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 التجارة والتنمية مجلس
 االستثمار والمشاريع والتنمية لجنة

الم نققل  فريققا الراققراح الح ققدمل الققدولل ال امقق 
 بالم ايير الدولية للمحاساة واإلبالغ

     والثالثدن الثانية الدورة 
 ٢٠١٥نوفمرب /الثاين تشرين 6-4 جنيف،
    األعمال املؤقتمن جدول  4 البند

اسققققت رام الممارسققققا  الجيققققدة المت لرققققة بت  يقققق   ور اإلبققققالغ مقققق    اقققق    
 الشركا  فل تحريا أهداف التنمية المستدامة

 
 مذكرة م  أمانة األون تا   

 

 تنفيذي موجز 
ميكن أن يؤدي اإلبالغ مـن قببـا الشـر او دو ائ  ييًـيائ ي  أيـا أاـدام التنميـا املًـتداما،  

يـــزإل اإلدا ة يًـــيفم ي اقرـــتأرا  املـــا ، و يالتأـــا ير الياليـــا ااـــودة والأابنـــا لنمأا نـــا دوليـــائ تأـــد  ألن 
نتنميــا املًــتداما  ل واــع عنا ــر أرارــيا ، رــاو املًــؤولا اجتماعيــائ وبي يــائ الرشــيدة، فًــالئ عــن املما

وميثــا اإلبــالغ مًــد ائ أرارــيائ لنمينومــاو عــن أدامي الشــر او، وميكــن أن يشــكا أيًــائ جــزميائ اامــائ 
مـــن ةليـــا   ـــد وارـــتيرام أاـــدام التنميـــا املًـــتداما  وبالتـــا ، فـــ ن فريـــا ا ـــربامي ا كـــومع الـــدو  

ى أن يتنـاول أدـد بنـود جـدول أعمـال الياما امليين بامليايري الدوليـا لنمحارـبا واإلبـالغ قـد اتفـا عنـ
دو تـــل الثانيـــا والثالاـــت املما رـــاو اايـــدة املتينأـــا بتيزيـــز دو  اإلبـــالغ مـــن قببـــا الشـــر او ي  أيـــا 

 أادام التنميا املًتداما 
وتًنط اـذ  املـذ رة الًـومي عنـى الـدو  الـا  الـذي يؤديـل اإلبـالغ مـن قببـا الشـر او ي   ـا  

ــــدة  ــــا واملما رــــاو ااي ــــاد او الدولي ــــربإل أاــــم املب ــــا وت ــــاول التنمي ــــن تتن ــــالغ ال اقرــــتداما  املتينــــا باإلب
ينبغــع الن ــر  الــنباقرــتداما، و اإلبــالغ املتينــا وتتنــاول املــذ رة أيًــائ التحــدياو الرييًــيا الــن تيــ م 
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تيزيـزائ لــدو  اإلبــالغ مـن قببــا الشــر او ي مأا نتــل وإمكانيــا ذلــا اإلبـالغ فييفـا مــن أجــا  ًـت نوعيــا 
 أيـا أاــدام التنميــا املًــتداما  وأ ــريائ، تنــاقض املـذ رة بيــو املؤشــراو املوجــودة الــن ميكــن أن تؤ ــذ 

 ميا املًتداما ي اقعتبا  لتجًيد تأاري الشر او ي تنفيذ أادام التن
 

  
 المحتديا 

 الًفحا   

 3                                                    مأدما -أوقئ  
 ٥                                     تيا يف اإلبالغ املتينا باقرتداما -اانيائ  
 8                              املباد او الرييًيا و امي اإلبالغ املتينا باقرتداما -االثائ  
جــدول األعمــال  التحــدياو الرييًــيا الــن ينبغــع التًــدي لــا لتيزيــز دو  اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او ي - ابيائ  

 ١7                                  املتينا بتحأيا أادام التنميا املًتداما
 ٢4                           مؤشراو أادام التنميا املًتداما ي تأا ير الشر او - امًائ  
 ٢7                                                  اقرتنتاجاو -رادرائ  

 املرفا 
 ٢9                                          أعًامي الفريا اقرتشا ي  
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 مردمة -أوالا  
فيفـــو   (١) أيـــا أاـــدام التنميـــا املًـــتدامايـــؤدي اإلبـــالغ مـــن قببـــا الشـــر او دو ائ اامـــائ ي  -١

ةليـــا مؤرًـــيا  ارـــاا وأداة اتًـــال بـــت املؤرًـــا واليـــاا ا ـــا جع بشـــأن مؤشـــراو األدامي الرييًـــيا 
  (٢)احملددة وفأائ قدتياجاو املًتيمنت

وقـد  ــان اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او مـدفوعائ دايمــائ بادتياجــاو وم الــ  األ ــرام الفاعنــا  -٢
و ـــان ي البدايــــا أداة أرارـــيا لتًـــجيا أ ــــول   الًـــايدة ي مرادـــا ميينــــا مـــن التنميـــا اققتًـــاديا

وبيــــد األإلمــــا   الشــــر ا و ًــــوميفا وأ باديفــــا، وق رــــيما ألحــــرام الًــــراي  واإلدًــــامياو والتمويــــا
لتغيــرياو مــن قبـا الشــر او ي بدايــا الأـرن اليشــرين،  ًـغ اإلبــالغ الـن نشــأو اققتًـاديا واملاليــا 

  اإلبـــالغ ي اقرـــتأرا  املـــا ذلـــا تجابا قعـــ ام اعتمـــغ بالـــدو  ا يـــوي الـــذي يؤديـــل اامـــا، ارـــ
ملراجيــا ا ا جيــا لنحًــاباو لًــمان ااــودة واملواوقيــا واإلنًــام ي اوأدى ذلــا إإ إنشــامي و يفــا 

  التأا ير الن تأدميفا املؤرًاو إإ أ رافيفا ا ا جيا
رين،  ـان ق بـد مـن تيـديا اإلبـالغ مـن قببـا الشـر او وي أوايا الًبييناو مـن الأـرن اليشـ -3

 ــع يتًـق مأا نــا ا ًــاباو املاليـا لنمؤرًــاو التابيــا املت ـو ة  لينـ  م الــ  الشـر او عــرب الو نيــا 
ورـاام التـدويا املـا  ي املًـع قـدمائ الـذا اقهنـا  ي  ايـا   لا ي خمتنف الوقياو الأًاييا الو نيا

املًــتثمرين الــدوليت وحــريام مــن أ ــحا   اــذا اقهنــا  ي البدايــا ادتياجــاو  و انــت تأــود   امل ــام
  املًنحا املتأارين بيد  إمكانيا مأا نا تأا ير الشر او األجنبيا بن ميفم احملاربيا الو نيا

اقرــتداما يت ــو  ي رــبييناو الأــرن املا ــع ي شــكا  ــو  املتينــا بوبــدأ مفيفــو  اإلبــالغ  -4
ارـتجابا د ـع بااتمـا   بـري منـذ م نـغ تًـييناو الأـرن املا ـع إق أنل   باألراسود اراو هنريبيا 

ومثنمـا يــو د ا ـاد احملارـبت الــدو  ي   التنميــا املًـتدامالنشـواحا املتزايـدة الـن أاا اــا اعتمـغ بشـأن 
ــــد مــــن اايفــــاو ي، ٢٠١3 أ تــــوبر/تشــــرين األول ؤ  ــــاامل ،بشــــأن الًيارــــاو 8 و قتــــل يــــ م اليدي
مجيـــغ ادتياجامـــا مـــن املينومـــاو، اإلبـــالغ املـــا  ق ميكـــن أن ينـــ  يميـــا  ـــادبا املًـــنحا بـــأن التن 

ويشــــما ذلــــا، عنــــى رــــبيا املثــــال   ولــــذلا فيفــــع ق تــــزال تنــــتمو مزيــــدائ مــــن املينومــــاو املاتنفــــا
ريا وإدا ة املاـــا ر فييفـــا وموا داـــا البشـــوإدا مـــا، ا ًـــر، املينومـــاو املتًـــنا بارـــ اتيجيا املن مـــا  ق

  (3)اوالنيفج املتبغ إإلامي قًايا اقرتداما األورغ ن اقائ، مثا الأًايا البي يا واقجتماعي

__________ 

  (٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal ان ر (١) 
يشـــما املًـــتيمنون املًـــتثمرين وا كومـــاو واعتمـــغ  كـــا، ورـــاير اايفـــاو  ـــادبا املًـــنحا امليفتمـــا أو املتـــأارة  (٢) 

  املؤرًاو بأدامي
 (3) IFAC policy position 8 – Enhancing organizational reporting – October 2013  متـــال عنـــى الـــرابط التـــا ، 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/PPP-8-Enhancing-Organizational-Reporting-Main-Paper.pdf 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
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أيًــائ لنشــر او ألنــل يًــم  لــا، مــن جيفــا، بــالتافيف  و ــان تنــاول قًــايا اقرــتداما اامــائ  -٥
زإل متينأــا بالًــميا، وييــخمــا ر ماليــا وخمــا ر مــا يــرتبط بالتحــدياو الــن تيــ م اقرــتداما مــن مــن 

  من جيفا أ رى الوعع مبًامهتيفا ي التنميا املًتداما
ـــــــال، بي   -6 ـــــــا أ زمـــــــا من مـــــــافينـــــــى رـــــــبيا املث  وجمموعـــــــا Ernst &Young نـــــــت د ارـــــــا دديث

Green Biz  ىاقرــتجابا لنأــو مــن أن ال نــ  عنــى الكشــف عــن اياــا  البي يــا واقجتماعيــا قــد إلاد 
أن الشــر او تيــ م عنــى الد ارــا وتشــدد   (4)الدا نيــا وا ا جيــا املتينأــا مباــا ر اقرــتداما البي يــا

بأن الأاعدة ااديـدة اـع أن ارـتداما الشـر او وإمكانيـا الو ـول إإ املـوا د ال بيييـا بًو ة متزايدة 
  أمران م اب ان تراب ائ وايأائ 

  نـــ  جديـــد عنـــى اإلبـــالغ مـــن قببـــا الشـــر اوورـــتؤدي أاـــدام التنميـــا املًـــتداما إإ   -7
ويشــــكا اــــذا اإلبــــالغ املًــــد  الرييًــــع لنمينومــــاو عــــن أدامي الشــــر او، وميكــــن أن يثــــري وييــــزإل 
ةليـــاو   ـــد أاـــدام التنميـــا املًـــتداما بتزويـــد ا كومـــاو واعتمـــغ بالورـــايا الكفينـــا بتأيـــيم تـــأاري 

حــري أن  ــمان إرــيفا  اإلبــالغ مــن   ًــتداماالشــر او اققتًــادي والبي ــع واقجتمــاعع ي التنميــا امل
ـــا اتًـــاقل مـــغ أ ـــر  قببـــا الشـــر او إرـــيفامائ فيـــاقئ ي  أيـــا اـــذا الـــدم يت نـــ  بـــذل جيفـــود لكفال

  ومما راو اإلبالغ الأايما؛ فًالئ عن إمكانيا مأا نا املينوماو والبياناو املأدما من الشر او
ري ي مواميمــــا التأــــا ير املاليــــا الــــن تأــــدميفا و ــــالل اليأــــود الثالاــــا املا ــــيا أ دــــرإل تأــــد   بــــ -8

اعنـــو ييتمـــداا "الـــن  "امليـــايري الدوليـــا لملبـــالغ املـــا "الشـــر او عنـــى الًـــييد الـــدو  ارـــتنادائ إإ 
اعنـو الـدو  "، الًـاد ة عـن "امليـايري الدوليـا ملراجيـا ا ًـاباو"، وتـدعميفا "الدو  مليايري احملاربا

وبغيـا اقرـتجابا لنم الـ  ااديـدة الـن ي رديفـا جـدول   "وميايري الًـمانامليين بتدقيا ا ًاباو 
األعمـــال املتينـــا بتحأيـــا أاـــدام التنميـــا املًـــتداما، ق بـــد مـــن إليـــادة تيزيـــز اـــذ  اايفـــود ودعميفـــا 

مواميمـــا أيًـــائ ، واـــو مـــا رـــيت ن  املييفـــودةبـــ د امل املينومـــاو املتينأـــا باقرـــتداما ي أ ـــر اإلبـــالغ 
  األدامي ي جمال اقرتداماعن  بياناو الشر او

اـــذ  الت ـــو او والتحـــدياو األ ـــرية، اتفـــا فريـــا ا ـــربامي عنـــى أن يتنـــاول أدـــد وبـــالن ر إإ  -9
بــالغ اإلارـتيرام املما رــاو اايـدة املتينأــا بتيزيـز دو  "بنـود جـدول أعمــال دو تـل الثانيــا والثالاـت 

ودعـــا فريـــا ا ـــربامي أيًـــائ إإ إنشـــامي فريـــا   "مـــن قببـــا الشـــر او ي  أيـــا أاـــدام التنميـــا املًـــتداما
وبنــــاميئ عنــــى ذلــــا، أنشــــ  الفريــــا   ارتشــــا ي ملناقشــــا اــــذ  الأًــــايا قبــــا دو تــــل الثانيــــا والثالاــــت

اقرتشـــا ي، الـــذي يتـــألف مـــن أاـــم ا ـــربامي الـــدوليت الرايـــدين ي جمـــال اإلبـــالغ مـــن قببـــا الشـــر او 
املًـتأاة مـن اجتمـال الفريـا اقرتشـا ي، الـذي ع أـد ي وتو د اذ  املذ رة التيأيبـاو   )ان ر املرفا(
  ٢٠١٥ يونيل/دزيران ١6 جنيف ي

__________ 

 (4) Ernst & Young and Green Biz Group, 2013, Six growing trends in sustainability reporting  
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والــدم مــن مــذ رة الأًــايا اــذ  إبــراإل ااوانــ  الرييًــيا الــن يتيــت الن ــر فييفــا لتيزيــز دو   -١٠
نط وتًــ  اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او ي تأيــيم التأــد  احملــرإل  ــو   أيــا أاــدام التنميــا املًــتداما

 وتبــت أاــم    الــذي يؤديـل اإلبــالغ مـن قببــا الشـر او ي   ــا التنميـا ا املـذ رة الًــومي عنـى الــدو  الـ
وتتنـــاول املـــذ رة أيًـــائ   اقرـــتدامااملتينـــا باإلبـــالغ  الجمـــ املبـــاد او الدوليـــا واملما رـــاو اايـــدة ي

ع ميااتيفــا لتحًــت نوعيــا اقرــتداما، والــن ينبغــبيواجيفيفــا اإلبــالغ املتينــا ا الــن التحــدياو الرييًــي
  عنــى  ــو أفًــا ي  أيــا أاــدام التنميــا املًــتدامامأا نتــل بغيــا اإلرــيفا  وإمكانيــا ذلــا اإلبــالغ 

وتنــــاقض املــــذ رة أ ــــريائ بيــــو املؤشــــراو املوجــــودة الــــن ميكــــن أ ــــذاا ي اقعتبــــا  لتجًــــيد تــــأاري 
  الشر او ي تنفيذ أادام التنميا املًتداما

