   - 4
الحووماا على نياس ولصهههههد مسهههههاهمت    ة ، ال   يامثل هدفف الرييسهههههي في تازيز قدل " مشهههههروع دسهههههاب الانميت " 

  1- 6- 12البيههانههاا في ن ههال المؤشهههههههههههههر    تقههديم ، أمهها في ذلهه   2030القطههاع الخههاص في تحقاخ لطههت عهها   
 يع األنواا الم تولة أعغ  في أنشهههههههطت المشهههههههاليع، وأعدا نلاتهههههههاا نفرانيت أشهههههههإلب اتهههههههاخدا خدمت جم واتهههههههاُ 

 وتهههههاىتازء من تقايم الدياكل األتهههههاتهههههيت الو نيت ل الغ  عن استهههههادامت    الرييسهههههيت"   نلشهههههاناا المؤشهههههراا " 
اللداب في  السهياتهاا  واضهاي   في أوتها  الخبراا   تقاتهم نذتاء الوعي وتازيز  نلى    المشهروع من لغل    األونااان 

نقامت شهههههههههههههراكاا نقليميت   أتادت المنا خ المسهههههههههههههاددفت، أما في ذل  من لغل دلقاا عمل نقليميت  من ألرى  
تصهههههب  وضهههههع اتهههههاراتياياا وتهههههياتهههههاا و نيت تهههههيا   في   الن راء تددم نلى تازيز الدعم الما انل فيما الان 

  أاونة عاليت استادامت    تافل نالغ  الشرتاا عن الاي د ننشاء و/أو تازيز الدياكل األتاتيت الو نيت  يلي  فيما 
  وتقديم  الانميت المسهههادامت للمؤتهههسهههاا   تازيز و    ابنماييت  نياس مسهههاهمت القطاع الخاص في تحقاخ األهدام و 

 استادامت الصانلة عن المالل الدولي لماايار استادامت   ل الغ  عن الدعم في تنفا  الماايار الدوليت 

الخبراا والدلوس    تقاتهههموأهميت   الاموميت واللواي  الان يميتل الحاتهههم للسهههياتهههاا  لدو نلى ا  ون را   -5
القطاع الخاص، نعا فريخ الخبراء    من جانب  تههههههادامتاسالمسههههههافانة فيما الان الدول في تازيز ابالغ  عن  

 كاا ابقليميتالاامل الحوومي الدولي، في نولتف الثامنت والثغبان، األمانت نلى مواصههلت نعم الادون والشههرا
استههههادامت وماالات    ابالغ  عن  فيالراميت نلى األل  الندا مشههههارن    - س تههههيما فيما الان البلداب الناميت -

وبناء القدلاا المؤتهههههسهههههيت وال شهههههريت،  واللواي  الان يميتجوانب الانفا  الاملي الماالقت الوضهههههع السهههههياتهههههاا  
شهههيا  مع عدد الريدجااوب،  اأب تواصهههل، تم أياههها   مانتاألياماشهههى مع أناة تطوير المحاتههه ت  و لب نلى  أما

الدولي مالل  الوأب تااأع عن تثب أعمال   ،تحديد السههههههههياتههههههههاا المحليت في ه ا الصههههههههدن وتازيزها ونعمدا
يخ الاامل آلاء ومواقف الفر  على  الماللوأب تاهههههههههههههطلع الدول الوتهههههههههههههي  في ن غع لماايار استهههههههههههههادامت  

  ( 3) استادامت ابالغ  عنأقاايا  الماالقت الحوومي الدولي 

ابالغ  عن استهادامت، أما في    ماالوأنا تهلسهلت من الاطولاا على الصهااد الدولي نلى تراار   -6
 ملزمت الغ  عن استادامت تاص   لذل  ننشاء المالل الدولي لماايار استادامت، ال   تيصدل ماايار 

في جميع أنحاء الاالم  ونايات ل ل ، تههاااان على جميع البلداب   القانونيتلوسياا في الاديد من ا للشههرتاا
والمؤتههههسههههاا وبناء القدلاا الاقنيت  اللواي  الان يميتع الادون الو نيت الراميت نلى ننشههههاء أو تازيز  أب تسههههرل 

ت نلى م انئ توجاديت تدعم واضاي للامون من استاااأت للماطل اا الاديدة  وعززا ه   الاطولاا الحاج
تنفا  ماايار المالل  وفي  عاليت اونةأ تهههليمت ل الغ  عن استهههادامت  هياكل و نيتالسهههياتهههاا في ننشهههاء  

 الدولي لماايار استادامت 

  2022اجامهاع لفريخ اتههههههههههههههاشههههههههههههههال  في آذال/مهالس    نلى عقهد  األونااهان  نعهاوإزاء هه   الخلييهت،  -7
  األهدامو ستههههادامت  الغ  عن اوضههههع ماموعت أنواا األونااان لفي تههههيا  مناز نلى الامل ال  أاستههههانان
 أو علىالبلداب المسهههههافادة من مشهههههروع دسهههههاب الانميت  تهههههواء على صهههههااداألنشهههههطت المنف ة  إلى و   ابنماييت

اوانب  الالصهااد ابقليمي من لغل نقامت الشهراكاا  ونوقشهت في اسجاماع الدلوس المسهافانة من ماالات 

  

 جنوب أفريحيا وغواتيماس وتولومبيا وتانيا ممثلان عن  من المشروعالمسافادوب   ضم (1)

(2) TD/B/C.II/ISAR/97  

(3) TD/B/C.II/ISAR/99  
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ننشهههاء أو تازيز    في تهههيا وبناء القدلاا المؤتهههسهههيت وال شهههريت   يتالان يماللواي   السهههياتهههاا و  لوضهههع تالاملي 
تصههب  تههياتههاتيتقت توصههياا  موجز وبي   تما جرى تناولمن جانب الشههرتاا،    ل الغ   ت ني الو  المن وماا

  للدياكل األتههههاتههههيت ا  م انئ توجاديت لواضههههاي السههههياتههههاا، تازيز   وإتادتماموعت أنواا األونااان   في تاملت
ل الغ  عن استهههههادامت  وتهههههاااهههههمن الوبيقت الدلوس المسهههههافانة وأفاهههههل الممالتهههههاا وأمثلت على  تو ني ال

براا المامات من لغل أنشههههههطت المسههههههاعدة الاقنيت مخالف الندا المسههههههاخدمت في البلداب، أما في ذل  الخ
  الاي ياطلع الدا األونااان في أفريحيا وأمريوا الغتانيت 

لفريخ الخبراء الاامل الحوومي    وتددم ه   الم ترة نلى تيسههار مناقشههاا الدولة الااتههات والثغبان -8
واألهدام  استهههههههههادامت الغ  عن ابفي ماال  المسهههههههههاادةالدولي من لغل تقديم لمحت عامت عن الاطولاا  

  الااقا اا والمسههههاعدة الاقنيت ومن   المسههههاند   ال حثنلى المالوماا المامات من أنشههههطت   ، اتههههانانا  ابنماييت
تقديم أمثلت من منا خ مخالفت أشهههههإلب ننشهههههاء  تما ترمي نلى لغل اجاماع الفريخ استهههههاشهههههال ،    المدلى الدا

  عن استادامتل الغ   و نيتهياكل أتاتيت تازيز   أو

 اإلنمائية األهدافو االستدامة اإلبالغ عن في مجال   المستجدةالتطورا   -ثانياا  

، لههالس المنطقههت  ذاا وقع يماههد نلىفي استحههان األولوبي    الاي تحههد   الاطولاا  مهها تاوب   كثارا   -9
تحههان األولوبي  تههاب اسوقههد  ألرى     قههانونيههتفي وسيههاا  ويؤبر  الامليههاا الاههالميههت  األمر الهه   يناول على  

لشههههههههههرتاا  من جانب ااستههههههههههادامت  في ابالغ  عن  في اسناقال من الندا الطوعي نلى الندا ابلزامي  لايدا  
 من ومت  وتطول ه ا الندا نحو  2014ابالغ  غار المهالي في عا   الماالخ أه   اوجيهفال  وضههههههههههههههعالابارة منه  
يؤتهههل   تشهههري يا   مقاردا  مفوضهههيت األولوبيت  ، اعامدا ال2021أالريل  نيسهههاب/ 21في  ل الغ د ف  أكثر شهههموس  

الياناا قااللت   نتادتالددم من ذل  هو  تاب    و ( 4) من جانب الشههرتااابالغ  عن استههادامت ماالخ أ   اوجيفل
استههههههادامت لدعم السههههههياتههههههاا الاامت وأهدام الامويل المسههههههادا   ومن الاناصههههههر المدمت في ماال  للمقالنت 

بفصهههههههههههههان عن الان يميت الماالقت أاغيحت  اللامويل المسهههههههههههههادا  في استحان األولوبي  من ومت ااأللرى في 
   لاحسهههههههههان الشهههههههههفافيت في تهههههههههو  اعُامدا، الاي  2021مالس آذال/من   الامويل المسهههههههههادا ، المط قت اعا الا  

شههاملت ل فصههان    اشههارا اا، من لغل وضههع "األلاههر ظاهرة "الامويف  لدلءمناااا استههاثمال المسههادا ،  
الماالقت أالحوتمت على المقاييل عن استههههادامت ترطي ماموعت واتههههات من المقاييل البائيت واسجاما يت و 

  ( 5) ااوالمناا  اامساوى الايان 

الان يميت   غيحتالللامويل المسهههههادا  تسهههههاند نلى  من ومتر واتخ  استحان األولوبي لطواا لاطوي  -10
لاصههههههنيف  وفيما ياالخ أاألنشههههههطت المسههههههادامت الماصههههههلت أإلهدام الاخييف من آبال ترار المناخ لمندايت ا

أالمناخ ماايار الفرز الاقني   المرتههههو  المفولض الماالخيحدن  الاصههههنيف،والخاضههههات لمندايت والاايف ماف  
في الاخييف من آبال ترار   تبارا    نتهههههههداما   لاي ياابر فادا النشههههههها  اسقاصهههههههان  مسهههههههاهما  لاحديد ال روم ا

