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 والتنمية التجارة جملس
 والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة
 واإلبالغ للمحاسبة الدولية ابملعايري املعين الدويل احلكومي العامل اخلرباء فريق

 والثالثون السادسة الدورة
 ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ١ - األول/أكتوبر تشرين ٣٠ جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

 يف إسذذمامما عذذ  الشذذرتا  إلبذذالغ رئيسذذيةال للمؤشذذرا  العملذذي التنفيذذ   
 املؤشذذذرا   هذذذ   قيذذذا  ذلذذذ  يف مبذذذا املسذذذتدامة  التنميذذذة أهذذذدا  حتقيذذذق

 *إفرادية حاال  دراسا  استعراض
 األونكتاد أمانة م  مقدمة م ترة  

 موجز  
 واإلببغ  للمحاسببة الدولية ابملعايري املعين الدويل احلكومي العامل اخلرباء فريق طلب 

 أمانببببة إىل ،والثغثببببن اخلامسببببة دورتبببب  مببببداو   ختببببا  يف الببببدويل ، احلكببببومي اخلببببرباء )فريببببق
 عبببن الشببركا  إلببببغ  الرئيسببية ابملؤشببرا  املتعلقبببة ا رشببادا  بشبب   عملهبببا إمتببا  األونكتبباد
 التنميبببة أهبببدا  رصبببد إطبببار مببب  يتماشببب  مببببا املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  حتقيبببق يف إسبببهامها
 الببدول بببدع  القطببر  الصببعيد علبب  الرئيسببية للمؤشببرا  جتريبيببة اختبببارا  وإجببراء املسببتدامة،
 أجببببر  الغايببببة، هلبببب   ا  وحتقيقبببب اجملببببال  هبببب ا يف القببببدرا  بنبببباء مبببببادرا  خببببغل مببببن األعضبببباء
 متثببل شببركا  مشلببت ا رشببادا  هبب   تطبيببق بشبب   خمتببار  إفراديببة حببا   دراسببا  األونكتباد

 عببن وفضببغ   واملنبباطق  البلببدا  مببن العديببد يف الصببناعية القطاعببا  مببن النطببا  واسببعة طائفببة
 اهلبببد  ويكمبببن مصبببر  يف شبببركا  عبببد  يف ا رشبببادا  لتنفيببب  عبببا  اسبببتعرا  ُأجبببر  ذلببب ،
 وقابليتهبا املشرتكة، الرئيسية املؤشرا  جدو  دراسة يف اإلفرادية احلا   دراسا  من املنشود
  احملاسبية البياان  توافر ومن املقرتحة القياس منهجية من والتحقق للتطبيق،

__________ 

 األونكتاد  أمانة سيطر  عن خارجة ألسباب ا عتياد  النشر اتريخ بعد الوثيقة ه   نشر تقرر *
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 والتحبببببد   األخببببري ، اآلونبببببة يف حببببدثت البببببي التطببببورا  املببببب كر  هبببب   وتسببببتعر  
 تتنبباول وهببي املسببتدامة، التنميببة أهببدا  عببن الشببركا  وإبببغ  ا سببتدامة، جمببال يف الرئيسببية
 العملبببببي التنفيببببب  بشببببب   اإلفراديبببببة احلبببببا   دراسبببببا  يف احملبببببدد  الرئيسبببببية القضبببببا  ابلنقبببببا 

 التنميببة أهببدا  عببن الشببركا  تقببدمها الببي التقببارير بببن املواءمببة لتيسببري كوسببيلة  لإلرشببادا 
 بينها  املقارنة وإمكانية املستدامة
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 احملتو  
 الصفحة 

 4                                                                                       مقدمة - أو    
 التطبببورا  األخبببري  والتحبببد   القائمبببة يف التنسبببيق البببدويل والتنفيببب  العملبببي لإلببببغ  عبببن ا سبببتدامة/ - اثنيا   