  
 ف اإلبالغ المت لا باالستدامةت اري -ثانياا  

 
مـن املًــايا الامــا الـن ينبغــع تناولــا تيريـف اإلبــالغ املتينــا باقرـتداما و ديــد الًــنا الــن  -١١

 تشـــكاإلبـــالغ املتينأـــت باقرـــتداما يو ـــا مفيفـــو  احملارـــبا وا  ترب ـــل بـــأ ر اإلبـــالغ املـــا  املوجـــودة
   ينا الًنواو األ بيت املا يا

حـري أن مـؤ ر األمـم   قًايا احملاربا اقجتماعيـا ميفيمنـا عنـى اـذا اليمـا ي البدايـاو انت  -١٢
حملارــبا  ــو ا، شــكا دفيــا قويــا ١99٢ املتحــدة امليــين بالبي ــا والتنميــا، الــذي ع أــد ي  يــو ي عــا 

وعــــالوة عنــــى ذلــــا، أ ــــد و من مــــا التيــــاون والتنميــــا ي امليــــدان اققتًــــادي   واإلبــــالغ البي يــــت
، ممــــا عــــزإل مت نبــــاو الكشــــف عــــن املينومــــاو املتينأـــــا ١999 ي عــــا  (٥)والشــــر ا إدا ةدئ مبــــا

واقجتماعيـــا البي يــا أًـــايا جمــال الال  يــز إإ  ـــول ع، و ـــوال اليأــد املا ــ  الشــر اوإدا ة بأًــايا 
  ESG reporting ، واو ما يشا  إليل عادة بيبا ةبأ منلوقًايا اإلدا ة 

فأمــــا   حملارــــبا واإلبــــالغ املتينأــــت باقرــــتداما باتبــــال  جــــت متــــواإليتوارــــت حد  مفيفــــو  ا -١3
ويأـــو  اـــذا الـــنيفج عنـــى   األول فيفـــو نأـــاي فنًـــفع مـــرتبط باملًـــاميلا وةاا اـــا ي التنميـــا املًـــتداما

وتفاعنيفــا املتًــنا الــا إعــادة تأيــيم أمهيــا اياــا  اقجتماعيــا والبي يــا واققتًــاديا، فًــالئ عــن املاــا ر 
املــرتبط بيــدة مفــاايم يتنــاول البيــد اإلدا ي وأمــا الــنيفج الثــاين ف  ا ا ــا بالشــر او احملارــباي ن ــم 

وقــد ت ــو  اــذا الــنيفج مأا نــا باحملارــبا التأنيديــا املاليــا واملتينأــا بــ دا ة   وأدواو لتحأيــا اقرــتداما
إإ دـــــا ويبـــــدو أن اامـــــغ بـــــت النيفجـــــت رـــــيكون ماليمـــــائ ي إ ـــــا  الًـــــيع لنتو ـــــا   التكـــــاليف

  براحمايت وعمنع لو غ منوذمل لملبالغ املتينا باقرتداما
 وقـــد ارـــت ادمت دـــل اين مًـــ نحاو خمتنفـــا فيمـــا يتينـــا باملينومـــاو الـــن ليًـــت جـــزميائ  -١4

ومــن اــذ  املًــ نحاو اإلبــالغ املتينــا   لنشــر او ا ير الًــنويمــن البيانــاو املاليــا التأنيديــا ي التأــا

__________ 

 ٢٥)ا ُّنــــــــــــــــــــغ عنيــــــــــــــــــــل ي  http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm ان ــــــــــــــــــــر (٥) 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و 
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ـــــالغ عـــــن ـــــا املًـــــتداما،  باقرـــــتداما، واإلب ـــــالغ التنمي ـــــا  حـــــري املـــــا واإلب عـــــن املًـــــؤوليا اقجتماعي
  (6)ا، واإلبالغ املتكاما واقجتماعيا وقًايا اإلدا ةيالبي أًايا اللنشر او، واإلبالغ عن 

اقرــتداما ينبغــع أن يشــما األدامي اققتًــادي بومــن املًــنم بــل عمومــائ أن اإلبــالغ املتينــا  -١٥
مثنمـــا يتبـــت ي مًـــاد  مثـــا ، وتـــأاري ذلـــا ي اعتمـــغاإلدا ة واألدامي ي جمـــال والبي ـــع واقجتمـــاعع 

، الــن أعـــداا برنــامج األمـــم (7)"األرــ نا املتكــر ة بشـــأن اإلبــالغ عـــن اقرــتداما مـــن قببــا الشـــر او"
اخ؛ املتحدة لنبي ا، ومباد ة اإلبالغ اليامليـا، وجمنـو ميـايري اإلفًـال عـن املينومـاو املتينأـا بتغـري املنـ

الـــن و ـــيتيفا مبـــاد ة اإلبـــالغ اليامليـــا؛  (8)(G4)و ـــذلا املبـــادئ التوجييفيـــا لملبـــالغ عـــن اقرـــتداما 
  وحري ذلا، (9)(INTOSAIواملن ما الدوليا لنمؤرًاو الينيا ملراجيا ا ًاباو )

اقرــــتداما، انــــا  فيفــــم املتينــــا بو حــــم النأــــاي ااــــا ي بشــــأن التفا ــــيا احملــــددة لملبــــالغ  -١6
 ديــد  ميــا املينومــاو يتمثــا ي مشــ   مفــاد  أن اــذا النــول مــن اإلبــالغ يشــري إإ اإلجــرامي الــذي 

ويـــرى برنـــامج األمـــم   املتينأـــا باقرـــتداما واإلفًـــال عنيفـــا ي التأريـــر الًـــنوي أو ي وايأـــا منفًـــنا
أ ـــا أي مينومـــاو تتينـــا بالكيفيـــا أن املينومـــاو عـــن اقرـــتداما ميكـــن أن ت فيفـــم  (١٠)ااملتحـــدة لنبي ـــ

والكيفيــــا الــــن تــــدير الــــا ، ا الشــــر او املــــوا د املاليــــا وال بيييــــا والبشــــرياالــــوختًــــ  الــــن تًــــتاد  
اختـــاذ الأـــرا او لنمًـــتثمرين جمـــال  ياقرـــتداما قيمـــا املتينـــا بإلبـــالغ ا حيأـــاوينبغـــع أن   أعمالـــا

وينبغــع أن   ييًــيت املتــأارين بأنشــ ا الشــر اواليمــالمي واملــو فت وحــريام مــن أ ــحا  املًــنحا الر 
وأ ـريائ، يًـم  ذلـا اإلبـالغ   تؤدي اذ  املينوماو إإ إليـادة شـفافيا الشـر او وإمكانيـا مًـاميلتيفا

لنشـــر او ب  يفـــا  أداييفـــا وقيمتيفـــا اققتًـــاديا ي األجـــا ال ويـــا، فًـــالئ عـــن  مـــا مًـــؤوليتيفا عـــن 
  تيفا ي  أيا التنميا املًتدامااياا  امل تبا عنى أنش تيفا، وإ يفا  مًامه

وارـــتنادائ إإ التيـــا يف امليتمـــدة واملما رـــاو الًـــنيما املتبيـــا، يناـــ  ااـــدول التـــا  أاـــم  -١7
  عنا ر اإلبالغ املتينا باقرتداما

__________ 

تأـــا ير الشـــر او اـــع ارـــتادامائ مـــن قببـــا املًــ نحاو أ ثـــر أن  KPMG تبــت د ارـــا ارتأًـــاييا أ زمـــا جمموعـــا (6) 
ي املايــــا(، وتــــأيت التأــــا ير  ٢٥ي املايــــا(، تنييفــــا التأــــا ير عــــن املًــــؤوليا اقجتماعيــــا لنشــــر او ) 43اقرــــتداما )

  ي املايا( ١4املتينأا مبًؤوليا الشر او ي املرتبا الثالثا )
 (7) UNEP, GRI, CDSB and Friends of Paragraph 47, 2013, Frequently asked questions on corporate sustainability 

reporting متادــــــــا عنــــــــى الــــــــرابط التــــــــا ،  https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GoF47Para47-FAQs.pdf ،
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 

 (8) GRI, 2013, G4 Sustainability Reporting Guidelines: Reporting principles and standards disclosures، متادـا 

-https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and  التــا  الــرابط عنــى

Standard-Disclosures.pdf ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي 
 (9) INTOSAI, 2013, Sustainability reporting: Concepts, frameworks and the role of supreme audit institutions, June  
 http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SustainableandResponsibleBusiness/CorporateSustainab ان ـــــــــر (١٠) 

ilityReporting/tabid/78907/Default.aspx  ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
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 أهم جدانب اإلبالغ المت لا باالستدامة  
 
 مؤرًع اقتًادي اجتماعع بي ع
 الشفافيا/املًاميلا اايفاو املينيا مًاحل اقرتثما او اعتمييا ال اقا
 الشر او إدا ة األدامي اققتًادي الًحا والًالما امليا 

دأـــــوس اإلنًـــــان والتجـــــا ة  حاإلاو الدفي ا
 املنًفا

  األدامي املا 

 وتنميـــــــــــااملشـــــــــــ ياو احملنيـــــــــــا  الًياراو الياما اواقنبياا
 املو دين

 

ــــــــــاو ا  ــــــــــرة وحــــــــــري  النفاي
 ا  رة

ومما رـاو  نا فرص اليما 
 اليما

  

   تنميا املوا د البشريا إعادة تدوير مواد التغنيف
  
ومثـــا  ـــدياو  ييًـــيا تتينـــا بنـــول املينومـــاو الـــن ينبغـــع اإلبـــالغ عنيفـــا، ن ـــرائ إإ ا ـــتالم  -١8

ويًــب  ذلــا  ــيوباو ملًــتادمع اــذ  املينومــاو الــن قــد تكــون متنوعــا   املت نبــاو والتوجييفــاو
وي ـرل وجـود اليديـد مـن األ ـر املاتنفـا  ـديائ أيًـائ أمـا  م يـد ي   لنمأا نا و بـرية ا جـموحري قابنا 
 ًــت وقــد  أى اليديــد مــن أ ــحا  املًــنحا أن تنــاول اــذ  املًــايا ريًــيفم  ثــريائ ي   التأــا ير

  نوعيا التأا ير الن تأدميفا املؤرًاو عن قًايا اقرتداما وي إمكانيا مأا نتيفا وجدوااا
ويتـــــي   ديـــــد أاـــــدام التنميـــــا املًـــــتداما وـــــو  تر يـــــز جديـــــدائ عنـــــى املينومـــــاو عـــــن أدامي  -١9

ـــائ تتنـــاول فأاـــدام التنميـــا املًـــتدام  الشـــر او دو  اإلبـــالغ ي عنـــى وجـــل التحديـــد ا املأ دـــا دالي
(، الــذي يتمثــا ي تشــجيغ الشــر او، وق رــيما الشــر او الكبــرية وعــرب 6-١٢ )الغايــا ١٢ الــدم
  (١١)ا، عنى اعتماد مما راو مًتداما، وإد امل مينوماو اقرتداما ي دو ة تأد  تأا يراالو نيا
ويتــي  ذلــا إ ــا ائ عامــائ ميكــن أن يًــيف فيــل اإلبــالغ مــن قببــا الشــر او قيمــا قرــتيرام  -٢٠

عنــــى رــــبيا املثــــال، هنًــــيد ارــــتادا   ،ويشــــما ذلــــا  تنفيــــذ أاــــدام التنميــــا املًــــتداما األ ــــرى
الين لن اقــــــا وامليــــــا  وحــــــري ذلــــــا مـــــن املــــــوا د ال بيييــــــا؛ وتيزيــــــز مًــــــؤوليتيفا البي يــــــا الشـــــر او اليأــــــ

واقجتماعيا، واملًاواة بـت اانًـت، فًـالئ عـن نوعيـا عمـا مو فييفـا؛ وتيامنيفـا مـغ  ـغا  املـو دين 
؛ وحــــري ذلــــا مــــن اعــــاقو ذاو الًــــنا الــــن تتناولــــا أاــــدام التنميـــــا احملنيــــا احملنيــــت واعتميــــاو

 رـيفا  واملتينأـا بوبالتا ، ف ن ا تيا  عـدد وـدود مـن املؤشـراو الرييًـيا الأابنـا لنمأا نـا   ًتداماامل
  من ذي قباأيًائ الشر او ي  أيا أادام التنميا املًتداما يًب  أام 

__________ 

، متادــا عنــى ٢٠١٥ لنوايأــا ا تاميــا ملــؤ ر قمــا األمــم املتحــدة قعتمــاد   ــا التنميــا ملــا بيــد عــا املًــودة األوإ  (١١) 
-https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7261Post-2015%20Summit%20 الـــــــــــــرابط التـــــــــــــا  

%202%20June%202015.pdf (٢٠١٥ ة /أحً و ٢٥ ا ُّنغ عنييفا ي ) 
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 االستدامةالمت لا بالماا را  الرئيسية وراح اإلبالغ  -ثالثاا  
 

 الماا را  الدولية  
 
KPMG د ارـــــــا ارتأًـــــــاييا دديثـــــــا أ زمـــــــا جمموعـــــــاتشـــــــري  -٢١

املتينـــــــا إإ أن اإلبـــــــالغ  (١٢)
اقرــتداما أ ــب  مما رــا أرارــيا ميممــا عنــى الًــييد اليــاملع ي جمــال األعمــال، يًــ نغ الــا  ــو ب

  شـــر ا 4 ١٠٠ وعـــدداا ٢٠١3 االاـــا أ بـــال الشـــر او الـــن ةنتيفـــا الد ارـــا اقرتأًـــاييا ي عـــا 
اقرــتداما بارــتادا  املتينــا بوليــا و ــيت أ  ــرائ وتوجييفــاو بشــأن اإلبــالغ وانــا  عــدة مبــاد او د

  من و او خمتنفا
  و ــا اعنــو الــدو  مليــايري احملارــبا مــن أاــم الفــاعنت ي اــذا اعــال عنــى املــدى ال ويــا -٢٢

والبي يـــا ي وتتنـــاول ميـــايري  الدوليـــا لملبـــالغ املـــا  عـــددائ مـــن املًـــايا املتينأـــا باحملارـــبا اقجتماعيـــا 
النامجـــا عـــن التزامـــاو مـــن قبيـــا املؤونـــاو ومـــن ذلـــا امليـــايري املتًـــنا بـــاقع ام ب  إ ـــدا او شـــل

مجــــغ نفايــــاو عــــن أو تكــــاليف التن يــــف املرتب ــــا الــــا، و  ،ااــــزامياو املفرو ــــا عنــــى األ ــــرا  البي يــــا
ـــــتان  منيفـــــا إ ـــــالديفااو وميااتيفـــــا و امليـــــد   ـــــا    وال احملارـــــبا ويـــــرد  ـــــت اـــــذ  ا ـــــاقو ي ميي
مـن عنا ـر النجنـا الدوليـا  ٥ الينًـرإإ جانـ   "واأل ـول الير ـيا وا ًـو "املؤوناو  37 الدو 