ذا شههههههههإلب يمل  ضههههههههرلا  المناخ أو الاايف ماف، ولاحديد ما نذا تاب ذل  النشهههههههها  اسقاصههههههههان  س يسههههههههبب 
في المسهاثمرين والشهرتاا اتهاخدا  ه   الماايار  علىسيحت الاصهنيف  وتشهار  ( 6) ألهدام البائيت األلرى أا

  

-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/companyانهه هههرد   (4)

reporting/corporate-sustainability-reporting_en  
  2022د آلر لجوع للمواقع ابلاارونيت المشال نلادا في الحواشي تاب في آب/أغسطل مغد ت 

-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainableانههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههرد   (5)

finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en  

-https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020انههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههرد   (6)

852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en  
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 وبدأ تهههريابدلال موبو  أف ستخاذ قرالاا استهههاثمال  ت أياههها   ُيسهههاند نلادابفصهههاداا ذاا الصهههلت، الاي ا
ألهدام الاخييف من آبال أالنسهههههه ت    2022يناير  تانوب الثاني/من   ابالغ  ابلزامي أموجب الغيحت اعا الا  

 لألهدام البائيت األلبات األلرى أالنس ت  2023يناير  تانوب الثاني/من   يف ماف واعا الا  ترار المناخ والاا

  اضهههههههطغعويددم الاوجيف المقارن ل الغ  عن اتهههههههادامت الشهههههههرتاا نلى وضهههههههع قواعد لاهههههههماب  -11
ارطيت  ال  مراعاة الاوانب الااليتدأ الشههرتاا أابالغ  عن مالوماا استههادامت أطريقت ماسههقت وقااللت للمقالنت، 

أ  توندا جونة المالوماا )و الماالقت أالحوتمت  المواضههيع واتههات النطا  للمواضههيع البائيت واسجاما يت و ال
المزنوجت )الاإلبار  النسهههبيت  األهميتمفدو   و موبوقت(  و مفدومت، ، و لمقالنتوقااللت ل،  وجادت، وماروضهههت أإلمانت

اهههماب من  رم بالث لالجي  والت في تقالير ابنالة  نما مالوماا استهههادامو الماليت(    واألهميت النسهههبيت
ابالغ  الاديدة على جميع الشرتاا الابارة وجميع   اشارا اا)ضماب محدون(  والشول الرقمي  وتانطبخ 

 وتهاقع نلزاميت ابالغ   في الولصهت  المدلجت -المؤتهسهاا الصهرارة والماوتهطت الحام   داأما فا  -الشهرتاا  
ماايار ماناتهههههه ت   وتههههههُااامدالحالي  في الوضههههههع شههههههرتت   11 000 شههههههرتت، مقالنت ال   50 000على دوالي 

الفريخ استههههاشههههال  األولوبي الماني أابالغ  ياولى  لمؤتههههسههههاا الصههههرارة والماوتههههطت الحام  و لاصههههت أا
لفريخ تهههبخ ل، المقارن  وقبل اعامان  ( 7) ذ  الصهههلت  وضهههع مشهههروع الماايار أموجب الاوجيفيت المالي مسهههؤول

ضههههههطلع أإلعمال تحاههههههاريت أشههههههإلب المسههههههايل الرييسههههههيت الماالقت أالحوتمت ووضههههههع ماايار ابالغ  عن ا أب
األول    المشههروع  الفريخ في تههيا  تلقي تاليقاا من الامدول، أصههدل 2022أالريل  نيسههاب/في و استههادامت  

الائيت    مسهههههإللت 13ع وتناول المشهههههرو ،  نلى مقارن الاوجيف  اتهههههانانا   ، الغ  عن استهههههادامتلاألولوبيت    لماايارل
الاامتد الاوجف الاا    )الم انئمسهههههايل شهههههاملت  واجاما يت ذاا صهههههلت أالحوتمت مقسهههههمت على النحو الااليد  

والموالن   ،والالو   ،ت )ترار المنهاخيه  يهت البائ ي ضهههههههههههههه االمو   والقواعهد(   األهميهتالحوتمهت وتقايم  و استههههههههههههههاراتيايهت و 
 يهت  ي ضهههههههههههههه االمو   والقواعهدواسقاصهههههههههههههههان الهداير (     ،واتههههههههههههههاخهدا  الموالن  ،والانوع الباولوجي  ،المهاييهت وال حريهت

  ، المسههههههههههادلاوب و  ،الماامااا الماإلبرةو  ،الحيمت  تههههههههههغتههههههههههلالااملوب في و  ال اتيت،اسجاما يت )القوى الااملت 
الحوتمهت )الحوتمهت، وإنالة المخها ر والرقهاأهت  الماالقهت أه    يهتي ضهههههههههههههه االمو   والقواعهدوالمسههههههههههههههاخهدموب الندهاياوب(   

عن ماموعت بانيت من  ،2023، أحلول مناصههف عا  ُياَلنأب     ومن الماوقع( 8) وتههلون األعمال( ،ليتالدال
قطاعاا محدنة، نلى جانب ماايار في  ن المالوماا الااماليت الماالقت أاستههههههههههههادامت الماايار الاي تههههههههههههاحدل 

الماايار، مع فريخ لبراء  الشرتاا الصرارة والماوتطت الحام  وتااشاول المفوضيت األولوبيت، قبل اعامان 
عن   الدائت األولوبيت لألولا  الماليت واألتههههههههوا ، فاههههههههغ  مع  الماني أالامويل المسههههههههادا  و الدول األعاههههههههاء  

البن  و  للمصهههههههههالم  الدائت األولوبيتو الحسهههههههههاأاا    لمران ت مراجاتد لانت الدائاا األولوبيت  الاداا الااليت
الدائت و    الوتالت األولوبيت للبائتو لمفوضهههههههههههيت األولوبيت    ل  ومنصهههههههههههت الامويل المسهههههههههههاداالمرتز  األولوبي

  غتحان األولوبي الااأات ل لحقو  األتاتيتااألولوبيت للاإلمان والمااشاا المدنيت  ووتالت 

 ريخ للامويل   لال تووضهههع الفريخ الاامل الماني أالامويل المسهههادا  الااأع لماموعت الاشهههرين   -12
الامويل   لطتتحديد أولوياا من أجل  ، 2021أكاوبر  تشههرين األول/  المسههادا ، أقرتدا ماموعت الاشههرين في

از تحسهههههههههههان تححيقدا  ويشهههههههههههمل أدد مااسا الارت تاززالمسهههههههههههادا  واقاران نجراءاا لماموعت الاشهههههههههههرين  
 تحقاخ  ، أالانسههههههههههاخ مع مالل20 ماموعت ال  وتاههههههههههطلعأاستههههههههههادامت  وابالغ  الماالقان  ابفصههههههههههاداا  

األولا    لدائاا، والمن مت الدوليت تالمالي   بعدان الاقاليرالدوليت    لماايارااستههههههههههاقرال المالي، ومؤتههههههههههسههههههههههت  
الامل   من لغل ، أما في ذل انفتهعن من ماا وم انلاا نوليت ألرى، الاازيز نجراءاا   الماليت، فاههههههغ  

الباني واستسا    الافاالالمقالنت وقاالليت  بلتاء قاالليت  على تازيز الانساخ على الصاادين ابقليمي والدولي 
مؤتههسههت الماايار   الامل ال   تاههطلع أفا ابالغ  عن استههادامت  وتشههاع لال ت الطريخ  الان مخالف ندُ 
  

   https://www.efrag.org/Activities/2010051123028442/Sustainability-reporting-standards-roadmapان رد   ( 7) 

  https://www.efrag.org/lab3ان رد  (8)
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وضههع ماايار عالميت أتههاتههيت  من أجل  الل الدولي لماايار استههادامت، ، أما في ذل  من لغل المالدوليت
اسدايهاجهاا  و لماهايار الو نيهت وابقليميهت لالباني    الافااهلمرونهت قهاالليهت  أمها يراعي  ل الغ  عن استههههههههههههههاهدامهت،  

الخاصههههههت للمؤتههههههسههههههاا الصههههههرارة والماوتههههههطت الحام  وتوصههههههي لال ت الطريخ أإلب يوتههههههع المالل نطا   
االقت أالمناخ لاشههههمل القاههههايا الماصههههلت أالطبيات والانوع الباولوجي والقاههههايا اسجاما يت   ابفصههههاداا الم

األولا  الماليت تهاسهاارض ماايار  لدائااالطريخ نلى أب المن مت الدوليت   لال توعغوة على ذل ، تشهار 
  القهانونيهتا فرانى الوسيهاتههههههههههههههيها  المالل بقرالهها، ويمون أاهد ذله  الن ر فادها على أتههههههههههههههاس  وعي في  

تحسهههههههههان نو يت البياناا وإموانيت الوصهههههههههول نلادا في الن ا  أب لال ت الطريخ    تاابروإضهههههههههافت نلى ذل ،  
الامدول لوصهههول    تازيزا  اتهههاراتياياا ودوتمت وأ ر مناتههه ت لبياناا استهههادامت    تدعمدماالمالي ين ري أب  

  ، أما في ذل  عن  ريخ تطوير منصت لقميت مشارتت ادانل

لاقالير الماليت بعدان ا، أعلن أمناء مؤتهههههسهههههت الماايار الدوليت  2021نوفمبر  وفي تشهههههرين الثاني/ -13
تحديد ل  أتههههاس عالمي مدماف هي تشههههوال المالل الدولي لماايار استههههادامت،   عن بغبت تطولاا مدمت

لايدة في  ن ماا الازا  مو تلبيت اداياجاا المسههههههاثمرين من المالوماا   و لماايار ابفصههههههان عن استههههههادامت  
دت للمسههههاثمريناستههههادامت  مالوماا ابفصههههان عنماال    يشههههملفي المالل الاديد، أما  أإلب تاودد الموجل