ــــد الناشــــ ا مــــن وقــــف التشــــغيا"لتفًــــري ميــــايري اإلبــــالغ املــــا ، واــــو  وال مــــيم،  ،ا أــــوس ي الفواي
 - ي رــوس وــددةا ًــو  الناشــ ا مــن املشــا  ا "واــو  6 ، والينًــر"و ــناديا إعــادة التأايــا البي ــع

وباإل ــافا إإ ذلــا، ينفــذ اعنــو الــدو  مليــايري احملارــبا   "نفايــاو امليــداو الكيفرباييــا واإللك ونيــا
 ١9 ويــن  مييــا  احملارــبا الــدو   مشــروعائ  ثيــائ يتنــاول خم  ــاو تبــادل دأــوس إ ــالس اقنبيااــاو

ـــــغ ارـــــتحأاقاو املـــــو فت وال "ارـــــتحأاقاو املـــــو فت" كشـــــف عنيفـــــا بارـــــتثنامي عنـــــى دًـــــا  مجي
  املدفوعاو الًيفميا

فأـــد   اقرـــتدامااملتينـــا باألمـــم املتحـــدة إرـــيفامائ  بـــريائ ي اإلبـــالغ من مـــاو وأرـــيفم عـــدد مـــن  -٢3
ا كـــومع الـــدو  اليامـــا امليـــين بامليـــايري الدوليـــا لنمحارـــبا واإلبـــالغ، ا ـــ نغ األونكتـــاد وفريـــا ا ـــربامي 

عنـــى  ي إ ـــا  املناقشـــاو ا كوميـــا الدوليـــابـــدو   يـــادي ي مًـــألا احملارـــبا واإلبـــالغ البي يـــت  ،التـــابغ لـــل
 ٢٠٠٠-١999 ، وأ ـــد  ي الفـــ ة١993 وتنــاول فريـــا ا ـــربامي اــذا املو ـــول ي عــا   الًــييد اليـــاملع

 ،بــا الشــر اواإلبالغ مــن قب ا ــاص بــو قتــت  ييًــيتت و ــيتا احملارــبا البي يــا ي جــدول األعمــال الــدو  
دمــــج األدامي البي ــــع و (١3)ااحملارــــبا واإلبــــالغ املــــا  مــــن أجــــا  ديــــد التكــــاليف واملًــــؤولياو البي يــــ  مهــــا

وا ــــيع ومًــــتادمع مؤشــــراو الكفــــامية وأعــــد  فريــــا ا ــــربامي أيًــــائ دليــــا   واملــــا  عنــــى  ــــييد املشــــا يغ

__________ 

 (١٢) KPMG, 2013, The KPMG survey of corporate responsibility reporting  
 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=249 ان ر (١3) 
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د األو ويب، ديـــت أ ـــد و وأاـــر اـــذا اليمـــا ي و ـــغ الًيارـــاو ي اق ـــا  (١4)(٢٠٠4) اإليكولوجيـــا
وي الوقيــــاو املتحــــدة   املفو ــــيا األو وبيــــا تو ــــياو ي اــــذا اعــــال ارــــت نيفمت مــــن عمــــا فريــــا ا ــــربامي

األمريكيــا، أ ــذ جمنــو امليــايري احملارــبيا ا كوميــا ي اقعتبــا   ــو  فريــا ا ــربامي وتوجييفاتــل لــدى  ــياحا 
  اقلتزاماو املتينأا مبيااا التنو فيما خي  مييا   ا اص باحملاربا واإلبالغ املا  

الشـــر او واملًــــؤوليا إدا ة وعـــالوة عنـــى ذلــــا، ورـــغ األونكتـــاد ن ــــاس اـــذا اليمـــا ليشــــما  -٢4
وايأـــــا ، أ ـــــد  األونكتـــــاد ٢٠٠6 فـــــع عـــــا ف  اقرـــــتدامااملتينـــــا باقجتماعيـــــا لنشـــــر او واإلبـــــالغ 

كشـــــــف عـــــــن البيانـــــــاو ي رـــــــياس إدا ة املما رـــــــاو اايـــــــدة ي جمـــــــال الشـــــــأن بإ شـــــــاداو  بينـــــــوان 
وارتاد  عـدد مـن الو ـاقو والبنـدان اـذ  اإل شـاداو باعتبا اـا مأـاييو )ومـن األمثنـا   (١٥)والشر ا

عنــــى ذلــــا اق ــــاد الرورــــع وبا ًــــتان والًــــت ومًــــر(، فًــــالئ عــــن الشــــر امي الــــدوليت مثــــا البنــــا 
اإل شـــاداو إلجـــرامي د ارـــاو ارتأًـــاييا رـــنويا لنمما رـــاو املتبيـــا ي  وارـــتاد  األونكتـــاد  الـــدو 

وي جمـــال املًــــؤوليا اقجتماعيـــا لنشــــر او، أعــــد   الشــــر اوبـــ دا ة الكشـــف عــــن املينومـــاو املتينأــــا 
ــــاد ــــا ا ــــربامي، ي عــــا /األونكت ، إ شــــاداتل بشــــأن مؤشــــراو مًــــؤوليا الشــــر او ي التأــــا ير ٢٠٠8 فري
يتينـــا مببـــاد او اإلبـــالغ  إ شـــاداتل بشـــأن أفًـــا املما رـــاو فيمـــا ٢٠١4 ا ، ونشـــر ي عـــ(١6)االًـــنوي

  (١7)ياعن اقرتداما من أجا وا يع الًياراو وأرواس األو اس املال
بأنشـــ ا األعمـــال التجا يـــا والًـــناعيا لزيـــادة  (١8)ويًـــ نغ برنـــامج األمـــم املتحـــدة لنبي ـــا -٢٥

قـــد ة الشـــر او عنـــى التحنـــع بالكفـــامية ي ارـــتادا  املـــوا د وعنـــى اقبتكـــا  ي جمـــال البي ـــا عنـــى 
ــــا الشــــر او  ــــل مــــن  ــــالل اإلبــــالغ مــــن قبب ــــاس األدامي والكشــــف عن ن ــــاس رالرــــا الأيمــــا، وقي

ــــ  جمــــال اقرــــتداما ي ــــبيا عامليــــا شــــرا اــــع  (١9)اومبــــاد ة الربنــــامج املالي   الأ ــــال املــــا ل وبــــت ن
نتيجــــــا لتزايــــــد اقعــــــ ام بالًــــــالو الأايمــــــا بــــــت التمويــــــا والتحــــــدياو البي يــــــا أنشــــــ ت  وقــــــد

، والـــدو  الـــذي ميكـــن أن تؤديـــل املؤرًـــاو املاليـــا مـــن أجـــا بـــاإلدا ةاملتينأـــا تنـــا واقجتماعيـــا و 
ًــا م وشــر او التــأمت مؤرًــا، تشــما امل ٢٠٠ وييمــا أ ثــر مــن   أيــا عــاا أ ثــر ارــتداما

عنـى اقعتبـا او البي يـا واقجتماعيـا مـا ي تـ  ومديري الًناديا، مغ مباد ة الربنامج املاليا لفيفم 
  ي األدامي املا من ةاا  
__________ 

/ ة  ٢٥ )ا ُّنـــــــــــــــغ عنيـــــــــــــــل ي http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=248 ان ـــــــــــــــر (١4) 
 ( ٢٠١٥ أحً و

/ ة  ٢٥ )ا ُّنـــــــــــــــغ عنيـــــــــــــــل ي http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=261 ان ـــــــــــــــر (١٥) 
 ( ٢٠١٥ أحً و

 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي http://unctad.org/en/Docs/iteteb20076_en.pdf ان ر (١6) 
 ( ٢٠١٥ أحً و/ ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2013d6_en.pdf ان ر (١7) 
ـــــــــغ  http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/CSRandReporting/tabid/55544/Default.aspx ان ـــــــــر (١8)  )ا ُّن

 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ عنيل ي
 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي /http://www.unepfi.org ان ر (١9) 
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 ي عـــــا شـــــكنتيفا ، واـــــع مبـــــاد ة دكوميـــــا (٢٠)"47 جمموعـــــا أ ـــــدقامي الفأـــــرة"وتًـــــ نغ  -٢6
وفرنًـــا، بـــدو   ايـــد ي املما رـــاو والًيارـــاو املتينأـــا الرباإليـــا وجنـــو  أفريأيـــا والـــدامنر   ٢٠١٢

مــن الوايأــا ا تاميــا  47 ومــدم إإ املًــاعدة ي النيفــوم بتنفيــذ الفأــرة  بــاإلبالغ عــن اقرــتداما
، الــن رــن ت الًــومي عنــى دو  اإلبــالغ عــن عمــا الشــر او ي جمــال اقرــتداما ي ٢٠+ملــؤ ر  يــو

وتشــما أنشــ ا اعموعــا البحــت الــذي يتنــاول   يــا املًــتداماتيزيــز مًــامها الأ ــال ا ــاص ي التنم
مما رـــاو اإلبـــالغ عـــن اقرـــتداما، وتيزيـــز التحًـــت املًـــتمر لنًيارـــاو واألن مـــا بشـــأن اإلبـــالغ 
عن اقرتداما لدى أعًاييفا، وتبـادل منـاذمل أفًـا املما رـاو، واليمـا مـغ خمتنـف ف ـاو أ ـحا  

  املًنحا ي مجيغ أنش تيفا، وما إإ ذلا
فيفــو مبــاد ة ريارــاتيا ملؤرًــاو األعمــال الــن تنتــز   (٢١)"اتفــاس األمــم املتحــدة اليــاملع"أمــا  -٢7

مبــادئ مأبولــا عامليــائ ي جمــاقو دأــوس اإلنًــان وميــايري اليمــا والبي ــا ومكافحــا  ١٠ بــدعم ورــن
مؤرًــا  4 ٠٠٠شــر ا و 8 ٠٠٠ ،  ــان قــد وق ــغ عنــى اقتفــاس دــوا ٢٠١4 و نــول عــا   الفًــاد
والشـر او منزمـا بـأن تًـد  رـنويائ بالحـائ عـن التأـد  احملـرإل   بنـدائ  ١6٠  مؤرًاو األعمال مـنحري

  (٢٢)دي اذا الًد
مل قدــ ا  وتنفيــذ رـــتا رو  شــبكا دوليــا مــن املًــتثمرين تـ ـ (٢3)"مبــادئ اقرــتثما  املًــؤول"و -٢8

وقًــايا اإلدا ة تتــي  قايمــا مــن اإلجــرامياو املمكنــا إلدمــامل الأًــايا البي يــا واقجتماعيــا  (٢4)مبــادئ
جيفــا تــدير أ ــوقئ  ١ 3٢٥ ووقيــت عنــى املبــادئ  ي مما رــاو اقرــتثما  ي جممــول ف ــاو األ ــول

__________ 

 http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SustainableandResponsibleBusiness/CorporateSustainability ان ـــــــــــــــــــــــــــر (٢٠) 

Reporting/GroupofFriendsofParagraph47/tabid/105011/Default.aspx (٢٠١٥ أحًـــــــــــ و/ة  ٢٥ )ا ُّنــــــــــغ عنيـــــــــــل ي  
 47 عأــ  اإلقــرا  بأمهيــا اإلبــالغ عــن عمــا الشــر او ي جمــال اقرــتداما ي الفأــرة ٢٠١٢ يونيــل/وش ــكنت اعموعــا ي دزيــران
  ٢٠و+من الوايأا ا تاميا ملؤ ر  ي

 (٢١) UNGC, 2014, Guide to Corporate Sustainability متـال عنـى الـرابط التـا ،  https://www.unglobalcompact.org/ 

AboutTheGC/guide_to_corporate_sustainability.html (٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي  
)ا ُّنـــــــــــغ عنيــــــــــــل  https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_Policy.pdf ان ـــــــــــر (٢٢) 

 .(٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ ي
 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ )ا ُّنغ عنيل ي /http://www.unpri.org ان ر (٢3) 
 " ي  نيا اقرتثما  وعمنياو اختاذ الأرا اووقًايا اإلدا ة رند مل الأًايا البي يا واقجتماعيا   "١ املبدأ (٢4) 

ريارـــاتنا ومما رـــاتنا ي وقًـــايا اإلدا ة رـــنكون فـــاعنت نشـــ ت ورـــند مل الأًــايا البي يـــا واقجتماعيـــا   "٢ املبــدأ  
 " لملمًا  بزما  األمو 

رــــننتمو مــــن الكيانــــاو الــــن نًــــتثمر فييفــــا الكشــــف عــــن املينومــــاو املنارــــبا عــــن الأًــــايا البي يــــا   "3 املبــــدأ  
 وقًايا اإلدا ة" واقجتماعيا 

 " رنيزإل قبول وتنفيذ اذ  املبادئ ي ق ال اقرتثما   "4 املبدأ  
 " نى إليادة فياليتنا ي تنفيذ املبادئرنيما ميائ ع  "٥ املبدأ  
 " رإل  ي ربيا تنفيذ اذ  املبادئحيوالتأد  الذي  لري بنغ  ا منا عن أنش ت  "6 املبدأ  
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 جمموعـا مــن املؤشـراو املودــدة (٢٥)ئويأــد  إ ـا  اإلبـالغ احملــدد ي املبـاد  ترينيـون دوق  4٥ قـد اا
  اميغ املًتثمرين

األونكتـــــاد واتفـــــاس األمـــــم املتحـــــدة  (٢6)"مبـــــاد ة البو  ـــــاو املًـــــتداما"ويشـــــ   ي تن ـــــيم  -٢9
وتـدعو تنـا املبـاد ة   الياملع ومبادئ اقرتثما  املًـؤول واملبـاد ة املاليـا لربنـامج األمـم املتحـدة لنبي ـا

وقـــد   يزيـــز اقرـــتداما ي أرـــواقيفاالبو  ـــاو إإ التشـــا   مـــن  ـــالل التييفـــد بـــالتزا  عـــا   ـــوعع بت
ومــــدم ًــــجنا   ا مشــــر  ٢١ ٠٠٠ بو  ــــا تشــــما أ ثــــر مــــن ٢3 انًــــمت إإ املبــــاد ة دــــل اين

مبــــاد ة البو  ــــاو املًــــتداما إإ إليــــادة شــــفافيا الشــــر او، وتيزيــــز  شــــف املينومــــاو عــــن الأًــــايا 
  اقرتثما  املًتدا لدى الشر او املًجنا، وتشجيغ وقًايا اإلدا ة البي يا واقجتماعيا 

جيفــاو فاعنـــا اامــا ي النيفـــوم بربنـــامج األ ـــرى وقــد  ـــا اليديــد مـــن املن مــاو الدوليـــا  -3٠
 (٢7)"وفاملبــــــادئ التوجييفيــــــا لنمؤرًـــــاو املتيــــــددة اانًــــــيا"  الأ ــــــال ا ـــــاصلًــــــاحل اقرـــــتداما 

موجيفــا  اــع تو ــياو ٢٠٠8 الًــاد ة عــن من مــا التيــاون والتنميــا ي امليــدان اققتًــادي ي عــا 
تأـــد  مبـــادئ وميـــايري حـــري منزمـــا بشـــأن اـــع و   مـــن ا كومـــاو إإ املؤرًـــاو املتيـــددة اانًـــياو

الًــنو  التجــا ي املًــؤول ي الأًــايا ذاو الًــنا، مــن قبيــا الًــراي  واملنافًــا ومكافحــا الفًــاد 
شـــر او  دا ة الاملتينأـــا بـــبـــادئ املوباإل ـــافا إإ ذلـــا، رـــاعدو   واليمـــا ودأـــوس اإلنًـــان والبي ـــا

الــــن و ــــيتيفا املن مــــا البنــــدان ي جيفوداــــا الراميــــا إإ تأيــــيم و ًــــت اإل ــــا  الأــــانوين واملؤرًــــع 
  والتن يمع إلدا ة الشر او، مبا يشما جمال الشفافيا

إعــالن من مــا اليمــا الدوليــا الثالاــع لنمبــادئ املتينأــا باملؤرًــاو املتيــددة اانًــياو "ويأــد   -3١
إ شـــاداو إإ املؤرًـــاو املتيـــددة اانًـــياو وا كومـــاو ومن مـــاو أ بـــا   (٢8)"والًيارـــا اقجتماعيـــا

  اليما واليمال ي جماقو اليمالا والتد ي  و روم اليما وا ياة واليالقاو الًناعيا
مبـــــادئ توجييفيـــــا بشـــــأن اإلبـــــالغ عـــــن اقرــــــتداما  (٢9)"مبـــــاد ة اإلبـــــالغ اليامليـــــا"وتأـــــد   -3٢

وييـرم إ ـا  اإلبـالغ عـن اقرـتداما الـذي و ـيتل اـذ    اليـااتًتادميفا الشر او ي مجيغ أ امي 
ويشـما اايـا الرابـغ مـن املبـادئ   املباد ة بنـود ومأـاييو الكشـف املتًـأا مـغ األ ـر املييا يـا الدوليـا

__________ 

ــــــــــــــل  /http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-framework ان ــــــــــــــر (٢٥)  ــــــــــــــغ عني )ا ُّن
 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢٥ ي

 ( ٢٠١٥ ة /أحً و ٢٥ ا ُّنغ عنيل ي) /http://www.sseinitiative.org ان ر (٢6) 
 ٢٥ ا ُّنـــــغ عنيـــــل ي) http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm ان ـــــر (٢7) 

 ( ٢٠١٥ ة /أحً و
/ ة  ٢٥ )ا ُّنــــــغ عنيــــــل ي http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm ان ــــــر (٢8) 

 ( ٢٠١٥ أحً و
ا ُّنــــــــــــــغ ) https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI’s%20history.aspx ان ــــــــــــــر (٢9) 

 ( ٢٠١٥و ة /أحً  ٢٥ عنيل ي
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الـــن و ـــيتيفا مبـــاد ة اإلبـــالغ اليامليـــا ا يـــا او األرارـــيا والشـــامنا املتادـــا لنشـــر او  (3٠)االتوجييفيـــ
  عن اقرتداما، ويبحت الف او وااوان  اققتًاديا والبي يا واقجتماعيا إلعداد تأا يراا

مبــــــــاد ة احملارــــــــبا املتينأــــــــا "بنــــــــاميئ عنــــــــى  "اعنــــــــو الــــــــدو  لملبــــــــالغ املتكامــــــــا"وأنشــــــــ   -33
الـــن أ نأيفـــا  ـــاد  الًـــمو املنكـــع أمـــري وينـــز، مبشـــا  ا مبـــاد ة اإلبـــالغ اليامليـــا  (3١)"باقرـــتداما

وييفـدم إ ـا   ا ـاص بـاإلبالغ املتكامـا إإ مًـاعدة الشـر او ي التفكـري   وا اد احملاربت الدو 
عنــى  ــو ةــو  ي ارــ اتيجياما و   يفــا، وي اليالقــاو بــت خمتنــف ودــداما التشــغينيا والو يفيــا، 
و ؤوس األمــوال )مبــا ي ذلــا التمويــا واملنتجــاو املًــنيا و أس املــال الفكــري والبشــري واقجتمــاعع 

وق يــن  إ ــا    وال بييــع والأــايم عنــى اليالقــاو( الــن تًــتادميفا املن مــا أو ختًًــيفا ألنشــ تيفا
ا اإلبــالغ املتكامــا عنــى مؤشــراو أدامي  ييًــيا وــددة، أو أرــالي  لنأيــاس، أو الكشــف عــن مًــاي

  من املت نباو الن يتيت ت بيأيفا قنيالئ وحيدد عددائ  (3٢)ئميينا، ألنل يتبغ  جائ قايمائ عنى املباد
موقيـــائ  (33)"اعنـــو اليــاملع ل عمـــال التجا يـــا مـــن أجــا التنميـــا املًـــتداما"وقــد ارـــتحد   -34

Action2020 بينـــوان
ر إجيابـــائ ي واـــو منـــرب يـــزود الشـــر او سا  ـــا  ريـــا تًـــم  لـــا بـــأن تـــؤا - (34)

اقهنااــاو البي يــا واقجتماعيــا وتيــزإل ي الوقــت نفًــل قــد ما عنــى التــأقنم مــغ قًــايا مــن قبيــا تغــري 
وأعـــد اعنـــو عـــددائ مـــن األدواو واملنيفجيـــاو   املنـــاخ والـــدينامياو الًـــكانيا والـــنأ  ي امليفـــا او

وت يــرم األدواو   املًــتداماواملبــادئ الــن مــدم إإ دعــم الشــر او األعًــامي ي أاــدافيفا املتينأــا ب
  (3٥)وب جياإل ي جمموعا أدواو اعن

  اقرـــتدامااملتينـــا بيـــو ميـــايري املن مـــا الدوليـــا لتوديـــد املأـــاييو عنـــى اإلبـــالغ بوتن بـــا  -3٥
ISO 26000 فاملييــــا 

يتنــــاول املًــــؤوليا اقجتماعيــــا ومبادييفــــا ومما رــــاما الًــــنيما، مبــــا ي ذلــــا  (36)
ISO 14064 مًايا اإلبـالغ؛ ويتًـمن املييـا 

املبـادئ والشـروا الـن ينبغـع أن تتبييفـا املن مـا ي  (37)
  التحديد الكمع قنبياااو حاإلاو الدفي ا وإإلالتيفا وي اإلبالغ عنيفا

__________ 

 (3٠) GRI, 2013, G4 Sustainability reporting guidelines. Reporting principles and standards disclosures، متادـا 
-https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles  التـــــــــــا  الـــــــــــرابط عنـــــــــــى

and-Standard-Disclosures.pdf (٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥ ا ُّنغ عنيل ي ) 
 ( ٢٠١٥ ة /أحً و ٢٥ ا ُّنغ عنيل ي) /https://www.accountingforsustainability.org ان ر (3١) 
يتيـت ي اــذا الــنيفج عنــى املًــؤولت عــن إعــداد وتأـد  التأريــر املتكامــا أن ميا رــوا رــن ا تأديريــا، وفأــائ لن ــروم  (3٢) 

ا ا ــا باملن مــا، لتحديــد املًــايا الامــا و يفيــا الكشــف عنيفــا، مبــا ي ذلــا ت بيــا أرــالي  الأيــاس والكشــف 
 مي عمومائ، دً  اققتًااملأبولا 

 ( ٢٠١٥ ة /أحً و ٢٥ ا ُّنغ عنيل ي) http://www.wbcsd.org/about/organization.aspx ان ر (33) 
 (34) Action 2020  منرب لننيفوم باقرتداما 
 http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=15700&NoSearchContextKey=true ان ــــــــــــــــــــــــر (3٥) 

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm ان ر (36) 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381 ان ر (37) 
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AA1000 ي جمموعــــا ميايرياــــا (AccountAbility) "من مــــا املًــــاميلا"وتتنــــاول  -36
الأايمــــا  (38)

ومنـــاذمل األعمـــال واقرـــ اتيجيا التن يميـــا، وتأـــد  إ شـــاداو بـــاإلدا ة عنـــى املبـــادئ موا ـــيغ تتينـــا 
 الًماناو وإشرا  أ حا  املًنحا بشأن 
إ ــــا ب اإلبــــالغ عــــن  (39)"جمنــــو ميــــايري الكشــــف عــــن املينومــــاو املتينأــــا باملنــــاخ"وو ــــغ  -37

ـــــمم ملًـــــاعدة الشـــــر او عنـــــى الكشـــــف ي (4٠)املينومـــــاو البي يـــــا و أس املـــــال ال بييـــــع ، الـــــذي   
تأا يراـــا األرارـــيا عـــن املينومـــاو املتينأـــا مباا راـــا والفـــرص املتادـــا لـــا ونتايجيفـــا وارـــ اتيجياما 

  وأداييفا ي جمال البي ا، واياا  امل تبا عنى ذلا ي الأيما الًيفميا
ـــــ -38 ـــــون  (4١)"مشـــــرول الكشـــــف عـــــن الكربـــــون"ري وجي  د ارـــــاو ارتأًـــــاييا قنبيااـــــاو الكرب

وتشـــــكا بياناتـــــل مًـــــد ائ   الًـــــاد ة عـــــن الشـــــر او، وجيمـــــغ قواعـــــد بيانـــــاو بشـــــأن اـــــذا املو ـــــول
لنمًـــامهت واليمـــالمي وا كومـــاو، وقـــد دفـــزو جيفـــود  الراميـــا إإ مجـــغ البيانـــاو الشـــر او واملـــدن 

  قتًاداو اليامليا عنى قياس مينوماما البي يا والكشف عنيفاعنى  ييد أ رب اق
، واـــو شـــرا ا أقيمـــت منـــذ عأـــد مـــن الـــزمن بـــت مييفـــد (4٢)"بروتو ـــول حـــاإلاو الدفي ـــا" ويتـــي  -39

املــوا د اليامليــا واعنــو اليــاملع ل عمــال التجا يــا مــن أجــا التنميــا املًــتداما، ميــايري احملارــبا واإلبــالغ 
ـــــدو او فيمـــــا يتينـــــا  ـــــا، وإ شـــــاداو دًـــــ  الأ ـــــال، وأدواو ا ًـــــا  وال ـــــاو حـــــاإلاو الدفي  بانبياا

ويررـــع إ ـــا ائ مودـــدائ عامليـــائ شـــامالئ لأيـــاس وإدا ة اقنبيااـــاو النامجـــا   التد يبيـــا لنشـــر او وا كومـــاو
وأ ــــب    عــــن عمنيــــاو الأ ــــاعت اليــــا  وا ــــاص ورالرــــا الأيمــــا واملنتجــــاو واملــــدن والًيارــــاو

  إلاو الدفي ا املييا  املتبغ  كم الواقغ لأياس حاإلاو الدفي ا واإلبالغ عنيفابروتو ول حا
  

 ممارسا  إ ليمية ووطنية مرتارة  
 
ــــــائ  -4٠ ــــــاد او إقنيميــــــائ وو ني  /نيًــــــان ١٥ ففــــــع  شــــــيفدو الًــــــنواو األ ــــــرية عــــــددائ مــــــن املب
بشــــأن الكشــــف عــــن  (43)، اعتمــــد الربملــــان األو ويب وجمنــــو اق ــــاد األو ويب توجييفــــائ ٢٠١4 أبريــــا

الـــن  ىن بــا إق عنــى بيـــو الشــر او الكــرب املينومــاو حــري املاليــا واملينومـــاو املتينأــا بــالتنول لـــن ي
وتشـــما الشـــر او املًـــجنا وبيـــو الشـــر او حـــري املًـــجنا، مثـــا  ،مو ـــف ٥٠٠ تًـــم أ ثـــر مـــن

__________ 

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  http://www.accountability.org/standards/index.html ان ر (38) 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.cdsb.net ان ر (39) 
)ا ُّنـــــــــغ  http://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-frameworks/environmental-information-natural-capital ان ــــــــر (4٠) 

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥عنيل ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  https://www.cdp.net/en-US/Pages/About-Us.aspx ان ر (4١) 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp ان ر (4٢) 
ــــــــــــــل ي  http://ec.europa.eu/finance/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm ان ــــــــــــــر (43)  ــــــــــــــغ عني  ٢٥)ا ُّن

 ( ٢٠١٥ة /أحً و 
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ـــــى اـــــذا النحـــــو بًـــــب  أنشـــــ تيفا  ـــــدول األعًـــــامي عن ـــــدداا ال ـــــأمت الـــــن    املًـــــا م وشـــــر او الت
ورــــي  ن  مـــــن الشــــر او الكشـــــف عــــن املينومـــــاو املتينأـــــا   دجميفــــا أو عـــــدد اليــــامنت فييفـــــا أو

بالًيارــاو واملاــا ر والنتــايج فيمــا خيــ  املًــايا البي يــا، وااوانــ  اقجتماعيــا وااوانــ  املتًــنا 
  باملو فت، واد ا  دأوس اإلنًان، وقًايا مكافحا الفًاد والرشوة، والتنول ي جمنو اإلدا ة

 افـا    أ ـامي اق ـاد األو ويبشـر ا وجمموعـا  ـربى ي  6 ٠٠٠ دـوا  (44)التوجيـل يشماور -4١
ويـــ   لنشـــر او مرونـــا  بـــرية ي الكشـــف عـــن املينومـــاو ذاو الًـــنا بال ريأـــا الـــن ترااـــا أجـــدى 

ي تأريــر منفًــا؛ وإذا ا تبنــغ شــر ا عــن اعــاقو احملــددة امل نوبــا، فًــيكون عنييفــا أن تو ـــ   أو
وجيـــوإل لنشـــر او أن تًـــتاد  املبـــادئ التوجييفيـــا الدوليـــا أو األو وبيـــا أو الو نيـــا الـــن   رـــب  ذلـــا

أيًــائ أن تأــد  مينومــاو عــن ريارــاو املًــجنا ورــي  ن  مــن الشــر او الكــربى   تيترباــا ماليمــا
  جنًيفم ومؤاالمم التينيميا وامليفنياو التنول فييفا، من قبيا أعما  اليامنت فييفا 

ــــلورــــت   -4٢ ــــذ التوجي ــــا تنفي ــــا بشــــأن  يفي ــــادئ توجييفي ــــا مب ورت نشــــر اــــذ    يد املفو ــــيا األو وبي
، بيــــد أن ت ـــــد مل الـــــدول ٢٠١7 ، ورــــيبدأ نفـــــاذ التوجيــــل اعتبـــــا ائ مــــن عـــــا ٢٠١6 املبــــادئ ي عـــــا 

  األعًامي ي اق اد األو ويب أدكامل ي قوانينيفا الو نيا
الـــدامنر ع تيـــديالئ لأـــانون عـــن البيانـــاو املاليـــا ، أقـــر الربملـــان (4٥)٢٠١٥ مـــايو/أيـــا  ٢١ وي -43

بشــأن الكشــف  EU/2014/95 الــدامنر ع، يتًــمن شــرو ائ جديــدة بغيــا تنفيــذ توجيــل اق ــاد األو ويب
 ـيغا الأـانون ا اليـا وفأـائ لنشـروا الـوا دة  كييـفوين وي التيـديا عنـى ت  عن املينوماو حري املاليا