المناخ ومؤتههههسههههت تقالير الحيمت  ونشههههر المالوماا الماالقت أ توداد مالل ماايار ابفصههههان عن  اتههههاامال
الفريخ الاامل   جانبلماالقت أالمناخ من اواشارا اا ابفصان  الاامت    ابفصان  سشارا ااالنموذس األولي 

 ويسهههههاى   ( 9) الاقني، ال   اضهههههطلع أإلعمال تحاهههههاريت للمالل الدولي لماايار استهههههادامت أابعدانالماني  
ضههههههههماب الااامل نلى الدوليت،  المحاتهههههههه ت  مع مالل ماايار  ، أالاااوب  المالل الدولي لماايار استههههههههادامت

البنههاء على األ ر    لدههدفههف الرامي نلى  وفقهها    ،لاقههالير المههاليههتعههدان  دوليههت بالماههايار الهه   و والاوافخ الان ماههايار 
 المالل الوضع الماايار  اضطغعوالماايار القايمت  وتاسدم المن ماا المشالتت األلرى أمحاوى لدعم 

أشههههههإلب  عرض تي، نشههههههر المالل الدولي لماايار استههههههادامت مسههههههون2022مالس آذال/  31في و  -14
  ( 10) الاامت ل فصان عن المالوماا الماليت الماالقت أاستادامت وابفصاداا الماالقت أالمناخ اسشارا اا

الددم وتنص على أب  الاامت ل الغ  عن استههادامت  اسشههارا اا ىالارض األول مسههونةن حدل ت و  -15
والفرص المرت طت لمانيت من ابفصههههههاداا الماليت الماصههههههلت أاستههههههادامت هو تقديم مالوماا عن المخا ر ا

موالن جدوى تقديم  تحديد  علىالمالي   لاقالير ابالغ لمسهههاخدمان الرييسهههاان  من أجل مسهههاعدة استهههادامت أا
  المبلغ     نلى الاياب

نلى توصههههياا فرقت الامل المانيت أابفصههههاداا الماليت الماصههههلت   تالثاني  الارض  مسههههونة  وتسههههاند -16
المسايل رصد وإنالة  المرت طت ال ا ابالغ  عن مالوماا عملياا الحوتمت  الشرتا  وهي تقااي من  ،أالمناخ

  دالطط و النقديت أمخا ر المناخ  ا وتدفقاتد  اواتاراتياااد  انموذس أعمالد  وإموانيت تإلبرالمناخ   ذاا الصلت أ 
المخا ر والفرص  تقايم  يت في  احلال السهههههاناليوهاا المنالل دالمناخ  واتهههههاخدامأمسهههههايل االماالقت   داوأهداف
  3و  2و 1  ان ااباتدا من غازاا الدفائت المرت طت أالنطاقاا  عن  ابفصهههههان طلب من الشهههههرتاا أياههههها  وتهههههيُ 

  

-https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issbانهههههههههههههههههه ههههههههههههههههههرد   (9)

consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/  
د ضههههههم الفريخ الاامل ممثلان عن الاداا الااليتد مالل ماايار ابفصههههههان عن المالوماا الماالقت أالمناخ  وفرقت الامل  مغد ت 

المانيت أابفصهاداا الماليت الماصهلت أالمناخ الااأات لمالل تحقاخ استهاقرال المالي  ومالل ماايار المحاته ت الدوليت  ومؤتهسهت 
صههههههههههههههان  الاهالمي  واضههههههههههههههطلاهت الهدعم الفريخ المن مهت الهدوليهت لدائهاا األولا  المهاليهت وفريخ الخبراء  تقهالير الحيمهت  والمناهدى اسقا

 الاقناان الااأع لدا الماني الان يم أتوا  األولا  الماليت 

-https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-createانهههههههههههه ههههههههههههرد   (10)

comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/  
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وددة من الناتا اسقاصههههههههان  أو المان ، أما ياسههههههههخ مع م يال المحاتهههههههه ت   وبالنسهههههههه ت لالأالحيمت المطلقت  
ازاا الدفائت  وإضههههههههههافت نلى ذل ، الروتوتول غ م انلة في الخاص أالشههههههههههرتاا المنصههههههههههوص عليفوابالغ  

ت  ي ماايار المحاتهب المع ندا مالل   شهيا  ا، تمالمنالي أحسهب القطاع فصهان  ل  اشهارا اا  تااهمن المسهونة
مسههههاخدمو الاقالير   نلادا  األهميت النسههههبيت في تههههيا  المالوماا الاي يحااسوُتاناول مسههههإللت    ( 11) غتههههادامتل

ددون ابالغ  المالي وابفصهاداا    لم تشهامل المسهونة على تراار فيو الماليت الاامت لاقايم نيمت المؤتهسهت   
عن المالوماا المطلوبت  وتهههههاندلس ابفصهههههان     الماليت ذاا الصهههههلت أاستهههههادامت الاي ُيلز  الدا الاياب المبلغ

أنشهههإل المالل الدولي لماايار استهههادامت  و في الاقالير الماليت الاامت   ابفصهههاداا السهههالفت ال تركازء من 
لاهههههههههههماب توافخ مسهههههههههههوناا الارض مع م انلاا ابالغ  عن  القانونيتلوسياا ن لممثلا ياهههههههههههم   عامغ   فريقا  

  ( 12) الاال  اتخاذها في تيا  ه   الوسياا استادامت

   (13)الاالميت ماايار عالميت منقحت تاماشههههههههههى مع عدن من الصههههههههههوون م انلة ابالغ وأصههههههههههدلا  -17
، والانايت الواج ت، وإشهههران  ومحاول األهميت النسهههبيت،  الاإلبارنلى مفاهيم  ضهههات الماايار المنقحت اتهههانانا  ووُ 

أصهحاب المصهلحت، لغتهاااأت لطل اا المالوماا من مخالف أصهحاب المصهلحت، أما في ذل  الحووماا  
لنف  والراز، وهي تامل أقطاع ا لاصهها   جديدا    م يالا   ن والماامع المدني  ونشههرا الم انلة أياهها  ي والمسههاثمر 

عن   لفحم والاادين والزلاعت وتربيت األدياء الماييت وصههههاد األتههههمان، فاههههغ  لقطاعاا اعلى وضههههع ماايار  
بعدان الدوليت  مؤتهههههههههههههسهههههههههههههت الماايار، وقات 2022مالس آذال/ 24في  و تحديث م يال الانوع الباولوجي  

  ( 14) الاالميت م ترة تفاهم أشإلب تنساخ أنشطت وضع الماايارابالغ  وم انلة  تالمالي   الاقالير

 الماصهههههههههههههلت، أصهههههههههههههدلا فرقت الامل المانيت أابفصهههههههههههههاداا الماليت 2022مالس آذال/  15في و  -18
  وعن الطبيات   تإلبار أنشهههطادا علىللشهههرتاا ابالغ  عن    ياي  فصهههان  لأالطبيات نسهههخت تاريبيت من ن ال 

، الصهلت  شهدرا   18امليت تشهاول مدتدا تهيخاهع لاب ال، ال     ويوضه لمخا ر الماالقت أالطبيات  تدا لننال 
  أابفصهههههههههههاداا الماليت الماصهههههههههههلتفرقت الامل المانيت   ستهههههههههههانااجاا وفقا  الطبيات    وتدهولالان ترار المناخ 

د تحديد المخا ر المانيت الماصههههلت أالطبيات تامثل فيما يليعامت    اشههههارا ااألبات   ب الا  أالمناخ، ويقارن
وتقايم  الماصهههههلت أالطبيات    والاإلباراا ألوجف اسعامان على الطبياتنلى تقايم   والفرص ذاا الصهههههلت اتهههههانانا  

الماصههههلت   والاإلباراا تأوجف اسعامان على الطبياأب أالن ر نلى في مواقع محدنة،  المن مت المانيتأنشههههطت  
الافهاءاا المنهاتهههههههههههههه هت لاقايم المخها ر    أإتادتالمن مهاا  واضههههههههههههههطغع نت   تحهد  في ن م نيوولوجيهت ماال  الدها

  والمقبلت  الراهنتنطا  ابفصاداا  أشإلب الياب  إصدال    و واستاااأت لما تقاايفأالطبيات   المرت طتوالفرص 
  المالل الدولي لماايار استادامت   يااداي مع الماايار الا  لاي ياواء  سدقا  اب ال  وُصمم

، اقاردهت لانهت األولا  المهاليهت والبولصهههههههههههههههاا في الوسيهاا الماحهدة 2022آذال/مهالس    21وفي   -19
إالغ  الحوومهت استحهانيهت  مطهال هت أه   الشههههههههههههههرتهاا الاهامهت  أبالقواعهد وذترا    على  تاهديغا  ننلهالاألمريويهت  

  

-https://www.ifrs.org/news-andتهاصه   ماايار المالل موان تسهاند نلادا مؤتهسهت الماايار الدوليت بعدان الاقالير الماليت  ان رد   ( 11) 

events/news/2022/03/issb-communicates-plans-to-build-on-sasbs-industry-based-standards/   

-https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/04/issb-establishes-working-group-toانههههههههههههه هههههههههههههرد   (12)

enhance-compatibility-between-global-baseline-and-jurisdictional-initiatives/  

الم انئ الاوجاديت و الاااليت ودقو  ابنسههههاب   الم انئ الاوجاديت لمفوضههههيت األمم الماحدة السههههاميت لحقو  ابنسههههاب أشههههإلب األعمال  (13)
من مت الاااوب والانميت في  وتوجاداالمؤتهههسهههاا الماادنة الانسهههياا   الماالقت أالمن مت الاااوب والانميت في الماداب اسقاصهههان  

م انئ الحوتمت  و    ماايار من مت الامل الدوليتو تهههههلون تاال  مسهههههؤول  من أجل  الانايت الواج ت    ال ل الماداب اسقاصهههههان  أشهههههإلب
 الشرتاا  بنالة الاالميت للش وت الدوليت