  ي التوجيل
ـــــــز   -44 ا نج( الشـــــــر او املًـــــــL.225-102-1 التشـــــــريغ )قـــــــانون التجـــــــا ة، املـــــــادةوي فرنًـــــــا، أل

عـــن التن ـــيم  ـــمن تأريراـــا بـــاإلدا ة املتينأـــا تنـــا بالكشـــف عـــن املينومـــاو البي يـــا واقجتماعيـــا و 
ليشــما الشــر او حــري املًــجنا الــن تًــم  ٢٠١٢ وع ــزإل التشــريغ ي عــا   ٢٠٠١ منــذ عــا اإلدا ي 
، ولزيــادة يــو ومنيــون  ١٠٠  قــم أعمالــا الًــنوي أو جممــول ميزانيتيفــاعامــا ويتجــاوإل  ٥٠٠ أ ثــر مــن

  م شــرو ائ أورــغ ن اقــائ عنــى الشــر او املًــجنافــرب عنــى أنــل عــدد البنــود الــن يتيــت اإلبــالغ عنيفــا، 
وي نـــز  قـــانون التجـــا ة اين الشـــر او بـــاإلبالغ عـــن اياـــا  البي يـــا واقجتماعيـــا امل تبـــا عنـــى أعمالـــا 

ويتنـاول الأــانون جمموعــا مــن املوا ـيغ تنــد مل ي اــال  ف ــاو   "اإلبــالغ أو التينيــا"  ــج ارـتنادائ إإ
املينومــاو اقجتماعيــا، واملينومــاو البي يــا، واملينومــاو املتينأــا باقلتزامــاو اعتمييــا مــن أجــا   اــع

اإل ــافا إإ وب  ويتيــت تأــد  املينومــاو ي تأريــر مودــد يشــما الشــر ا وفروعيفــا  التنميــا املًــتداما
  ذلا، جي  أن يتوإ  رم االت مًتأا التحأا من املينوماو الن تأدميفا الشر او

__________ 

 ة / ٢٥)ا ُّنــــــــــــــــــــغ عنيــــــــــــــــــــل ي  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.htm ان ــــــــــــــــــــر (44) 
 ( ٢٠١٥ أحً و

ـــــــــــــغ عنييف http://csrgov.dk/csrgov-eu-requirementsو http://csrgov.dk/legislation ان ـــــــــــــر (4٥)   ة / ٢٥ي  مـــــــــــــا)ا ُّن
 ( ٢٠١٥ أحً و
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( إللــــزا  L.214-12 ، عــــدلت فرنًــــا أيًــــائ الأــــانون النأــــدي واملــــا  )املــــادة٢٠١٢ وي عــــا  -4٥
نيـــا ي عموميـــايري اإلدا ة مـــديري األ ـــول بـــاإلبالغ عـــن  يفيـــا إدمـــامل امليـــايري البي يـــا واقجتماعيـــا 

وي نــز  مــديرو األ ــول أيًــائ   ي التًــويت مأن اقرــتثما ، وبــاإلبالغ عــن دأــوقيفاختــاذ الأــرا او بشــ
 االبي يــــــلنميــــــايري الر ــــــايز الــــــثال  وادــــــد بالكشــــــف عمــــــا يديرونــــــل مــــــن  ــــــناديا ق تراعــــــع ي ةن 

  (46)اإلدا ةميايري و  اواقجتماعي
 "الشـر او وإبالحيفــاإدا ة مدونــا قواعـد  ينـغ الثالثــا بشـأن "، أو ـت (47)وي جنـو  أفريأيـا -46
  ( بـــأن يشـــما اإلبـــالغ املتكامـــا مجيـــغ الكيانـــاو، اليامـــا وا ا ـــا وحـــري الادفـــا إإ الـــرب ٢٠٠9)

و عــدلت شــروا التًــجيا ي بو  ــا جواانًــربغ لتتًــمن مبــادئ مدونــا  ينــغ الثالثــا الأايمــا عنــى 
   ج اإلبالغ أو التينيا

الـــن أ نأـــت ، (48)، مـــن  ـــمن األرـــواس الناشـــ ااـــع األوإ "بو  ـــا جواانًـــربغ"ت و انـــ -47
ـــــائ " ـــــن   ٢٠١4 ي عـــــا  "مؤشـــــر اقرـــــتثما  املًـــــؤول اجتماعي ـــــا، ال ـــــا املدون وتأـــــد  مـــــذ راو ت بي

وباإل ـافا إإ ذلـا،   أ د اا مييفـد املـديرين، إ شـاداو إإ مجيـغ الكيانـاو بشـأن ت بيأيفـا الًـنيم
، لو ـــغ مبـــادئ توجييفيـــا ٢٠١٠ ي جنـــو  أفريأيـــا، ي عـــا  (49)"الملبـــالغ املتكامـــانـــا "أنشـــ ت 

  بشأن املما را الًنيما
شــر ا تأريبــائ نشــر مينومــاو  ٥٠٠ ،  نبــت انــا ا ــدماو املاليــا مــن(٥٠)وي مجيفو يــا  و يــا -48

تكنولوجيــا عــن  ميــا انبيااامــا مــن حــاإلاو الدفي ــا وال اقــا الــن تًــتادميفا، وا ًــول عنــى شــيفادة ال
 ًــجنااملوالشــر او   (٢٠١٢ ا ًــرامي واألعمــال التجا يــا ا ًــرامي )ن ــا  نشــر املينومــاو ا ًــرامي،

وباإل ـــافا إإ ذلـــا،  نبـــت دايـــرة اإلشـــرام   أيًـــائ بـــ د امل املينومـــاو ي تأا يراـــا الًـــنويا منزمـــا
وتشـــما   جتماعيـــااملـــا  مـــن شـــر او التـــأمت أن تنشـــر املينومـــاو عـــن أداييفـــا ي جمـــال املًـــامها اق

البنــــود الــــن ينبغــــع الكشــــف عنيفــــا  ؤيتيفــــا لنمًــــامها اقجتماعيــــا )التوجــــل والغايــــا ومــــا إإ ذلــــا(، 
  وأنش تيفا الرييًيا، واملبالغ النأديا، والوقت املاً  ل نش ا ا رييا

__________ 

 (46) UNEP and Group of Friends of Paragraph 47, 2015, Evaluating National Policies on Corporate 

Sustainability Reporting  
-https://www.saica.co.za/Technical/IntegratedReporting/IntegratedReporting/tabid/1653/language/en ان ـــــــــــــــــــر (47) 

ZA/Default.aspx  ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
ــــــغ ع https://www.jse.co.za/services/market-data/indices/socially-responsible-investment-index ان ــــــر (48)  نيــــــل )ا ُّن

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.integratedreportingsa.org ان ر (49) 
 (٥٠) GRI, UNEP, KPMG, Centre for Corporate Governance in Africa, Carrots and Sticks. Sustainability 

Reporting Policies Worldwide – Today’s Best Practice, Tomorrow’s Trends, edition 2013  
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املبــــــادئ "( و٢٠٠7) "املبــــــادئ التوجييفيــــــا لملبــــــالغ البي ــــــع"وعــــــالوة عنــــــى ذلــــــا، مثــــــا أيًــــــائ  -49
إلد عنــى ذلــا أن مجيفو يــا  و يــا اــع   ( الــن ت  ب ــا  وعــائ ٢٠٠6) "التوجييفيــا لــملدا ة املًــتداما الفًــنى

  (٥١)٢٠١٥ أول بند ي ةريا اعتمد خم  ائ لتبادل دأوس إ الس انبياااو حاإلاو الدفي ا، منذ عا 
ليا و ـــغ مًـــؤو  (٥٢)"جمنـــو ميـــايري اإلبـــالغ عـــن اقرـــتداما"وي الوقيـــاو املتحـــدة، يتـــوإ  -٥٠

وميـايري اعنـو مًـمما لنكشـف جنا  ميايري اإلبـالغ عـن اقرـتداما، الـن تتأيـد الـا الشـر او املًـ
 عــن املينومــاو الامــا فيمــا يتينــا باقرــتداما ي منفــاو انــا األو اس املاليــا، مــن قبيــا اقرــتما تت

10-K 20و-F  
ميــــايري  ٢٠١4  ايــــا عــــا ،  ــــد و دــــل (٥3)٢٠١4 ووفأــــائ لتأريــــر اعنــــو الًــــنوي ليــــا  -٥١
امليــايري ا ا ــا بــأ ثر  ٢٠١6 ي رــتا ق اعــاو، وي توقــغ أن تكتمــا  نــول عــا  ــناعا  4٥ ختــ 
حيــدد املفــاايم الرييًــيا  (٥4)وأ ــد  اعنــو أيًــائ إ ــا ائ مفاايميــائ   ق اعــاو ١٠ ي ــناعا  8٠ مــن

تادا  املينومـاو الامـا فيمـا الن تأـو  عنييفـا ميـايري ، ويأـد  إ شـاداو لنمًـتثمرين قعتماداـا وقرـ
  يتينا باقرتداما

، إ شــاداو (٥٥)٢٠١٠ ي عــا  "األو اس املاليــابو  ــا انــا "وباإل ــافا إإ ذلــا، أ ــد و  -٥٢
الوايأـــا إ شـــاداو بشـــأن بيـــو وتأـــد    (٥6)تفًـــرييا لنكشـــف عـــن املينومـــاو املتًـــنا بتغـــري املنـــاخ

بالكشــف عمــا قــد تتيــرم لــل أعمالــا مــن ةاــا  نامجــا قواعــد الكشــف املوجــودة الــن قــد ت نــز  الشــر ا 
وتشــما الأواعــد املينيــا عوامــا ا  ــر عنــى   عــن الت ــو او التجا يــا أو الأانونيــا املتًــنا بتغــري املنــاخ

  الشر ا، وو ف األعمال، واإلجرامياو الأانونيا، واملناقشا والتحنيا اإلدا يت

__________ 

-http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/south-korea-leads-asia-on-greenhouse-gas ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (٥١) 

legislation.jhtml  ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.sasb.org ان ر (٥٢) 
ـــــــــالغ عـــــــــن اقرـــــــــتداما، التأريـــــــــر الًـــــــــنوي ليـــــــــا  (٥3)  ـــــــــا ٢٠١4 جمنـــــــــو ميـــــــــايري اإلب ـــــــــى الـــــــــرابط الت   ، متـــــــــال عن

http://www.sasb.org/wp-content/uploads/2015/05/SASB-Annual-Report_Spreads_5.13.15_update.pdf 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 

 (٥4) SASB, 2013, Conceptual framework, October  
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  https://www.sec.gov/news/press/2010/2010-15.htm ان ر (٥٥) 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf ان ر (٥6) 
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ي لهققا لت  يقق   ور اإلبققالغ مقق    اقق  التحققديا  الرئيسققية التققل يناصققل الت ققد -راب اا  
 الشركا  فل جدول األعمال المت لا بتحريا أهداف التنمية المستدامة

 
 الماا ئ األساسية -ألف 

 
اإلبــــالغ املــــا  واإلبــــالغ حــــري املــــا  م اب ــــان تراب ــــائ وايأــــائ باعتبا مهــــا جــــزميائ ق يتجــــزأ مــــن  -٥3

ما مبـــادئ  إبـــالغ أرارـــيا مماانـــا،   مكانيـــا املتينـــا باإلبـــالغ  اقرـــتداما؛ وتكفـــا نوعيتبيفمـــا وفايـــدمب
ـــر فيفميفـــا ووجااتيفـــا، واعتمـــاد مييـــا  لتأيـــيم تكـــاليف  مأا نـــا املينومـــاو املبن ـــغ عنيفـــا ومواوقيتيفـــا ويً 

  والكشف عنيفامجييفا وفوايد 
وحــري املاليــا رــن تيفم التأديريـــا  وارــتنادائ إإ مبــادئ اإلبــالغ، ميــا س م يبــد و البيانـــاو املاليــا -٥4

والــدم مــن ذلــا اــو  ــياحا تأــا ير   غ الــا األ ــرام ا ا جيــاق تيــا  املينومــاو الرييًــيا الــن ت بن ــ
تفيــد  ــنال الأــرا  واأل ــرام امليفتمــا األ ــرى ي فيفــم أدامي الشــر ا، واياــا  اققتًــاديا واقجتماعيــا 

  والبي يا امل تبا عنى أنش تيفا
  

 والتناسا االفترار إلى التنسيا وإم انية المرارنة  -باح 
 
ويـرى جمنـو ميـايري   اقرـتدامااملتينـا بق توجد اي ا دوليا وادـدة لتنًـيا أنشـ ا اإلبـالغ  -٥٥

مؤرًــيا أن تيًــر توديــد اإلبــالغ أنــل ميكــن لي ــا  (٥7)خاإلفًــال عــن املينومــاو املتينأــا بتغــري املنــا 
ا ــــاد احملارــــبت الــــدو  أن مــــن األمهيــــا مبكــــان ويــــذ ر   وإليــــادة ت ــــوير مــــن قببــــا الشــــر او وتيزيــــز  

أ ــر اإلبــالغ بت ــوير يأتًــر املًــؤولون عــن التن ــيم ووا ــيو امليــايري وحــريام مــن اايفــاو املينيــا  أق
بــــا عنــــييفم اقعــــ ام عنــــى اقعــــ ام والنيفــــوم با اجــــا إإ تيزيــــز اإلبــــالغ مــــن قببــــا املن مــــاو، 

وتشــــكا   اجــــا إإ مما رـــاو وترتيبـــاو متًــــأا ومتأا بـــا عنـــى الًــــييد اليـــاملعأيًـــائ با والنيفـــوم 
ال تيبـــاو املتينأـــا بـــاإلبالغ املـــا  ي اليأـــد املا ـــع بـــت بتحأيـــا التأـــا    ن ا تب ـــتالتحـــدياو الـــ

رــببائ وجييفــائ يأتًــع مــن مجيــغ األ ــرام التو ــا إإ توافــا ي اي امي، أو عنــى األقــا  ديــد اليالقــا 
  (٥8)نبت خمتنف األ ر ي أقر  وقت ممكواقتًاس 

وتــؤدي اعموعــا الوارــيا مــن املؤشــراو واأل ــر واملبــادئ التوجييفيــا الًــاد ة عــن من مــاو  -٥6
متيــددة إإ اإلدواجيــا  بــرية ي اايفــود، وعــد  الو ــول بشــأن املًــايا الــن ت يتــرب اامــا، وتنــوُّل الــنيف ج 

 الغالـــ  مـــن جـــرامي ذلـــا مأا نـــا تنـــا املينومـــاو فيًـــي  ي - املتبيـــا، وتفـــاوو نوعيـــا املينومـــاو
حـري أن انـا  أيًـائ ة امي تفيـد بـأن تـدا ا اايفـود املبذولـا   وفيفميفا، وتتباين ةوليـا التأـا ير ونوعيتيفـا

  أقا  ثريائ مما يبدو، وأن  ا من ما تشجغ جماقئ متاًًائ بيينل
__________ 

 http://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsb_contribution_to_unep_inquiry_on_aligning_the_financial_system ان ـــــــــر (٥7) 