   /https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/ifrs-foundation-signs-agreement-with-griان رد   ( 14) 
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أب الشرتاا توم تخاع للمساءلت   ضمنا   وُيساشف من ذل    ( 15) على المناخ أإلوجف تإلبارهااألتدم   ودملت
الممالتههههههاا الاااليت تراار    فيللمسههههههاثمرين المزيد من الاإلبار  وهو ما تههههههااي  عن نولها في ترار المناخ، 

دوتمت الشهههرتت  مالوماا عن    ابفصههانالقواعد    وتههاقااههيالاي تؤن  نلى التفاع نلجاا الحرالة الاالميت  
  داولطط  داأو الازامات  داأهدافعن    في مواجدادا، فاهههههههههههغ  واتهههههههههههاراتيااادا   الماالقت أمخا ر المناخ  تداإنال و 

  ، الصههههههههلت أالمناخالماامدة ذاا مقاييل  ال البياناا الماليتمرفقت أ مغد ت    وأب تدلس ضههههههههمنذاا الصههههههههلت،  
تإلبار األددا  واألنشطت    ننلاس أياا      وتقااي الااديغاالنون البياناا الماليت الحاليت نلى  أتاتا    أاستانان

طلب  تيُ نذ  ان ااباا غازاا الدفائت،  أياا   المقارنالبياناا الماليت الموددة  وياناول ضمن الماصلت أالمناخ 
  ( 16) للمساثمرين أهميتااسي عندما ت  3عن ان ااباا النطا   ابفصانمن أا  الشرتاا 

ابالغ  عن استههههههادامت نلى ددو  تراراا عالميت تبارة جاليت   ماال   وتشههههههار الاطولاا األلارة في  - 20
  18- 12 في غاهوب األشهدر ال ومن الماوقع  بالغ  عن استهادامت  ا   هياكل في وضهع ماايار استهادامت وفي  

في ماهال    نفصههههههههههههههادهاا الشهههههههههههههرتهاا الاي تحوم  دهدو  نفاهت قويهت في اتاها  مواءمهت ماهايار ابالغ     المقبلهت 
األمر  أ ر ابالغ  الماادنة الموجونة،   في من ذل  هو تحقاخ قدل أكبر من استسهههههههههها     والددم استههههههههههادامت 

الماايار في جميع أنحاء الاالم، و وواضها   الاداا الان يميت   الاي تب لدا  للادون   ا  تنسهيق ال   يسهادعي الوضهون  
  نلى جانب الم انلاا الخاصت  

 لإلبالغ عن االستدامة: الدروس المستفادةتعزيز ال ياكل األساسية الو نية  -ثالثاا  

جمع نلوس مسههههههههافانة أشههههههههإلب  2022أتان اجاماع الفريخ استههههههههاشههههههههال  الماقون في آذال/مالس   -21
الاي تصهههب في هياكل   السهههياتهههاا وتازيز القدلاا الان يميت والمؤتهههسهههيت وال شهههريت الامليت لوضهههعاوانب ال

مشههههههالتوب من أفريحيا وآتههههههيا وأولوبا    وتقاتههههههم   عاليت أاونة  استههههههادامتعن   بالغ تافل او نيت  أتههههههاتههههههيت
الادون الراميت نلى تنفا  آليت  أشهإلب الشهرنيت وأمريوا الغتانيت والشهر  األوته  وشهمال أفريحيا ا لاء والخبراا  

  ل الغ  عن استادامت على الصااد الو ني 

النقا  الرييسههههههيت المسههههههامدة من نلى    وترن الدلوس المسههههههافانة أالافصههههههال في ه ا الفصههههههل، اتههههههانانا   - 22
من  المسهامدة من لغل أنشهطت المسهاعدة الاقنيت واألنلت ُجمات  المناقشهاا، نلى جانب الدلوس المسهافانة الاي  

ل الغ  عن استهههههههادامت   هياكل أتهههههههاتهههههههيت أفاهههههههل الممالتهههههههاا بنشهههههههاء و/أو تازيز  المنازة أشهههههههإلب  ال حو  
كل األتههههههاتههههههيت الو نيت ل الغ  عن استههههههادامت استسهههههها  الان (  وبوجف عا ، ين ري أب تافل الديا 1 )الادول 

صهنع القرال نالل الشهرتاا، ونعم ندا عن المالوماا   فصهل  لاااوز استهادامت وابالغ  المالي، ابالغ  عن 
أالقدلاا الان يميت    مرت طت ماراأ  نزاء تل من ابالغ  والاهههههماب  وتشهههههمل ه   الدياكل األتهههههاتهههههيت عناصهههههر 

عمليت  تقو  على ين ري أب أندا  علما     ( 17)  شهههريت )على النحو المبان في أناة تطوير المحاتههه ت( والمؤتهههسهههيت وال 
و نيت نيناميت تاالدا قااللت للاايف أسههرعت مع اسداياجاا والاطولاا الدوليت والو نيت  وياالخ أدد الاحدياا 
الرييسهههههههههههههيهت الاي تواجددها أا  البلهداب أهاسفاقهال نلى الوعي أهإلهميهت ابالغ  عن استهههههههههههههاهدامهت وأههدام الانميهت  

 بلت الماالقت أابفصان عن استادامت  عن الاطولاا الدوليت والمطالب المق   المسادامت، فاغ  

  

  https://www.sec.gov/news/press-release/2022-46ان رد   (15)
   https://www.nytimes.com/2022/03/21/business/sec-climate-disclosure-rule.htmlو

  https://www.sec.gov/news/statement/gensler-climate-disclosure-20220321ان رد  (16)

التههاا في ماالي المحاتهه ت ومراجات الحسههاأاا، وُتسههاخد  تإلناة تميت لحياس مسههاوى تطول البائت تسههاند األناة نلى الماايار الدوليت وأفاههل المم  ( 17) 
د  المحاتهههههههههبيت في اللد ما، وتاي  م يالا تميا لوضهههههههههع البلد في مردلت زمنيت والاقد  المحرز في مواصهههههههههلت تنفا  ه   الماايار والممالتهههههههههاا  ان ر 
https://unctad.org/topic/enterprise-development/ISAR-international-standards-of-accounting-and-reporting   
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  1الادول 
 الدروس المستفادة من وضع وتنفيذ خطط العمل الو نية لإلبالغ عن االستدامة

 اتي خيال السياتال الاوصيت و/أو مردلت الاطوير والانفا 
 الاطولاا الدوليت الحاليتتازيز فوايد وأهميت ابالغ  عن استادامت ونشر المالوماا دول  ألض لص ت تدائت 

 القطاع الخاص ومساهماف في تحقاخ أهدام الانميت المسادامت الاإلباراازيانة الوعي 

 المزنوجت األهميت النسبيتتازيز 

 أياههههههههها   الل يشهههههههههمل في الولصهههههههههت الاياناا المدلجتعلى فق     على نحو س يقاصهههههههههرتمداد الطريخ  
 والقطاع الاا  في الولصت الشرتاا غار المدلجت

 تحفاز الاااوب والاواصل مع الن راء في المنطقت لا انل الخبراا والدلوس المسافانة

 الحوومت والقطاع الخاص والماامع المدني على صاادتحديد الاياناا الرييسيت  الناء المؤتست

  وتفالتننشاء فرقت عمل ماادنة القطاعاا وماادنة المؤتساا والاخصصاا وماوازنت الان الانسان  
 الفاليت مشالتادا

 ي الدول ليان  في عملداالحووماضطغع الاداز ننشاء لانت توجاديت وضماب 

 وتحديد الثرراا ل الغ  من جانب الشرتااالحاليت  الدياكل األتاتيتتقايم   صياغت الخطت

األهدام والاداول الزمنيت والمؤتهههههههههسهههههههههاا الرايدة  مقارنت أوضهههههههههع قايمت أابجراءاا الموصهههههههههى الدا 
 والداعمت

 الاحقخ من صحت لطت الامل مع الخبراء الدولاان وفرقت الامل

أنواا ممابلت، لاإلمان نضفاء الطاأع الرتمي على اسلازاماا المؤتسيت من لغل م تراا تفاهم أو  فاالالانفا  ال
 الموالن وضماب الاااوب 

 للمشروعادارافيت  ننالة كفالت

 الدوليت والممالتاا الفاالت الااالباستافانة من 

 و ني لاقالير استادامت تالالن ر في ننشاء 

 األونااان  دالمصدل

بنشههههههاء   عمل و نيتا لادائت ألض لصهههههه ت قبل الشههههههروع في وضههههههع لطت  ويمون ات اع عدة ندُ  -23
 ل الغ  عن استادامت، أما في ذل  ما يليد تازيز هيول أتاتي و/أو

تازيز فوايد وأهميت ابالغ  عن استههادامت لال من الشههرتاا والدائاا الحووميت وزيانة   )أ( 
نشههههههههههههههر   ومن األهميهت أموهاب   ابنمهاييهت  ومسهههههههههههههههاهمهت القطهاع الخهاص في تحقاخ األههدام  الاهإلبارااالوعي  

استههههههههههههههاهدامهت، مثهل ننشههههههههههههههاء المالل الهدولي   ابالغ  عنالاطولاا الهدوليهت الحهاليهت في الماالقهت أه ومهاا المال
ولط     2030الان لطت عا  الاراأ    وإالراز  توضهي   عن  فاهغ  لماايار استهادامت ونشهر مسهوناا الارض،  

 ننشاء أو تازيز ابالغ  عن استادامت في تيا   الامل الو نيت

يراعي على   من ولابفصان من   أما ياي  تناولهميت النسبيت المزنوجت،  تازيز مبدأ األ )ب( 
الشرتت على اسقاصان والماامع والبائت  وياااوز  وتإلبارااالشرتت  الاي تقع علىالماليت  دد تواء الاإلباراا
أب ييسهههههههر من شهههههههإلنف  ألب  س يخلو من أهميتفي مسهههههههوناا الارض، لانف  داليا    المشهههههههار ه ا المبدأ الندا  

 على صهاادندراز تقد  مسهامر الاي تصهب في  عن القرالاا    الامويل المسهادا  واستهاثمال المسهؤول، فاهغ  
  ابنماييت تحقاخ األهدام