_with_sustainable_development_may_2015.pdf  ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
 (٥8) IFAC, 2013, Enhancing organizational reporting, October  
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داما وتنفيــذ    ــدياو إ ــافيا وي ــرل جــدول األعمــال املتينــا بتحأيــا أاــدام التنميــا املًــت -٥7
  واملنيفجيا املتبيا ي قياريفا تيفاوإمكانيا مأا ناملؤشراو ذاو الًنا بشأن تنارا 

  
 نطاق متطلاا  اإلبالغ -جيم 

 
ا جناقرـــــتداما عنـــــى الشـــــر او املًـــــاملتينـــــا ب تر ـــــز أحنبيـــــا مت نبـــــاو ومبـــــاد او اإلبـــــالغ -٥8

ومـــغ ذلـــا، تؤ ـــد   أاـــم اياـــا  ي جمـــال اقرـــتداماألنـــل ت تـــ  عنييفـــا الكـــربى ا ا ـــا والشـــر او 
املن مــا الدوليــا لنمؤرًــاو الينيــا ملراجيــا ا ًــاباو ي و قتيفــا أن  يانــاو الأ ــال اليــا ، مبــا فييفــا 

ـــا،  أل ـــا مًـــؤولا عـــن إدا ة املـــوا د لـــا تـــأارياو اامـــا الو ـــاقو ا كوميـــا والشـــر او املمنو ـــا لندول
 ـــيط قرـــتادا  األ ا ـــع، وتـــوفري ا ـــدماو اليامـــا ي اعـــاقو ال بيييـــا وارـــتاداميفا، وعـــن التا
  ي جمال اقرتداما من  الل مش ياماإ افا إإ أن لا تأارياو  ،الرييًيا، مثا التينيم والًحا

وقــد دــددو بيــو البنــدان لنشــر او املمنو ــا لندولــا والو ــاقو اليامــا مت نبــاو لملبــالغ  -٥9
مــــــن  ،(٥9)٢٠٠7 بيا املثـــــال،  نبـــــت ا كومـــــا الًـــــويديا ي عـــــا فينـــــى رـــــ  اقرـــــتدامااملتينـــــا ب

رــــنوي، تأريــــرائ عــــن اقرــــتداما وفأــــائ ارــــتيرام الشــــر او املمنو ــــا لندولــــا أن تأــــد ، باإل ــــافا إإ 
الرقابــا الدا نيــا عــن الشــر او، وبيانــائ إدا ة لنمبــادئ التوجييفيــا ملبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا، وتأريــرائ عــن 

، أ ــد و النجنــا الًــينيا ملراقبــا األ ــول ٢٠٠8 وي عــا   الشــر اوإلدا ة ويدي وفأــائ لنأــانون الًــ
وإدا مــا مبــادئ توجييفيــا بشــأن املًــؤوليا اقجتماعيــا لنشــر او تأتًــع مــن مجيــغ الشــر او املمنو ــا 

  (6٠)٢٠١٢ لندولا أن تنشر تأا يراا عن اقرتداما  نول عا 
واملتورــ ا ا جــم، انــا  داجــا إإ تأيــيم التكــاليف والفوايــد وفيمــا يتينــا باملؤرًــاو الًــغرية  -6٠

 (6١)"Carrots and Sticks"وهنــد  اإلشــا ة إإ أن التأريــر املينــون   لتحديــد مًــتوى منارــ  مــن املت نبــاو
قًـايا اقرـتداما، ألنـل عـن ائ يـ وعإبالحـائ يتحد  عن تزايد إبـالغ املؤرًـاو الًـغرية واملتورـ ا ا جـم 

  نيفا من الو ول إإ رالرا اإلمداد املتيددة اانًياواامائ ميك   ي يترب عامالئ 

__________ 

 (٥9) Ministry of Enterprise, Energy and Communications of Sweden, 2007, Guidelines for external reporting 

by state-owned companies  
 (6٠) Group of Friends of Paragraph 47, 2014, Walking the talk. November  
 (6١) GRI, UNEP, KPMG, Centre for Corporate Governance in Africa, Carrots and Sticks. Sustainability 

Reporting Policies Worldwide – Today’s Best Practice, Tomorrow’s Trends, edition 2013  
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 األهمية النساية - ال 
 
دارـــم لتحديـــد املينومـــاو الـــن ينبغـــع إد اجيفـــا ي تأريـــر عـــن  (6٢)إن مبـــدأ األمهيـــا النًـــبيا -6١

إق عـــن عنـــد تأيـــيم األمهيـــا النًـــبيا،  ،ومـــغ ذلـــا، مثـــا ادتمـــال أق تكشـــف الشـــر او  اقرـــتداما
  املؤشراو الن تبت تأاريائ إجيابيائ 

وتت بـــغ مي ـــم األ ـــر واملبـــادئ التوجييفيـــا املوجـــودة  جـــائ ي يـــر م املينومـــاو بأ ـــا ذاو أمهيـــا  -6٢
نًـــبيا إذا  ـــان إحفالـــا رـــيؤار ي عمنيـــا  ـــنغ الأـــرا  )مبـــاد ة اإلبـــالغ اليامليـــا وجمنـــو اإلبـــالغ عـــن 

ــــا قيمــــا ي ايجــــال الأريــــ  واملتورــــط ميــــايري اقرــــتداما(، أو رــــيؤار ي قــــد ة امل ن مــــا عنــــى  أي
  والبييد، عندما يتينا األمر ب  ا  اإلبالغ املتكاما

وتو ــــ  إ شــــاداو األونكتــــاد بشــــأن مؤشــــراو مًــــؤوليا الشــــر او ي التأــــا ير الًــــنويا أن  -63
وينبغـــع أن   إدا ة الشـــر ا مًـــؤولا عـــن عمنيـــا اختـــاذ الأـــرا او املتًـــنا بت بيـــا مبـــدأ األمهيـــا النًـــبيا

تكـون اليمنيـا من مــا ومدعومـا باألدلــا الالإلمـا، وأن ت  ب ـا  ــذلا بارـتمرا  لتحديــد املينومـاو الــن 
وينبغـع أن تكـون اليمنيـا أيًـائ شـفافا ويًـيفا   ت يترب ذاو أمهيا نًـبيا، فتـ د جيفا اإلدا ة ي تأا يراـا

  عنى األ رام الثالثا فيفميفا
KPMG الد ارـا اقرتأًـاييا الـن أجرمـا جمموعـا تو نً -64

إإ أن مثـا داجـا إإ مزيـد  (63)
من الشفافيا بشأن عمنيا تأييم األمهيـا النًـبيا والكيفيـا الـن ارـتادمت الـا الشـر او تأيـيم األمهيـا 

  النًبيا لالر شاد بل ي اإلبالغ عن املاا ر والفرص املرتب ا باقرتداما وي إدا ما
امليفـــم أيًـــائ  ـــت األمهيـــا النًـــبيا ي إ ـــا  رنًـــنا قيمـــا الشـــر ا، ألن الأـــرا او الـــن  ومـــن -6٥

ا ًــول عنــى مواداــا لــدى تتاــذاا الشــر ا تــؤدي أيًــائ إإ ةاــا  إجيابيــا ورــنبيا ي املرادــا األوإ )
  ارتادا  منتجاما و دماما والتًرم فييفا، عنى ربيا املثال( لدىاألوليا مثالئ( والنيفاييا )

وي رــياس أاــدام التنميــا املًــتداما، تكتًــع األمهيــا النًــبيا بيــدائ جديــدائ وتت نــ   جــائ  -66
جديـــدائ يتيـــت فيـــل تورـــيغ ن ـــاس أ ـــحا  املًـــنحا ملراعـــاة مجيـــغ اايفـــاو املينيـــا مبـــا فييفـــا ا كومـــا 

مــائ أمهيــا وينبغــع أن ت أــر  الشــر او بــأن بيــو اياــا  امل تبــا عنــى أنشــ تيفا رــتكون لــا داي  واعتمــغ
  دايمائ قياريفا والكشف عنيفاريتيت من مث و نًبيا 

  
 ال فة اإلل امية مراب  ال فة الطدعية -هاح 

 
 /الوايأـــــا ا تاميـــــا لنمـــــؤ ر الـــــدو  الثالـــــت لتمويـــــا التنميـــــا، الـــــذي ع أـــــد ي  ـــــوإلتشـــــجغ  -67
البي يــا واقجتماعيــا شــما إدمــامل اليوامــا الــن ت، املما رــاو املؤرًــيا املًــتداما، (64)٢٠١٥ يوليــل

__________ 

وفأـائ إل شــاداو األونكتـاد بشــأن مؤشـراو مًــؤوليا الشـر او ي التأــا ير الًـنويا، تكــون لنمينومـاو أمهيــا نًــبيا  (6٢) 
  ي قرا او املًتيمنت ريفيفا ميكن أن يؤار إحفالا أو إذا  ان 

 (63) KPMG, 2013, The KPMG survey of corporate responsibility reporting  
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ي تأــا ير الشــر او دًــ  اققتًــامي، عنــى أن ت ــ   لنبنــدان دريــا  ديــد بــاإلدا ة املتينأــا اليوامــا و 
  التواإلن املنار  بت الأواعد ال وعيا واإللزاميا

ويأتًــــع الأـــــرا  املتينــــا إليـــــا مت نبــــاو اإلبـــــالغ إلزاميــــا أو  وعيـــــا الن ــــر ي عـــــدد مـــــن  -68
مًـــــتوى ت ـــــو  التشـــــريياو واألن مـــــا ذاو الًـــــنا، وميـــــايري اإلبـــــالغ واإل ـــــا   اليوامـــــا، مبـــــا فييفـــــا

املؤرًـــع لر ـــداا وإنفاذاـــا، وقـــد او احملارـــبت امليفنيـــا وم يـــداي التأـــا ير وحـــريام مـــن املشـــا  ت ي 
رنًـــنا اإلبـــالغ، وخمتنـــف ااوانـــ  الثأافيـــا والًيارـــيا والأانونيـــا وااوانـــ  األ ـــرى الـــن تتًـــم الـــا 

  مال التجا يابي ا األع
، أو ت  ب ــا (6٥)تًــتند إإ إ ــا  و ــفعأن ف مــا    جــت تبــغ املت نبــاو اإللزاميــاتوميكــن أن  -69

 KPMG الد ارــا اقرتأًــاييا الــن أ زمــا جمموعــا نًــت وقــد   (66)وفأــائ ملبــدأ اإلبــالغ أو التينيــا
إإ أن انثــــع  ٢٠١3 ليــــا  Carrots and Sticks و نــــ  تأريــــر  اــــا  لملبــــالغوــــر  ن التن ــــيم أإإ 

الـــن يتجـــاوإل عـــدداا و  الـــن د  ديـــداا اقرـــتدامااملتينـــا بالًيارـــاو واملبـــاد او الو نيـــا لملبـــالغ 
  تًم بالًفا اإللزامياتاملايا والثمانت، 

حري أن األ ـر ال وعيـا واإل شـاداو الًـاد ة عـن الي ـاو التن يميـا والبو  ـاو مـا فت ـت تـؤار  -7٠
  وعـــالوة عنـــى ذلـــا، أدو إليـــادة التن ـــيم إإ انيكارـــاو إجيابيـــا عنـــى نوعيـــا اإلبـــالغ  تـــأاريائ شـــديدائ 

ا الكشــف عــن املينومــاو املتينأــا باقرــتداما أو نمــن الشــر او املًــجفيفنــا  بو  ــاو عديــدة تأًــع 
  حدات ي بيو ا اقو مؤشراو لالرتثما  املًؤول اجتماعيائ شجييفا عنى ذلا، وارت  ي

املتينـا بـأن اإلبـالغ ال ـوعع  (67)تفيـد د ارـا  ـاد ة عـن جاميـا اا فـا دومن جيفا أ رى،  -7١
اقرــتداما ي ــرل بيــو التحــدياو، ألن ب مكــان الشــر او أن ختتــا  فــ او إلمنيــا خمتنفــا تبنــغ فييفــا، ب

وألن الشــــر او اليامنــــا ي الأ ــــال نفًــــل قــــد ختتــــا  اإلبــــالغ عــــن جمموعــــا متنوعــــا مــــن املؤشــــراو 
ــــا  ميــــايري الرييًــــيا املاتنفــــا، أو  ــــاس خمتنفــــا، أو ختت ــــاو بارــــتادا  ودــــداو قي اإلبــــالغ عــــن البيان

وادـــد وتــرى اـــذ  الد ارــا أن الـــنيفج األفًـــا اــو الًـــيع ي ةن   مرجييــا خمتنفـــا تأــيو الـــا أدامياـــا
ايا الأ ال يبنغ إبالحـائ إلزاميـائ عـن مؤشـراو اقرـتداما ي شـكا مود ـد وي بنـغ عـن مؤشـراو األدامي 

ومثـا  ـج ة ـر ين ـوي عنـى   اذا النيفج لن يكون مود دائ إق دا ـا الأ ـال الوادـدحري أن   الرييًيا
__________ 

 ة / ٢٥ ا ُّنــــــــــــــــغ عنيــــــــــــــــل ي) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 ان ـــــــــــــــر (64) 
 ( ٢٠١٥ أحً و

 ل يتيت اإلبالغ عنيذ ر عنى وجل التحديد ما  (6٥) 
بأن عددائ متزايدائ من الًيارـاو يًـتند إإ  ـج اإلبـالغ أو التينيـا  KPMG عنى ربيا املثال، يفيد تأرير جمموعا (66) 

بنــدائ وا دائ ي التأريـــر، اـــذا الـــنيفج  44 بنــدائ، مـــن أ ـــا ١٢اتبـــغ و   ("اقمتثــال أو التينيـــا")امليــروم أيًـــائ بارـــم 
 . رحياإليل إشا ة أشا   أو

 (67) S Lydenberg, J Rogers and D Wood, 2010, From transparency to performance: Industry-based sustainability 

reporting on key issues, The Hauser Center for Non-profit Organizations at Harvard University and the 

Initiative for Responsible Investment  
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ق اعيفــا و ـغ جمموعــا مــن املت نبـاو واملؤشــراو األرارــيا تتبييفـا مجيــغ الشــر او بًـرم الن ــر عــن 
ـــــالغ أو التينيـــــ ـــــدأ اإلب ـــــاو إ ـــــافيا (68)اوفأـــــائ ملب ـــــد مت نب ـــــذي ق يًـــــتبيد إمكانيـــــا  دي ، األمـــــر ال

  ا شديدة التأاريلأ اعاو ميي ن
ورــــوامي أقــــر و البنــــدان األ ــــذ ب  ــــا   ــــوعع أو إلزامــــع، انــــا  بيــــو الينا ــــر األرارــــيا  -7٢

  لنجال عمنيا اإلبالغ، من قبيا ما ينع
 اعتبا مهــباوا ــحت اإلبــالغ وقيمتــل لــدى املًــتيمنت مــن دم الــجيــ  أن يكــون  )أ( 

 ؛أداة قختاذ الأرا او
 أد  املينوماو عن اي ا مناربا؛ينبغع أن تًد  مت نباو ت ) ( 
 ينبغع أن يكون مًمون املت نباو وا حائ؛ )مل( 
 ينبغع أن تشري املينوماو امل نوبا إإ اياا  امل تبا ي رنًنا قيما الشر ا بأ منيفا؛ )د( 
 ينبغع و غ ميايري ون م امتثال؛ )ه( 
املـواد الداعمـا لتوجيـل ميـد ي ينبغع و غ ن ـا  لتأـد  املينومـاو و نينيفـا، وإتادـا   )و( 

 التأا ير فيما يتينا بالتنفيذ؛
  ينبغع أن يكون الًمان من  رم االت مًتأا شر ائ ملواوقيا املينوماو )إل( 

  
 المدثد ية والضمان -واو 

 
مًــداقيتيفا ويزيــد أيًــائ مــن ميكــن أن ييــزإل اقرــتداما املتينأــا ب ــمان مواوقيــا التأــا ير إن  -73

  اإلبالغجودة 
ففـــــع   املينومـــــاو حـــــري املاليـــــامواوقيـــــا وانـــــا  ميـــــايري خمتنفـــــا ميكـــــن ارـــــتاداميفا لًـــــمان  -74
مييـــا ائ منأحــــائ  (69)ن، أ ـــد  اعنـــو الـــدو  امليـــين بتــــدقيا ا ًـــاباو وميـــايري الًـــما٢٠١3 عـــا 

وين بـــا   ، حـــري عمنيـــاو تـــدقيا املينومـــاو التا خييـــا أو ارتيرا ـــيفا(7١()7٠)نبشـــأن التزامـــاو الًـــما
__________ 

يأتًع اـذا الـنيفج مـن الشـر او إمـا اإلبـالغ عـن ةاا اـا ومينومامـا فيمـا يتينـا باقرـتداما، أو تو ـي  األرـبا   (68) 
  إن اع ا تفيا ذلا

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.iaasb.org ان ر (69) 
إليادة د جا الثأا لدى املًتيمنت املًـتيفدفت حـري  ييفدم إإالتزا  الًمان او التزا  يبدي فيل املما س ارتنتاجائ  (7٠) 

 ان ـــــــــــر ال ــــــــــرم املًــــــــــؤول، بشــــــــــأن نتيجــــــــــا تأيــــــــــيم أو قيــــــــــاس مو ــــــــــول مــــــــــا بنــــــــــاميئ عنــــــــــى ميــــــــــايري ميي نــــــــــا؛
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/2012%20IAASB%20Handbook%20Part%20I_Web.pdf 

 ( ٢٠١٥ ة /أحً و ٢٥ ا ُّنغ عنيل ي)
-http://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-assurance-engagements-isae-3000 ان ــــــــــــــــر (7١) 

revised-assurance-enga  ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢٥)ا ُّنغ عنيل ي 
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فينــى رــبيا املثــال، و ــيت   املييــا  عنــى  ــمان مواوقيــا تأــا ير اقرــتداما والتأــا ير املتكامنــااــذا 
  (7٢)ااولندا ميايري و نيا بشأن  مان مواوقيا تأا ير اقرتدام

عــــن  ٢٠٠8 الًــــاد ة ي عــــا  AA1000 ويتــــي  مييــــا  الًــــمان الــــوا د ي جمموعــــا امليــــايري -7٥
ًــاميلا املن مــا عــن إدا مــا وأداييفــا وإبالحيفــا فيمــا يتينــا بأًــايا  ريأــا شــامنا مل (73)من مــا املًــاميلا

، ونوعيـا AA1000 اقرتداما، بتأيـيم مـدى تأيُّـداا مببـادئ املًـاميلا الـن تـن  عنييفـا جمموعـا امليـايري
  ما تكشف عنل من مينوماو عن أداييفا ي جمال اقرتداما

بشـــأن  3410 ، مثـــا املييـــا  الـــدو مو ـــول ميـــت  املواوقيـــا ي وانـــا  أيًـــائ ميـــايري لًـــمان  -76
الـــذي و ـــيل  - و ديـــدائ التزامـــاو الًـــمان بشـــأن بيانـــاو حـــاإلاو الدفي ـــا - (74)التزامـــاو الًـــمان

ISO 14064-3:2006 اعنـــو الـــدو  امليـــين بتـــدقيا ا ًـــاباو وميـــايري والًـــمان؛ واملييـــا 
الـــذي  (7٥)

لتأ يـــــداو املتينأـــــا بغـــــاإلاو الدفي ـــــا يأــــد  إ شـــــاداو بشـــــأن رـــــري أو إدا ة عمنيـــــا املًـــــادقا عنـــــى ا
  التحأا منيفا أو
   ـــربى شــــر او احملارـــبا وا ـــربامي اقرتشـــا يون ي جمـــال اقرــــتداماعـــادة  الًـــمانب   دوتأـــ -77

ـــا ملراجيـــا ا ًـــاباو أن  ـــمان تأـــا ير اقرـــتداما مـــا إلال  وتؤ ـــد املن مـــا الدوليـــا لنمؤرًـــاو اليني
  نـف بيانــاو الًـمان مــن ديـت احملتــوى وأنـوال الًــمانوختت   ــوعع ي مي ـم ا ــاقووأنـل يت ـو  

ويأتًـــر أحنبيفـــا عنـــى  ـــمان مواوقيـــا جمموعـــاو وـــددة مـــن املينومـــاو أو البيانـــاو، ويغ ـــع قنيـــا 
ومــغ ذلــا،  نًــت الد ارــا اقرتأًــاييا الــن أ زمــا   اقرــتدامااملتينــا بتأريــر الشــر ا  امــا منيفــا  

( الـــن G250أ ـــرب الشـــر او اليامليـــا املـــايتت وا مًـــت )ي املايـــا مـــن  6٠ إإ أن KPMG جمموعـــا
  تبنغ عن بياناو اقرتداما تًتثمر ي الًمان ا ا جع

  
 االمتثال -زاي 

 
إن وجود ن ا  امتثال يتًـم بالكفـامية ويشـما ةليـاو لملنفـاذ، يكفـا تنفيـذ املت نبـاو عنـى  -78

جيابيـائ ي شـفافيا الشـر او وجـودة اإلبـالغ ي وانـا  أدلـا عنـى أن اإلنفـاذ يـؤار تـأاريائ إ   و منارـ 
وي اـــذا الًـــدد، أ ـــد  األونكتـــاد مـــذ رة قًـــايا بشـــأن املما رـــاو اايـــدة   جمـــال اإلبـــالغ املـــا 

__________ 

ـــــــــــــل ي http://www.pwc.com/co/es/responsabilidad-corporativa/assets/right-combination.pdf ان ـــــــــــــر (7٢)   ٢6 )ا ُّنـــــــــــــغ عني
 ( ٢٠١٥ة /أحً و 

 (73) AccountAbility AA1000 Assurance Standard, 2008،    متـــال عنـــى الـــرابط التـــاhttp://www.accountability.org/ 

standards/aa1000as/index.html (٢٠١٥ أحً وة / ٢6 ي عنيل ا ُّنغ ) 
-http://www.ifac.org/publications-resources/glance-international-standard-assurance-engagements-isae ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (74) 

3410-assurance-engag ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢6 )ا ُّنغ عنيل ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي  http://www.iso.org/iso/catalogue_detail%3Fcsnumber%3D38700 ان ر (7٥) 
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 (77)وباإل ــافا إإ ذلــا، تأــد  أداة الت ــوير احملارــ   (76)لاملتينأــا بالر ــد واإلنفــاذ وةليــاو اقمتثــا
مــواد مرجييــا مفيــدة لــدعم البنــدان ي جيفوداــا ا كــومع الــدو  وفريــا ا ــربامي  الـن أعــداا األونكتــاد

  الراميا إإ تيزيز ايا نيفا ا ا ا باحملاربا واإلبالغ
  

 المدار  -حاح 
 
رــــتحتامل الشــــر او إإ جمموعــــا مــــن املــــوا د التكنولوجيــــا واملاليــــا والبشــــريا امــــغ البيانــــاو  -79

وحيتــامل املبن غـــون إإ   تييــت عـــدد  ــام مــن املـــو فت وتــد يبيفم ورــينبغع  واإلبــالغ عــن املينومـــاو
  اقرتدامااملتينا بايا ا تدعم اإلبالغ 

قًــــايا  (78)وي دالــــا احملارــــبت امليفنيــــت، عنــــى رــــبيا املثــــال، تــــد مل  اب ــــا احملارــــبت الأــــانونيت -8٠
وتــــن م مبــــاد ة اإلبــــالغ اليامليــــا   اقرــــتداما والأًــــايا البي يــــا ي مجيــــغ مت نبــــاو التأايــــا الــــن تشــــ  يفا

وتأـــد  بيـــو البو  ــــاو التـــد ي  والتوجيــــل   أرارـــيا مببادييفـــا التوجييفيــــا اتتـــي  ميرفــــ (79)ادو او تد يبيـــ
ــــا ي رــــاو  Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros لنشــــر او واملًــــتثمرين، مثــــا رــــوس األو اس املالي

بالرباإليــا الــن تــن م دنأــاو عمــا تد يبيــا مــغ مبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا إل ــالل الشــر او عنــى  (8٠)وبــاول
وتــن م رــوس   مت نبــاو الكشــف عــن املينومــاو املتينأــا باقرــتداما بنــاميئ عنــى  ــج اإلبــالغ أو التينيــا

  انشر او املًجأيًائ أ بغ دو او تد يبيا رنويائ ي جمال اقرتداما لن (8١)ارنغافو ة ل و اس املالي
أجرااـــــا األونكتـــــاد بشـــــأن املًـــــؤوليا اقجتماعيـــــا لنشــــــر او إإ أن  (8٢)و نًـــــت د ارـــــا -8١

املؤرًــــاو الًــــغرية واملتورــــ ا ي البنــــدان الناميــــا تيــــاين أل ــــا تفتأــــر حالبــــائ إإ الأــــد او واملــــوا د 
وت  يفــر   ماعيــا لنشــر اووامليـا م الالإلمــا لالمتثــال ملت نبـاو  بــا  املشــ ين ا ا ــا باملًـؤوليا اقجت

ـــــرامج الت ـــــوير املؤرًـــــع ي جمـــــال املًـــــؤوليا اقجتماعيـــــا لنشـــــر او الـــــن تًـــــتيفدم  الد ارـــــا أن ب
املؤرًــــاو الًــــغرية واملتورــــ ا ا جــــم وــــدودة ن اقــــائ وعــــددائ، و ــــول مي مبيفــــا وتنفــــذ  الو ــــاقو 

  تشا   ي ذلا ا كوماو احملنيااإلمناييا أو املن ماو ا كوميا الدوليا أو اعتمغ املدين، وقنما 
__________ 

 ة / ٢6)ا ُّنـــــــــــــــــــــــــــــغ عنيـــــــــــــــــــــــــــــل ي  http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiisard70_ar.pdf ان ـــــــــــــــــــــــــــــر (76) 
 ( ٢٠١٥ أحً و

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي  /http://adt.unctad.org ان ر (77) 
ـــــــــل  http://www.accaglobal.com/an/en/technical-activities/sustainability/acca-qualification.html ان ـــــــــر (78)  ـــــــــغ عني )ا ُّن

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6ي 
)ا ُّنــــــــــــــــغ  https://www.globalreporting.org/services/preparation/certified-training-partners/Pages/default.aspx ان ــــــــــــــــر (79) 

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6عنيل ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.sseinitiative.org/fact-sheet/bovespa ان ر (8٠) 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.sseinitiative.org/fact-sheet/sgx ان ر (8١) 
 (8٢) UNCTAD, 2012, Corporate Social Responsibility in Global Value Chains متادــا عنــى الــرابط التــا ،  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d3_en.pdf ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6 )ا ُّنغ عنيل ي 
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 ف التنمية المستدامة فل ترارير الشركا اهدأمؤشرا   -خامساا  
 
، رـــيكون مـــن الًـــرو ي تنفيـــذائ رـــنيمائ  التنميـــا املًـــتداماالـــتمكن مـــن تنفيـــذ أاـــدام بغيـــا  -8٢

ر النجنــا اإلدًــاييا ي األمــم املتحــدة مشــرول تأريــ أ ــد وم، ولــذا الغــر     ــد التأــد  بارــتمرا 
وباإل ــافا إإ   مؤشــر عــاملع ألاــدام التنميــا املًــتداما وحايامــا 3٠٠ يتًــمن أ ثــر مــن (83)تأــين

لو ــغ  (84)اذلــا، أنشــ  فريــا  ــربامي مشــ   بــت الو ــاقو ميــين مبؤشــراو أاــدام التنميــا املًــتدام
عنـــى الًـــييد  ٢٠١٥   ـــد أاـــدام وحايـــاو   ـــا التنميـــا ملـــا بيـــد عـــا مـــن أجـــا إ ـــا  مؤشـــراو 

  دعم تنفيذااالياملع، و 
وي اــــــذا الًــــــدد، انــــــا  فــــــرص لو ـــــــغ أدواو لنمًــــــاعدة ي   ــــــد فياليــــــا ريارـــــــاو  -83

اقرتداما بوجل عا  عنى الًـييد اليـاملع مـن  ـالل الـربط بـت احملارـبا واإلبـالغ مـن قببـا الشـر او 
  وأادام التنميا املًتداما

ولــذلا، ميكــن   دا ة الشــر ا بكفــاميةودًــا  مجيــغ التكــاليف واقلتزامــاو مبــدأ أرارــع إل -84
اقرتناد أ ثر إإ ةلياو احملاربا وأ ر اإلبـالغ الأايمـا مـن أجـا تـوفري املينومـاو واملؤشـراو احملـددة 

وميكـــن بنـــوغ ذلـــا ب دمـــامل املؤشـــراو ي   الالإلمـــا ألاـــدام التنميـــا املًـــتداما وقرـــتيرام  أيأيفـــا
ؤشــراو ومواوقيتيفــا وإمكانيــا مأا نتيفــا، وحيــد مــن ن ــا  وارــ  أرارــع مــن شــأنل أن ييــزإل  ارــا امل
  ادتمال أن تأيو مؤشراو خمتنفا الياما نفًل

ومـــغ ذلــــا، مــــن الًــــي  ا تيــــا  عــــدد وــــدود مــــن املؤشــــراو األرارــــيا ارــــتنادائ إإ أ ــــر  -8٥
بــت فحًــ ، بــا لبنـدان بــت ا قاإلبـالغ اليديــدة الأايمــا، يتـي  أيًــائ منيفجيــا قيــاس قابنـا لنمأا نــا 

  أيًائ  املنشأ الوادد ذاولشر او ا
دُّ بيًــيفا تأــا ير قايمــا بــذاما وي يبــ  بنــغ شــر او عديــدة عــن إرــيفاميفا ي التنميــا املًــتداماوت   -86

وميكــن أن تشــكا   عــن اقرــتداما، بينمــا ت ــد مل شــر او أ ــرى تنــا املينومــاو ي تأا يراــا الًــنويا
ؤشــراو الرييًــيا بشــأن أاــدام التنميــا املًــتداما اــذ  املما رــاو الًــنيما أرارــائ مفيــدائ ق تيــا  امل