  تياناا المصههههلحت الاامت )الشههههرتاا المدلجت على نحو س يقاصههههر علىتمداد الطريخ   )س( 
في الولصههههت الشههههرتاا غار المدلجت    تبرياا أياهههها    شههههملالل ي وتياناا القطاع المالي وغارها(    في الولصههههت

والمؤتهسهاا الصهرارة والماوتهطت الحام وتياناا القطاع الاا   ومن شهإلب الاحديد المسهبخ لنوع الاياب ال   
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في لطت الامل الو نيت أب يسههههههم  أإشههههههران جميع أصههههههحاب المصههههههلحت الماناان من  البدايت   ننلاجفيااان  
 اا المدلجت في نطا  الخطت وتقديم الدعم لاميع الايان 

في المنطقهت لا انل الخبراا والدلوس المسهههههههههههههافهانة،   الن راء  الان تحفاز الااهاوب والاواصهههههههههههههل   )ن(  
لاازيز ابالغ  عن استهههههههادامت في أفريحيا    الشهههههههراكاا ابقليميت الاي أنشهههههههئت مؤلرا   ويمون أب يشهههههههمل ذل  مثغ  

   ( 18) الدعم والاالم ت انل  و  الااالب   لاقاتم   الن راء ه   الشراكاا قناة اتصال الان    أتادت وأمريوا الغتانيت  وقد  

لانفا  لطت    مؤتههههسههههتننشههههاء    في تههههيا وهنان الاديد من الممالتههههاا الاادة الاي يمون مراعاتدا   -24
  دوهي تشمل ما يليالامل الو نيت، 

والماامع المدني، وإنشههههههههاء  والقطاع الخاص  الااأات للحوومت تحديد الاياناا الرييسههههههههيت )أ( 
  وتهههههههااي   تإلياد  الفاليوضهههههههماب   علم أما يار  على   وإأقاؤ فرقت عمل و/أو فريخ عامل، وإشهههههههران الفريخ 

ذل  تانب ازنواجيت الادون مع أصهحاب المصهلحت الو ناان ا لرين من لغل تنسهاخ السهياتهاا  وين ري  
يشهههمل الاداا  لاصهههاصهههاا والمؤتهههسهههاا )أما  اسو أب تاوب فرقت الامل ماادنة القطاعاا والاخصهههصهههاا  

الماايار الماليت الو نيت، ولاأطاا المحاتهههههههههههبان، والراأطاا األكانيميت، وشهههههههههههرتاا    ي، وواضهههههههههههاالان يميت
والمن ماا القطا يت، وأتههوا  األولا  الماليت، وتياناا األمم   ،الصههناعتقطاع  المحاتهه ت، وغرم الااالة، و 

الان الانسهههههان  ففي الدند، على تهههههبال المثال، تاهههههم اللانت المسهههههؤولت  امثال ماوازب  ال   تح ىالماحدة( وأب  
الماايار، ومن مي أتههههوا  المال، والمؤتههههسههههاا األلرى الاي تسههههاعد  واضههههايعن ابالغ  عن استههههادامت  

عن من مت محاتهههبيت مدنيت  وفي تهههنرافولة، تاهههم   ، فاهههغ  ابنماييت  األهدامفي ماال  على لصهههد األناء 
لانت استههادامت وترار المناخ الااأات لمادد المحاتههبان القانوناان لبراء في المسههايل الماصههلت أاستههادامت، 

نول   تازيز الدعوة نلىو الشههههرتاا     أنشههههطتوتددم نلى تازيز أهميت استههههادامت في اتههههاراتياياا وعملياا 
ومواك ت  عاليت  اونةأ استههههههادامت وتد يم ابالغ  عن  ي نعدان تقالير استههههههادامت  المحاتههههههبان المحارفان ف

والااليم(  وفي أولوغوا ،  ،والاماز في استههادامت ،أالاونة تانىالاطولاا ذاا الصههلت )بغ  لااب فر يت 
على يان  لاأطت المحاتههههبان واسقاصههههانيان وابنال  ينامي أعاههههاؤ  نلىفريخ عامل ماني أاستههههادامت  ياوف

مونايفاديو لألولا     وتههههو  تحالف من أجل استههههادامت أالاااوب مع وزالة البائت والمصههههرم المرتز   ننشههههاء 
 الشرتاا على الصااد الو ني من جانب  تادامت  اسنيريل، الددم الندوض أابالغ  عن من مت  الماليت و 

الحيههانة اويههل على  تفههالههت الا مع الايههانههاا الرايههدة و أههالااههاوب  ننشههههههههههههههههاء لانههت توجاديههت   )ب( 
لطت الامل  وضهههههههههع  تياناب أو بغبت تياناا ل شهههههههههرام علىاللانت  اهههههههههطلع أحيانةي  ويمون أبالحووميت  

تنفا  الاوصههياا واألنشههطت، وت ل  الانسههاخ مع المؤتههسههاا الرايدة والداعمت واسضههطغع أمسههؤوليت مااأات 
ب تيسههههههههر مشههههههههالتت الن راء الرييسههههههههاان في  األلرى من القطاعان الاا  والخاص  ويمون للحيانة الحووميت أ

اسقاصههههههههان ومالل    وزالةُ   نيانَة اللانت  القطاعان الاا  والخاص  ففي غواتيماس، على تههههههههبال المثال، تاولى
األعمهال الااهاليهت من أجهل الانميهت المسههههههههههههههاهدامهت، أهالااهاوب مع أمهانهت الاخطي  والبرماهت الاهاأاهت للريهاتههههههههههههههت، 

اتهااهافت اجاماعاا بناييت قبل تقديم ندا ت أشهإلب لطت الامل  - لمشهالتتأغيت تازيز ا  -الاالا اللانت  و 
، وبالاالي الاخييف من المخا ر  الااقا ااالماالقت أابجراءاا وجمع   المسهايلتوضهي   و   للن راء الرييسهاان،

والحصههول على الدعم من الاياناا  المحاملت من لغل ماالات أ  تههوء فدم أو نقص في المشههالتت مسهه قا  
اولى منصههههب نايب ت اللانت الاوجاديت، الاي ترأتههههدا الخزانت الو نيت و  تسههههدررييسههههيت المحدنة  وفي تانيا،  ال

ناروبي لألولا  الماليت وهائت أتوا  لأس المال، على تنفا  لطت الامل الو نيت، وياولى   تو    الرييل فادا

  

رييل، الااماروب )وزالة الماليت(  وناي ا الرييل، تانيا )مادد المحاتهههههههههبان  الالشهههههههههراكت في أفريحيا على النحو الااليد   تاشهههههههههول نيانة (18)
ت(  وفي أمريوا الغتانيت، ياولى الرياتههههت الموسههههي  )مالل  القانوناان الماامدين( وجنوب أفريحيا )وزالة الااالة والصههههناعت والمنافسهههه

 ماايار ابالغ  المالي، الدعم من اللانت الو نيت للمصالم واألولا  الماليت ومادد المحاتبان الاموماان( 
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مادهد المحهاتههههههههههههههبان القهانوناان الماامهدين مسههههههههههههههؤوليهت تا ع الاقهد  الاها   وفي جنوب أفريحيها، تاامع اللانهت  
يهت، لاي تامون من لاهدول زمني تافخ عليهف األفرقهت الاهاملهت الانفاه   الاوجاديهت بغ  مراا في السههههههههههههههنهت وفقها  

لصهههههد ناان تنفا  لطت الامل، وضهههههماب الازا  األفرقت الااملت، وتاديل لطت األنشهههههطت على وجف السهههههرعت  
 عند الارولة 

  ويمون الن ر في الامليت الااليت عند صياغت لطت عمل و نيتد -25

ا  المؤتههسههي من لغل تشههخيص عناصههر القدلا   ل الغ   الحالي  الديول األتههاتههيتقايم   )أ( 
تراار و/أو تاايف  من أجل  عمليت الناء القدلاا والانسههههههاخ واتههههههااراض  الان يميت والمؤتههههههسههههههيت وال شههههههريت   

مرجاي للماايار الدوليت  محياس ووضهههعتحديد أتهههاس فرص الاحسهههان، و على المسهههاوى الو ني  عناصهههرها
أولويت د الثرراا الاي يااان تحدي   لصهههههههدعن  الشهههههههرتاا وأفاهههههههل الممالتهههههههاا، فاهههههههغ    من جانب  الغ ل

الثرراا وغارهها من فرص النهاء  في عمليهت ماهالاهتن  اا ن الرييسهههههههههههههه ا الحلفهاء استههههههههههههههاراتياا وتحهديهد ،  ماهالاادها
  األهدامو استههههههههادامت ابالغ  الماالخ أ  الشههههههههرتاا، س تههههههههيما  ابالغ  من جانبتازيز  الراميت نلى القدلاا  
ابشههههههواسا  تحلال   ويمون  الامليت(  اتههههههاخدا  أناة تطوير المحاتهههههه ت تيسههههههار ه   ياي )يمون أب   ابنماييت

 الا ليت الاي يااان ماالاادا  أت االداو/أو تحديد  الثرراا اتااغء عناصر من لغل المطرودت

األتهههههههه اب   تافل ماالاتوضههههههههع قايمت أاألنشههههههههطت و/أو ابجراءاا الموصههههههههى الدا الاي  )ب( 
تقسههههههههههههيمدا نلى أنشههههههههههههطت فر يت يمون الاحوم فادا ولبطدا أاألهدام أما يشههههههههههههمل نموانيت الا ليت المحدنة،  
عن تحديد مؤتهههههسهههههاا    فاهههههغ  لمل تهههههنواا(،    اعامان داز  )يقارن  للانفا   زمنيوبادول والموالن المطلوبت  

أالانسهههاخ مع  الغزمت  نشهههطتاأل  ويمون للانت الاوجاديت أب تاهههع قايمت الاي تهههااولى الريانة والدعم  الانفا 
نلى ناايا تقايم الدياكل األتههههههههههاتههههههههههيت الو نيت وتحلال  ، اتههههههههههانانا  مناقشههههههههههاا مادماومن لغل  فرقت الامل