  ي تأا ير الشر او
Unilever فينـــــى رـــــبيا املثــــــال، أ نأـــــت شـــــر ا -87

  ـــــا رـــــبا اليــــــيض  ٢٠١٠ ي عــــــا  (8٥)
 ًـــت الًـــحا والرفـــا ، وا ـــد مـــن التـــأاري البي ـــع،   املًـــتداما لتحأيـــا االاـــا أاـــدام  ييًـــيا اـــع

__________ 

 ة / ٢6)ا ُّنـــــــــــغ عنيـــــــــــل ي  /http://sd.iisd.org/news/un-statistical-commission-assesses-sdg-indicators ان ـــــــــــر (83) 
 ( ٢٠١٥أحً و 

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي  /http://unstats.un.org/sdgs/first-iaeg-sdgs-meeting ان ر (84) 
 (8٥) Unilever Annual Report, 2014   متــال عنــى الــرابط التــا ،http://unilever.com/central/img/AR14/Unilever_ 

AR14.pdf  ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي 
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 ٢٠٢٠ بتغــى  أيأيفــا  نــول عــا عنــى تًــيا التزامــاو ي  وتن ــوي ا  ــا   وتيزيــز رــبا  ًــ  الــرإلس
  ي اعاقو التاليا

   والن افا؛ الًحا • 
 التغذيا؛ • 
 انبياااو حاإلاو الدفي ا؛ • 
 املامي؛ • 
 النفاياو؛ • 
 ا ًول عنى املوا د ب ريأا مًتداما؛ • 
 اإلنًام ي مكان اليما؛ • 
 إتادا الفرص لنمرأة؛ • 
  التجا يا الشامنا لنجميغاألعمال  • 
  وتشما املؤشراو حري املاليا الرييًيا الن اعتمدما الشر ا ما ينع -88
  ن من اإلنتامل؛ اانبياااو ااين أ ًيد الكربون من ال اقا، وامليا ، وجممول النفاياو لك • 
 ميدل وترية جممول ا واد  املًجنا ي  ا منيون راعا عما؛ • 
  لنمديرين دً  اانوالنًبا امل ويا  • 
وتتًــــمن   بيانامــــا املتينأــــا باقرــــتداما  ــــمن تأريراــــا الًــــنوي (86)وتنشــــر شــــر ا فينيــــبو -89

ــــا   البيانــــاو مينومــــاو عــــن األدامي املــــا  والبي ــــع واقجتمــــاعع ويشــــما األدامي املــــا  بنــــودائ مــــن قبي
وتتنــاول املينومــاو املتينأــا   املبييــاو واإليــراداو واملياشــاو والــد ا املــا  والنفأــاو، ومــا إإ ذلــا

بـــاألدامي اقجتمـــاعع جوانـــ   الًـــحا والًـــالما )ت أـــاس  ًـــ  دـــاقو اإل ـــابا الـــن تفًـــع إإ 
(؛ واخنــــراا املــــو دين ي جمــــال اقرــــتداما )اإلبــــالغ عــــن برنــــامج فينيــــبو إلشــــرا  أيــــا  عمــــا ل ــــيا 

تأًــاييا(؛ والتنــول واإلدمـــامل املــو دين ي جمــال اقرــتداما(؛ ومشـــا  ا املــو فت )ت أــاس بد ارـــاو ار
وأ ـــريائ، يشـــما   ي دالـــا الكشـــف عـــن مينومـــاو عـــن خمتنـــف مًـــتوياو املـــو فت دًـــ  ااـــنو

األدامي البي ــع مينومــاو وبيانــاو عــن اقبتكــا  األ ًــر، أي أنشــ ا البحــت والت ــوير املًــ نغ الــا 
نـــا دًـــ  مي مبي  لبنـــوغ منتجـــاو  ًـــرامي وت ـــوير تكنولوجيـــاو  ًـــرامي؛ ومبييـــاو املنتجـــاو ا ًـــرا

ر ـــز عنـــى املًـــامهت الرييًـــيت ي تغـــري املنـــاخ، وإعـــادة يالأ ـــال؛ وبرنـــامج اليمنيـــاو ا ًـــرامي الـــذي 
  اد املأيدة وا  رةيفال  امليا ، و فو انبياااو املو تدوير النفاياو، وا د من ارت

__________ 

 ( ٢٠١٥ة /أحً و  ٢6)ا ُّنغ عنيل ي  /http://www.2014.annualreport.philips.com/#!/sustainability-statements ان ر (86) 
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.Ambuja Cements Ltdا لشـــر  " ـــج الأيمـــا ا أيأيـــا"ما ويشـــ -9٠
قيمـــائ ماليـــا واجتماعيـــا  (87)

عمنيـــا التحديـــد دًـــا  الأـــيم اقجتماعيـــا والبي يـــا اإلجيابيـــا والًـــنبيا الـــن  أأيفـــا وتشـــما   وبي يـــا
الشــر ا، و نيــا عنا ــر اــذ  الأــيم الــن ميكــن أن تــؤار ي أدامي الشــر ا املــا  ي املًــتأبا، وتًــميم 

  وإليادة الأيم اإلجيابياجمموعا من اإلجرامياو اقر اتيجيا  فو الأيم الًنبيا 
 الأيما ا أيأيا؛=  الأيما البي يا+  الأيما اقجتماعيا+  الأيما املاليا • 
 األ بال حري املوإلعا واخنفام الأيما؛=  الأيما املاليا • 
الأيمــا الــن تكًــبيفا الشــر ا مــن  ــالل +  الأيمــا اققتًــاديا املًــافا=  الأيمــا اقجتماعيــا • 

 الًحا البشريا؛ - اقجتماعيا لنشر او مباد او املًؤوليا
ارتًــــالل +  املــــواد ا ــــا  وأنــــوال الوقــــود البدينــــا+  هنميــــغ ميــــا  األم ــــا =  الأيمــــا البي يــــا • 

اقنبيااـــاو  - اقتًـــاد املًـــتيفنا النيفـــايع ي ارـــتادا  املـــامي+  ال اقـــا املتجـــددة+  احملـــاجر
  األ ا ع املتًر ة - ارتارامل امليا  - الغاإليا

وي ايونــا األ ــرية، تًــافرو جيفــود اتفــاس األمــم املتحــدة اليــاملع ومبــاد ة اإلبــالغ اليامليــا  -9١
تتــي   جــائ  (88)واعنــو اليــاملع ل عمــال التجا يــا مــن أجــا التنميــا املًــتداما لو ــغ جمموعــا أدواو

 ديــــد ملواميمــــا ارــــ اتيجياو األعمــــال التجا يــــا مــــغ أاــــدام التنميــــا املًــــتداما، وتأيــــيم اياــــا ، و 
ـــا، واإلبـــالغ عـــن النتـــايج عنـــى  ـــو يتًـــم باملًـــداقيا ورتتًـــمن جمموعـــا األدواو   أاـــدام ت نيي

وي توقـــغ نشـــر   دلـــيالئ لنتنفيـــذ بشـــأن تأيـــيم األاـــر وا تيـــا  مؤشـــراو األدامي الرييًـــيا و ديـــد األاـــدام
  ي أعأا  إ الس أادام التنميا املًتداما ٢٠١٥ الدليا ي عا 

مؤشـــراو ي اــذا اعـــال تر ــز عنـــى /تـــاد ييمــا أيًـــائ عنــى و ـــغ منيفجيــاوومــا بــرل األونك -9٢
بشـأن مؤشـراو مًـؤوليا إ شـاداو  وايأتـل وا تـا  األونكتـاد ي   اتًاس البيانـاو وإمكانيـا مأا نتيفـا

يفا مـــن بـــت جمموعـــا مـــن دودائ مـــن املؤشـــراو ومنيفجيـــا قيارـــعـــددائ وـــ الشـــر او ي التأـــا ير الًـــنويا
  ايما، عنى النحو التا مباد او اإلبالغ الأ

ــــوا داو مأابــــا الًــــاد او؛  •  ــــا؛ وقيمــــا ال ــــراداو اإلمجالي ــــروابط )اإلي التجــــا ة واقرــــتثما  وال
 وإمجا  اقرتثما او ااديدة؛ واملش ياو احملنيا(؛

تـــوفري فـــرص اليمـــا ومما رـــاو اليمـــا )قـــوة اليمــــا اإلمجاليـــا مًـــنفا دًـــ  نـــول اليمــــا  • 
وأجــو  وارتحأـــاقاو املو فــت مًــنفا دًــ  نــول اليمــا وااــنو؛ وعأـد اليمــا وااــنو؛ 

وعدد املـو فت اإلمجـا  وميـدل دو ان املـو فت مًـنفائ دًـ  ااـنو؛ والنًـبا امل ويـا مـن 
 املو فت املشمـولت باتفاقـاو املفاو ا ااماعيا(؛

__________ 

 (87) Ambuja Cements Ltd., Sustainable development report 2013،    متــال عنـى الــرابط التــاhttp://www.ambujacement.com 

/wp-content/uploads/2013/10/Ambuja_Cement___Sustainable_Development_Report_2013.pdf ٢6 )ا ُّنــــــــغ عنيــــــــل ي 
 ( ٢٠١٥ة /أحً و 

 ( ٢٠١٥ أحً و/ة  ٢6 )ا ُّنغ عنيل ي https://www.unglobalcompact.org/news/1361-10-07-2014 ان ر (88) 
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تورــــط رــــاعاو التكنولوجيــــا وتنميــــا املــــوا د البشــــريا )اإلنفــــاس عنــــى البحــــت والت ــــوير؛ وم • 
التـــد ي  الًـــنوي لنمو ـــف مًـــنفائ دًـــ  ف ـــا املو ـــف؛ واإلنفـــاس الًـــنوي عنـــى تـــد ي  

 املو ف مًنفـائ دًـ  ف ا املو ف(؛
ــــا  اليمــــا الًــــاييا بًــــب   •  الًــــحا والًــــالما )تكــــاليف  ــــحا املــــو فت ورــــالمتيفم؛ وأي

 ا واد  واإل ابـاو واألمرام امليفنيا(؛
ييــــا )املــــدفوعاو لنحكومــــا؛ واملًــــامهاو ال وعيــــا املأدمــــا إإ املًــــامهاو ا كوميــــا واعتم • 

 اعتمغ املدين(؛
الفًـــاد )عـــدد أدكـــا  اإلدانـــا الًـــاد ة بشـــأن انتيفـــا  الأـــوانت أو النـــواي  املتينأـــا بالفًـــاد  • 

  املًتحأا الدفغ(/ومبنغ الغراماو املدفوعا
منيفجيــا لالعــ ام مبفيفــو   ويتًــمن دليــا األونكتــاد بشــأن مؤشــراو الكفــامية اإليكولوجيــا -93

   اي الأيما املًافا وقيارل والكشف عنل من  الل املؤشراو ا مًا التاليا
 ارتيفال  امليا  وًوبائ بًاي الأيما املًافا؛ • 
 مًامها اقد ا  الياملع وًوبا بوددة  اي الأيما املًافا؛ • 
 مت نباو ال اقا وًوبا بوددة  اي الأيما املًافا؛ • 
 مدى اقعتماد عنى املواد املًتنفدة ل بأا األوإلون وًوبا بوددة  اي الأيما املًافا؛ • 
  النفاياو الناش ا وًوبا بوددة  اي الأيما املًافا • 
ــــاد او وحرياــــا  -94 آل امي بشــــأن لــــأرارــــائ مفيــــدائ لنتو ــــا إإ توافــــا وميكــــن أن تتــــي  اــــذ  املب

الًـنويا الـن ت يـد اا الشـر او، وتًـاعد ي تيزيـز دو  اإلبـالغ مـن قببـا املؤشراو الرييًيا ي التأـا ير 
  الشر او ي إ ا  تنفيذ أادام التنميا املًتداما و  داا


     االستنتاجا  -سا ساا  

 
مـــن امليفـــم اقعـــ ام بالـــدو  ا ارـــم الـــذي يؤديـــل اإلبـــالغ مـــن قببـــا الشـــر او ي  أيـــا  -9٥

يفــو مًــد  أرارــع لنمينومــاو عــن أدامي الشــر او وميكــن أن يثــري ف  أاــدام التنميــا املًــتداما
وييـــزإل ةليـــاو   ـــد أاـــدام التنميـــا املًـــتداما بتزويـــد ا كومـــاو واملؤرًـــاو واعتمـــغ واايفـــاو 
املينيــــا األ ــــرى بالورــــايا الكفينــــا بتأيــــيم تــــأاري الشــــر او اققتًــــادي والبي ــــع واقجتمــــاعع ي 

مـــن بـــذل مزيـــد مـــن اايفـــود لكفالـــا  ،تحأيـــا اـــذا الـــدمل ،ومـــغ ذلـــا، ق بـــد  التنميــا املًـــتداما
اتًــــاقل مــــغ أ ــــر ومما رــــاو اإلبــــالغ الأايمــــا؛ فًــــالئ عــــن إمكانيــــا مأا نــــا املينومــــاو والبيانــــاو 

  املأدما من الشر او
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وي اــــــذا الًــــــياس، مــــــن امليفــــــم  ديــــــد املؤشــــــراو الرييًــــــيا ألدامي الشــــــر او ي جمــــــال التنميــــــا  -96
رتًـــــاعد ي   ـــــد التأـــــد  احملـــــرإل ي تنفيـــــذ أاـــــدام التنميـــــا املًـــــتداما، وتيًـــــر نشـــــر املًـــــتداما، الـــــن 

املما رــاو الًــنيما، وتًــاام ي إليــادة اتًــاس وإمكانيــا مأا نــا املينومــاو الالإلمــا يليــاو   ــد أاــدام 
  وريكون  مان مواوقيا اذ  املينوماو اامائ لكفالا مًداقيتيفا  التنميا املًتداما وارتيرا يفا

أن الــدو  وقــد يــود املنــدوبون املشــا  ون ي الــدو ة الثانيــا والثالاــت لفريــا ا ــربامي ا كــومع  -97
  ين روا ي الأًايا امل رودا ي اذ  املذ ارة و ذلا ي املًايا التاليا

مــا اــع اإل ــاإلاو الرييًــيا واملما رــاو الًــنيما والــد وس املًتانًــا ي اإلبــالغ  )أ( 
 ؟وتنا املتينأا باإلدا ةعن اقرتداما وعن املًايا البي يا واقجتماعيا 

اقرــتداما و أيــا اتًــاقيفا ومـــا املتينأــا بتأــا ير المأا نــا التو ــا إإ  يــف ميكــن  ) ( 
 اع اإلجرامياو الالإلما لذلا؟

 يـــف ميكـــن ارـــتادا  أ ـــر احملارـــبا واإلبـــالغ املوجـــودة لتنـــاول جـــدول األعمـــال  )مل( 
 املتينا بأادام التنميا املًتداما؟

  يف ميكن تيزيز التياون والتنًيا بت أ حا  املًنحا عنى مجيغ املًتوياو؟ )د( 
 ال؟ما او الدو  الذي ميكن أن يؤديل األونكتاد والي او الدوليا األ رى ي اذا اع )ه( 
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