أحسههههههههههب مدى لاههههههههههوعدا ، ماامات  وين ري تحديد ابجراءاا الاي يمون تناولدا  ابشههههههههههواسا المطرودت
 ابلت ما زمنيت مننااز اداول ولمسؤوليت نفل المؤتساا الرايدة و/أو الداعمت ل

وتاليقاا يمون أب تسهاعد في تحسهان   اتهااراضهاانشهران لبراء نولاان للحصهول على  )س( 
ابجراءاا الموصههههههى الدا وضههههههماب استسهههههها   ففي تولومبيا، على تههههههبال المثال، عززا مشههههههالتت الخبراء  

ران لبراء  نشههههههههههه   الخالجاان وبايخ الاقايم ولطت الامل الو نيت  وإلى جانب الخبراء الدولاان، ين ري أياههههههههههها  
عرض لطت الامل ومناقشهههههادا مع فرقت الامل   ياي لديدم مارفت محليت أالمنطقت والبلد  وإضهههههافت نلى ذل ، 

الاآزل الان الاياناا الرييسههههيت الاي يمون أب تدعم الاخطي  للخطواا  دشههههد  و   الاإليادوتازيز    الااقا ااجمع 
سجاماعاا الثناييت الاي تاقد مع ا ومن شههههههههإلب  الموالن توفار  الااليت وزيانة تنسههههههههاخ المشههههههههالتت الممونت في  

 الشرتاء استاراتيااان قبل الارض الرييسي لخطت الامل أب تيسر تقديم الدعم 

لخطت عمل  الموونت تحديد أا  الاوصههياا فيما ياالخ أالاناصههر الرييسههيت الثغبت  ويمون أياهها   -26
 يميت والمؤتههسههيت وال شههريت  وتإلتههاس لاطوير ه   القدلاا الان   والمامثلت فيو نيت ل الغ  عن استههادامت،  

الاناصهههر، يمون وضهههع تصهههنيف لألنشهههطت المسهههادامت  فالى تهههبال المثال، وضهههات المفوضهههيت األولوبيت 
، ويحدن لاإلكد مما نذا تانت األنشههطت اسقاصههانيت مسههادامت الائيا  ياي  االاصههنيف، وهي ن ا  مندايت سيحت  

وضههههههههع تصههههههههنيف اجاماعي لااريف      ويار  داليا  ( 19) فادا األنشههههههههطتتههههههههات أهدام الائيت ين ري أب تسههههههههدم 
  وإضههههافت نلى ذل ، وتما نوقل لغل اجاماع الفريخ استههههاشههههال ، تقو  أا  ( 20) "استههههاثمال اسجاماعي"

  

-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainableانههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههرد   (19)

finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en  

 /https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_financeانههههههههه هههههههههرد   (20)

documents/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy.pdf  
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في تانب  يمون أب يووب الاصههههههنيف مفادا  و    ( 21) البلداب، مثل الدند والموسههههههي ، الوضههههههع تصههههههنيفاا و نيت
  وشهههههفافااف ابالغ   قاالليت مقالنت  تازيز" وفي  استهههههارغل الامويدي لألهدام ابنماييت"و  "األلاهههههر "الامويف

  نتادت تفالت  من أجل  المديولت،ل الرقمنت ياب تصههههههههميم ماايار ابالغ  وعملياا الاههههههههماب أطريقت تسههههههههدل و 
  فالى تهههبال المثال، قراءتدا ا ليتو وتيسهههار ا غع الامدول علادا  مالوماا استهههادامت على نطا  أوتهههع  

فصهاداا  بنلاارونيت    وتهو يامل المالل الدولي لماايار استهادامت على وضهع مقارداا تمون من وضهع 
  ( 22) استادامت  وفي ه ا الصدن، ين ري تازيز الاقالب مع الاصنيفاا الدوليت األلرى قدل ابمواب

عن استهادامت، يمون للبلداب أب تن ر ل الغ    للديول األتهاتهيوفيما ياالخ أالانصهر الان يمي  -27
  دداأو تل الاوانب الااليت في أا 

القطاع المالي، أما ياماشهى مع الممالتهت الدوليت، ب و  في الولصهت   أالشهرتاا المدلجت  البدء  )أ(  
 أنواع ألرى من الاياناا  الاوضي  في دالت  ماثال أو  ندا قايم على اس ندا  وعي أو  والن ر في اعامان  

 الغ  عن استهادامت،  الغيحت الان يميت ل  صهوب نلزاميتاعامان ندا اناقالي أو مردلي  )ب( 
 ابالغ  الاديدة  اشارا االلسمان للشرتاا أالاايف أسغتت مع 

أشهإلب ابالغ    نضهافيت  اشهارا اا  قاا  بتادت وضهع ،  اللبناا قايم على    نداااتهاخد )س( 
لمثال، يسههههههاخد  المالل الدولي لماايار استههههههادامت ه ا الندا ل  األتههههههاس  فالى تههههههبال اأاستههههههانان نلى 

اامون من تقديم ل  أتههههههاس عالمي ماسههههههخ وقاالل  وذل  للاحديد الماايار الاديدة ل الغ  عن استههههههادامت،  
الماال في الوقت نفسهف إفسهان مرونت و الحفاظ على هامل للبالغ  عن استهادامت، مع في ماال اللمقالنت 

ابالغ  الاي تسههههههاددم ماموعت أوتههههههع من  وسشههههههارا اا القانونيتالوسياا  مخالف  غ  فيسداياجاا ابال 
 أصحاب المصلحت 

 لمالل الدولي لماايار استادامت الما يحدن   استادامت وفقا   ل الغ  عنن ال  اللولة )ن( 

اداياجاا المسهاثمرين  من أجل تلبيت نعدان مالوماا استهادامت  الماهي أأاد من مارن  )ه( 
 الماالقت أاألهدام الاإلبارااوتازيز استههههههههههاثمال المسههههههههههؤول من لغل مطال ت الشههههههههههرتاا أابفصههههههههههان عن 

 أناة مفادة في ه ا الصدن  " أب تشولنلشاناا المؤشراا األتاتيتومن "   ابنماييت

اا، مثل تإلل  في اسعا ال اداياجاا مخالف فئاا أو شهههههراي  الايان اشهههههارا اا  تحديد  )و( 
والمؤتههسههاا الصههرارة   الولصههااالم سههطت أو ابلشههاناا الطو يت للشههرتاا غار المدلجت في    اسشههارا اا

تراعى (  وعلى وجف الخصههوص، ين ري أب "نلشههاناا المؤشههراا األتههاتههيت"  ات اعأ   مثغ  والماوتههطت الحام )
لبيت الشهرتاا في جميع أنحاء ، ألندا تمثل غاه ا اب الالصهرارة والماوتهطت الحام أانايت في المؤتهسهاا  

  آليت ماادنة األ رامالفريخ استهاشهال  األولوبي الماني أابالغ  المالي   وضهعالاالم  فالى تهبال المثال، 
اداياجاا المؤتههههههسههههههاا الصههههههرارة والماوتههههههطت الحام وقدلاتدا   تراعيماايار اتههههههادامت   وضههههههع علىللامل 

  ( 23) وموالنها في ماال ابالغ 

  

-https://carboncopy.info/indias-proposed-sustainable-taxonomy-lessons-to-remember-worriesان رد   (21)

to-address/   وhttps://financiamientoverdeincluyente.com/pdf/festival/2022/dia3/3.2/Taxonomia-Sostenible-

Arturo-Sosa.pdf  

-https://www.xbrl.org/news/issb-publishes-draft-sustainability-reporting-standards-sets-courseانهههههه ههههههرد   ( 22) 

for-alignment/   

-https://www.efrag.org/News/Project-548/PTF-ESRS-On-track-to-meet-ambitious-timelineانهههههه ههههههرد   (23)

five-months-into-the-drafting-of-European-sustainability-reporting-standards-ESRS  
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شهههههههههههمل مالوماا استهههههههههههادامت  ففي البرازيل، ي القطاع الاا ، ل  ابالغ  في تطويرتازيز   )ز( 
طلب من المؤتههسههاا المملوتت للدولت ابالغ  عن مالوماا استههادامت أاتههاخدا  ن ال  على تههبال المثال، يُ 

 وادد ل الغ  

وين ري   استهادامت  ابالغ  عن على دوتمت الشهرتاا تانصهر أتهاتهي في ن ال   الاشهديد  )ن(  
 الشرتاا   الماالقت أحوتمت اوانب تناول ال نيغء اهاما  لاص للمسايل الماصلت أالانوع والشمول عند 

  اشههههههههههههههارا هاا  اللولةعنهد    لمراعهاتدها  أصههههههههههههههغ  والم هانلاا الموجونة   اللواي  الان يميهت  جرن ) ( 
ال ل    اسضهطغعوين ري  البائيت أو الصهحيت ذاا الصهلت   المواضهيع في وذل  مثغ  ابالغ  عن استهادامت،  

 على أتاس تل اللد على ددة 

نما الامدول علادما لااسهههههنى  تاليقاا  اسشهههههارا اا من أجل الاماس ال أو ابنشهههههر  ) ( 
 عمليت الاطوير  في  الااقا اا الاي ترن

استهادامت وموبوقااف وقااللااف للمقالنت   ابالغ  عنجونة  لافالتلالجي  ضهماب  اشهارا  )ن( 
لمؤتههسههاا الصههرارة والماوتههطت  في دالت االاههماب   اشههارا ااومن شههإلب ات اع ندا ماناتههب ومردلي نزاء  

 الحام أب ياي  الوقت المناتب للانفا  

الشهرتاا من لغل األنشهطت الارويايت   جانباستهادامت من    ابالغ  عنتحفاز اعامان   )ل( 
 منخف  الاالفت المثل الاوايز والمن  والوصول نلى الامويل المخالفت، 

وفيما ياالخ أالانصهههههر المؤتهههههسهههههي للدياكل األتهههههاتهههههيت ل الغ  عن استهههههادامت، يمون للبلداب أب  -28
  دأو تلدا تن ر في أا  الاوانب الااليت

ر  ماايا   جدت محليت مانيت الوضههههههعتحديد أو ننشههههههاء تياب على المسههههههاوى الو ني و/أو   )أ( 
الماايار الماليت  ففي الدند،    الادت المانيت الوضههعابالغ  عن استههادامت والااامل مع    تمسههؤولياههطلااب أ 

مالل ماايار ابالغ  عن   2020على تهههههبال المثال، أنشهههههإل مادد المحاتهههههبان القانوناان في شههههه ا /فبراير  
أشههههإلب مالوماا نياس  ومفدومت   استههههادامت، ال   يددم نلى صههههياغت ماايار شههههاملت وقااللت للمقالنت عالميا  

  نتادت  وين ري أب تمون الماايار من  تقد  الاياناا صههههههههههههههوب تحقاخ األهدام ابنماييت وإفصههههههههههههههاددا عندا
في الموسههههههي ، على تههههههبال و مالوماا موبوقت ومفادة لمخالف أصههههههحاب المصههههههلحت في الوقت المناتههههههب  

  لااسهههههههنى ألتهههههههاتهههههههي لاوتهههههههيع نطا  وسياف مالل ماايار ابالغ  المالي الاحديث ن امف ا اضهههههههطلعالمثال، 
 الولصهههههههتلشهههههههرتاا غار المدلجت في من جانب ا  عن استهههههههادامت  تحوم ابفصهههههههاننصهههههههدال ونشهههههههر ماايار  

والمؤتههسههاا الصههرارة والماوتههطت الحام  وفيما ياالخ أالااامل، يوفل الفريخ استههاشههال  األولوبي الماني 
المالي وابالغ  عن استههههههههادامت من لغل وتههههههههايل  أابالغ  المالي، على تههههههههبال المثال، تنسههههههههاخ ابالغ 

المهالي ولييل مالل ابالغ  عن   ابالغ  لييل ماللمن    عن  ريخ اضههههههههههههههطغع  مخالفهت، أمها في ذله 
اسجاماعاا المنا مت عن  ريخ ، و استهههادامت الدول عاهههو مراقب تل مندما في الدائت الاي يرأتهههدا ا لر

في  المشهههولة الاقنيت  تقديم  المواقف الاقنيت، و وبمراعاة أوجف الاراأ  في اللولة المشهههارتت الان مالسهههي ابالغ ، 
  ( 24) بالغ  عن استادامتأشإلب اغتحان األولوبي  لماايار   مشاليعشول 

 ابالغ  عن استادامت وإنفاذها  سشارا ااتااان هائت مسؤولت عن لصد اسماثال  )ب( 

  

-https://www.efrag.org/News/Project-581/EFRAG-issues-its-Due-Process-Procedures-forانهههههههههه ههههههههههرد   (24)

Sustainability-Reporting-Standard-Setting-  
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الرييسهههههههههههيت على المسهههههههههههاوى الو ني، أما في ذل   تازيز الانسهههههههههههاخ الان جميع الاياناا )س( 
، الراأطاا القطا يت للشهههرتااالماايار، وشهههرتاا المحاتههه ت، و  والاداا المانيت الوضهههع،  الاداا الان يميت

 والاامااا  ،ومن ماا المحات ت المدنيت

نعم ه   المؤتهههههسهههههاا، لاهههههماب أب تاوب مزونة أالادن الاافي من الموظفان ومانوعت   )ن( 
 للاميع ولديدا موالن ماليت تافيت للامل وشاملت 

أدد   ياالخل الغ  عن استهادامت، ضهمن الديول األتهاتهي وفيما ياالخ أانصهر القدلاا ال شهريت   -29
  لالاستهههادامت  وللارلب على ه ا الاحد ،  ماال   أمحدونيت الافاءاا الاخصهههصهههيت فيالاحدياا الرييسهههيت  

  دأو تلدا اليتفي أا  الاوانب الا  تون الن ر  البلداب

الناء القدلاا للمدناان )المحاتههههههههههبان ومراجاي الحسههههههههههاأاا والمن مان(    نتادتضههههههههههماب  )أ( 
 أاونة عاليت  استادامت هياكل أتاتيت تافل ابالغ  عنوالطغب تشر  أتاتي لانفا  وتازيز 

مع المؤتههههههسههههههاا الرييسههههههيت مثل من ماا المحاتهههههه ت المدنيت والاامااا    نالرا  شههههههراكاا )ب( 
أنشههههههطت الناء القدلاا على  عمل تدليبيت  ويمون أب تسههههههاعد الشههههههراكت مع ه   المن ماا فيلان يم دلقاا  

 ومن شههإلبالاياناا     من جانبياههطلاوب الدول لييسههي في ابالغ   نتادت مشههالتت أوتههع لألعاههاء، ال ين
زيانة عدن المشهههههالتان وتحسهههههان الوعي أابالغ  عن استهههههادامت  فالى تهههههبال المثال،  أب يفاهههههي نلىذل  

أنشهههههئت في جنوب أفريحيا وتانيا أفرقت عاملت لايسهههههار الانسهههههاخ الان من ماا المحاتههههه ت المدنيت واألوتههههها   
  لصههههههلتمع الودداا ذاا ا  ومواءماداالمناها الدلاتههههههيت وبراما الااليم المدني  تحديث األكانيميت ولاههههههماب  

  ابنماييت األهدامو استادامت أابالغ  عن 

البائيهت الشههههههههههههههرتهاا عن المسههههههههههههههايهل    نالغ لصههههههههههههههد  في ماهال النهاء قهدلاا القطهاع الاها    )س( 
  واألهدام ابنماييتالحوتمت عن واسجاما يت و 

 المالي  في ماال ابالغ  مخصهص للمؤتهسهاا الصهرارة والماوتهطت الحام    تقني تقديم نعم   )ن(  
   لد ا الررض   ماموعت من الموان المندايت والادليبيت المصممت لصيصا   وبلولة استادامت  ن  وابالغ  ع 

اطولاا  ل  ُتحدل  وفقا  الاإلكد من أب المناها الاام يت وبراما الاطوير المدني المسههههههامر  )ه( 
ننالارا وويلز، المملات ابالغ  عن استههههههههادامت  فالى تههههههههبال المثال، يقد  مادد المحاتههههههههبان القانوناان في  

الماحدة لبريطانيا الا مى وأيرلندا الشههههههههههماليت، موالن تقنيت لألعاههههههههههاء أشههههههههههإلب مواضههههههههههيع من قبال مراجات  
 اماب، واستادامت وترار المناخ، وابالغ  غار المالي، وإنالة الشرتاا الالحساأاا و 

تاوب مفادة في تنفا  لطت عمل    فيما يلي أا  الدلوس الامليت المسههههههههههافانة الاي قدترن  ، وألارا   -30
  أو اتاراتيايت و نيتد

نضهههههههههفاء الطاأع الرتهههههههههمي على اسلازاماا المؤتهههههههههسهههههههههيت من لغل م تراا الافاهم أو  )أ( 
وتفالت اتهههههههههامراليت الامل، وفخ  األنواا الممابلت، لاإلمان الموالن وضهههههههههماب الاااوب الان الاياناا الرييسهههههههههيت  

فيما ياالخ أالممثلان  ترااراا تن يميت في الاياناا أو  وإب ددبتداى   خمل تهنوااقد يماد لدول زمني  ج
يمون توتههيادا لاشههمل  تما   ويمون أب تشههمل الم تراا الاياناا األعاههاء في اللانت الاوجاديت الحووماان

سههههههههههههالز  فارة أ ول  قد ي عدن أكبر من الاياناا  اسعامان على في فرقت الامل  الاد أب األعاههههههههههههاء ايانااال
 تفا  وإصدال م ترة االرا  ب

الامل    فرقتبالانسههاخ مع و ضههماب ابنالة المدنيت للمشههاليع من لغل اللانت الاوجاديت  )ب( 
 يراعيوعنههد تحههديههد عمليههت تنفاهه  لطههت الامههل، ين ري للبلههداب أب تدههدم نلى وضههههههههههههههع جههدول زمني واقاي  

س تههههههههههههههيمها فيمها ياالخ   ،الادهاا المنفه ةعامهان المازانيهاا على صههههههههههههههااهد أهم  نجراءاا الاخطي  الهداللي وا 
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أالاياناا الحووميت  ويمون وضههع قايمت م سههطت أاألنشههطت الراميت نلى الشههروع في الانفا ، لاانب المقاومت 
أب تخاهههال اللانهههت ابجراءاا الاي يمون تنفاههه هههها  ويااان  وتقهههديم لمحهههت عهههامهههت عن ابجراءاا المطلوبهههت   

الانفا   ويمون  في وتههههدولت  واتههههااااليتأهميت ضههههوء ما تااسههههيف من    فيالمدى القصههههار،   فيالبدء فادا  أو
للانت أب توضههه  مسهههؤولياا الاياناا الرييسهههيت في تل مردلت ولال نجراء  وللاااال أالانفا ، يمون تاميع  

  فالى تههههههههبال والمواعاد المحدنةالمنف ين المسههههههههؤولان دسههههههههب فئت  ، الاي يمون نناازها مااماتابجراءاا  
مون الامع الان أنشههههههههههطت الناء القدلاا لاشههههههههههمل ماموعاا مسههههههههههاددفت مخالفت أو يمون أب تناقل المثال، ي 

تازيز استصهههاسا   يواسهههيالاياناا الرييسهههيت نفسهههدا وبيقاان توجادااان في نولة واددة  وإضهههافت نلى ذل ،  
في    مفادا   امعج، ويمون أب يووب ننشهاء موقع شه وي  تأتهاتهي  أهميتالفاالت في مخالف مرادل عمليت الانفا   

ننلال   هو ما قد يسهادعياتهاخدا  عمليت لصهد مسهامرة، و   من األهميت الحاتهمت أمواب، ه ا الصهدن  وألارا  
قد تاوب هنان داجت نلى تحديثاا مسهههههههههههامرة ب ال ابالغ  عن استهههههههههههادامت  و تاديغا على لطت الامل  

على المسههههههههاوى الدولي، المسههههههههاادة  للاطولاا   والم انئ الاوجاديت والموان الادليبيت والمناها الدلاتههههههههيت، وفقا  
الماايار الصهههههههانلة عن المالل الدولي لماايار استهههههههادامت  وقد  الاراراا الاي تطرأ في ضهههههههوء   ومندا مثغ  

أالمواضهههههيع الرييسهههههيت ذاا الصهههههلت بنلاجدا في أ  من  الماالقتنلى لصهههههد الارااراا   تحااس البلداب أياههههها  
 قاصانيت أو الائيت أو اجاما يت أو مؤتسيت مااسا ابالغ ، تواء تانت ا

أفاهل الممالتهاا   تقاتهمالدوليت والممالتهاا الفاالت، من لغل   الااالباستهافانة من   )س( 
  اللقاءااقد تاوب  و بعدان تقالير استههادامت    الدياكل األتههاتههيتمع البلداب األلرى أشههإلب تنفا  و/أو تازيز  

الاحديثاا ابقليميت واتااشام أوجف الاآزل عبر المنا خ    وإتادتلتاا  أفال المما لاقاتم المنا مت ليالا  
تازيز ابالغ  من أجل  في أفريحيا وأمريوا الغتانيت  المبرمت الشهههههههههراكاا ابقليميت   تاي فالى تهههههههههبال المثال، 

 ه   الاملياا تيسار عن استادامت 

 لما هو مامول أف ضههههمنو ني لاقالير استههههادامت ممابل   تههههالالن ر في اتههههاحدا    )ن( 
من ، أتههههههوا  األولا  الماليتلبياناا الماليت للشههههههرتاا المدلجت في  فيما ياصههههههل أا  القانونيتمخالف الوسياا 

مالوماا النتادت المالوماا لمخالف أنواع المسهاخدمان وتانب اضهطرال الشهرتاا نلى ننااس أو تقديم أجل  
 مساخدمان مخالفان نلى تياناا أو 

 موجز للدلوس المسافانة  2ويرن في الادول  -31

  2الادول 
 الدروس المستفادة بشأن العناصر الرئيسية لخطط العمل الو نية لإلبالغ عن االستدامة

 الخيال السياتاتي الاوصيت و/أو  الانصر

 القطاع الماليبو  في الولصت أالشرتاا المدلجت البدء الان يم 

 اعامان ندا اناقالي

 قايم على اللبناااتاخدا  ندا 

 لمالل الدولي لماايار استادامتالقواعد  استادامت وفقا  ل الغ  عن ن ال   اللولة

 ابنماييت الماالقت أاألهدام الاإلبارااتازيز استاثمال المسؤول من لغل مطال ت الشرتاا أابفصان عن 

 في الولصت لاصت للمؤتساا الصرارة والماوتطت الحام والشرتاا غار المدلجت اشارا ااتحديد  
 تياناا القطاع الاا  على صاادتازيز ابالغ  عن استادامت 

 على دوتمت الشرتاا تانصر أتاتيالاشديد 

 ن ال ابالغ  عن استادامت لمراعاتدا عند اللولة أصغ  والم انلاا الموجونة  جرن اللواي  الان يميت

 من أجل الاماس تاليقاا الامدول علادما اسشارا ااأو  اب النشر 

 لالجياشارا  ضماب 
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 الخيال السياتاتي الاوصيت و/أو  الانصر

الشهههههههههههرتاا من لغل األنشهههههههههههطت الارويايت المخالفت، مثل   جانباستهههههههههههادامت من  ابالغ  عنتحفاز تبني  
 الاوايز والمن  والحصول على تمويل منخف  الاالفت

  الاداا المسههؤولت عن وضههعتحديد أو ننشههاء تياب و ني مسههؤول عن ابالغ  عن استههادامت والااامل مع   مؤتسيالمساوى ال
 الماايار الماليت

 تااان هائت مسؤولت عن لصد اسماثال لماطل اا ابالغ  عن استادامت وإنفاذها

الماايار، وشهههرتاا المحاتههه ت،    وواضهههاو ،  الان يميتالاداا  تازيز الانسهههاخ الان جميع الاياناا الرييسهههيت )
 ولاأطاا القطاع الخاص، ومن ماا المحات ت المدنيت، والاامااا(

 ودصهههههولدا على  نعم ه   المؤتهههههسهههههاا، لاهههههماب تزويدها أالادن الاافي من الموظفان وتنوعدا وشهههههمولاادا
 موالن ماليت تافيت للامل

 الناء القدلاا للمدناان والطغب نتادتضماب  القدلاا ال شريت

من أجل تن يم دلقاا  مع المؤتهههسهههاا الرييسهههيت مثل من ماا المحاتههه ت المدنيت والاامااا    نالرا  شهههراكاا
 عمل تدليبيت

 الناء القدلاا في القطاع الاا 

 مخصص للمؤتساا الصرارة والماوتطت الحامتقني تقديم نعم  

 المناها الاام يت وبراما الاطوير المدني المسامر  تحديثالاإلكد من 

 األونااان  دالمصدل

نلى أا  المااسا الاي يمون لألونااان أب يقد  فادا   ووجف الفريخ استههههههاشههههههال  اسنا ا  أياهههههها   -32
اداياجاا البلداب الناميت نلى المالل الدولي لماايار استهادامت ونعم   ندالتالمسهاعدة الاقنيت، مثل ضهماب 

أب   ، يمون لألونااانو ني لاقالير استههههههادامت  وألارا    تههههههالالبلداب في تنفا  ماايار المالل وفي ننشههههههاء 
يدعم الحووماا في نجراء تقايماا أاتههههاخدا  أناة تطوير المحاتهههه ت وفي تازيز القدلاا ال شههههريت من لغل  

  تيسار منادياا المناقشت ودلقاا الامل والموان الادليبيت 

 االستنتاجا  والمسائل المطروحة لمزيد من المناقشة -رابعاا  
ماال ابالغ  عن استهههادامت، أما في ذل  ننشهههاء   ا الاي شهههدده تهههاعدا الاطولاا الرييسهههيت األلارة   - 33

، على الاإلكاد على داجت البلداب  الصانلة عنف  لارض ا مسوناا    أولى   المالل الدولي لماايار استادامت ونشر 
استسهههههههههههههها     وتفهالهت الشهههههههههههههرتهاا لاي تامون من تنفاه  ماهايار المالل  من جهانهب  بالغ   من ومهاا ا نلى تازيز  

ياي  اتهامراليت   ولد ا الررض، تحااس البلداب نلى ن ا  نينامي  لماليت وتقالير استهادامت الاقالير ا   الان  والاراأ  
المنا خ أب يدعم الادون   على صههااد الخبراا والدلوس المسههافانة    ومن شههإلب تقاتههم وبناء القدلاا     اا احديث ال 

تاي   شههراكاا نقليميت نالرا  ل الغ  عن استههادامت  ويمون تيسههار ذل  من لغل    مشههارتا   ز نداا  الو نيت ويازل 
نجراء مشههههههههههههههاولاا الان الن راء وتحهديهد الممهالتههههههههههههههاا الااهدة في تنفاه  الماهايار الاهالميهت الاهديهدة ل الغ  عن 

موبوقت وقااللت    تقالير   الشهرتاا  استهادامت  وتهاواصهل األونااان نعم الدول في جدونها الراميت نلى تازيز نعدان 
أصهههههههحاب المصهههههههلحت أالوتهههههههايل الغزمت لاقايم األناء اسقاصهههههههان  والبائي    لازويد تهههههههادامت  اس  أشهههههههإلب للمقالنت  

 استاثمال المسؤول   وإتادت على تحقاخ األهدام ابنماييت    وتإلباراتف واسجاماعي للقطاع الخاص  

الدولة الااتهههههات ان يونوب لغل  لال المندوب إضهههههافت نلى المسهههههايل الماروضهههههت في ه   الم ترة، و  -34
والثغبان لفريخ الخبراء الاهامهل الحوومي الهدولي الماني أهالماهايار الهدوليهت للمحهاتهههههههههههههه هت وابالغ  الن ر في  

  المسايل الااليتد
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المالل الدولي  قواعدكيف يمون لألونااان أب يدعم الدول على نحو أفاههههههل في تنفا    )أ( 
 لماايار استادامت؟

الديهاكهل فاهههههههههههههههل  ريقهت لهدعم الادون الو نيهت الراميهت نلى ننشهههههههههههههههاء أو تازيز  مها هي أ )ب( 
 الو نيت ل الغ  عن استادامت في البلداب الناميت؟ األتاتيت

 في ماال الناء القدلاا؟ المساادة كيف يمون للبلداب مواك ت الاطولاا )س( 

 تإلباراا تقالير استهههههههادامت مالوماا عن  تقد  ما هي الاناصهههههههر الحاتهههههههمت في ضهههههههماب أب   )ن(  
 ؟ "استارغل الامويدي لألهدام ابنماييت" تانب    في تساعد أب تدعم استاثمال المسؤول، و أب  أنشطت الشرتاا، و 

استههادامت  الدياكل األتههاتههيت ل الغ  عن  الدا   تاسههمما هي الخصههايص الاي ين ري أب  )ه( 
 الحام؟الصرارة والماوتطت  المؤتساامن أجل نعم 

تقد  في ممالتههاا ابالغ  في القطاع الاا  بتادت ندراز  ما هي الاناصههر الاههروليت  )و( 
 ابالغ  عن استادامت؟ صوب

 البلداب لاسدال الاطول نحو لقمنت مالوماا ابالغ  عن استادامت؟  نليف  ما ال   تحااس  )ز(  

ما هي أفاهههههههههل  ريقت لغتهههههههههافانة من تاالب الشهههههههههراكاا ابقليميت القايمت في ن غ    )ن( 
 في آتيا وأمريوا الغتانيت والشر  األوت  وشمال أفريحيا؟ وذل  مثغ  شراكاا جديدة، 
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