 7                                                                       أهدا  التنمية املستدامة
 ١4      املتعلقة ابملؤشرا  الرئيسية إلبغ  الشركا  عن إسهامها يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة ا رشادا  - اثلثا   
 ١7    املتعلقة ابملؤشرا  الرئيسية: استعرا  دراسا  حالة إفرادية خمتار  ا رشادا بش   تنفي   الرئيسيةاملسائل  - رابعا   
 ٢١                                                ا ستنتاج واملسائل الي تستدعي مزيدا  من النقا  - خامسا   
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 مقدمة -أوالا  
 األعضاء الدول ظلَّت ،٢٠١٥ عا  يف ٢٠٣٠ لعا  املستدامة التنمية خطة اعتماد من  -١
 هبب   تنفيبب  أجببل مببن اإلمنائيببة واخلطبب  األولبو   حتديببد علبب  اهتمامهببا تصببب املتحببد  األمب  يف

 اخلببببببرباء فريببببببق ضبببببب و  ،العمليببببببة هبببببب   ولببببببدع  الصببببببدد  هبببببب ا يف احملببببببر  التقببببببد  ورصببببببد اخلطببببببة،
 العامليبببببة املؤشبببببرا  إطبببببار املسبببببتدامة التنميبببببة أهبببببدا  مبؤشبببببرا  املعبببببين الوكبببببا   ببببببن املشبببببرت 
   ٢٠١٩ آب/أغسبببببط  ١6 يف عليبببب  املطلَببببب  ؛/https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs )انظببببر

 مسببؤولية وتقبب  ا  مؤشببر  ٢٣٢و غايببة ١6٩ ا  هببدف ١7 عببددها البببال  املسببتدامة التنميببة وألهببدا 
 علبب  مؤشببر لكببل البيبباان  ومجبب  القيبباس، ومنهجيببة الفوقيببة، البيبباان  بشبب   ا رشببادا  وضبب 
  أكثر  أو راعية، وكالة عاتق
 الشبركا ،  6-١٢ )الغايبة املسبتدامن واإلنتباج ا سبتهغ  بش   ١٢ اهلد  ويشج  -٢

 وتضببمن مسبتدامة ممارسبا  اتبببا  علب  الوطنيبة، عببرب والشبركا  الكببري  الشببركا  أخب  وبوجب 
 عببن بيبباان  تببوفري ١-6-١٢ املؤشببر ويقتضببي تقاريرهببا  تقببدم دورا  يف ا سببتدامة معلومببا 

 للبيئبة املتحبد  األمب  وببرانم  األونكتباد ويتشار  ا ستدامة  عن تقارير تنشر الي الشركا  عدد
 املؤشر  ه ا رعاية يف
 أهببببدا  مؤشبببرا  مببببن أخبببر  كثببببري   مؤشبببرا  تشببببري ،١-6-١٢ املؤشبببر عببببن وفضبببغ   -٣

 املؤشببرا  ذلبب ، علبب  األمثلببة ومببن الشببركا   عنهببا وأبلغببت سبببق بيبباان  إىل املسببتدامة التنميببة
 ببن واملسباوا  النفا  ، وتوليد الكربو ، أكسيد اثين انبعااث و  وامليا ، الطاقة ابستخدا  املتعلقة
 ا  رئيسببي ا  مصببدر  الشببركا  تقببارير تصببب  أ  ميكببن ذلبب ، علبب  وبنبباء اجملتمعيببة  والتنميببة ،اجلنسببن

 بوسبببائل املصبببلحة أصبببحاب يبببزو  د  ١)املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  تنفيببب  يف ئهببباأدا عبببن للمعلومبببا 
 يف اخلببا  القطبا  أتثبري عبن ضبغ  ف ،واملؤسسبي ،وا جتمباعي ،البيئبيو  ا قتصباد ، األداء لتقيبي 

 املستدامة  التنمية أهدا  قيقحت
 يف مهيبةأ املسبتدامة التنميبة أهدا  حتقيق يف الشركا  إسها  عن الصلة ذا  ياان وللب -4

 علبببب  تركبببز البببي املؤسسبببية اإلدار  آليبببا  تعزيبببزو  هببببدا ؛األ هببب   تنفيببب  يف احملبببر  التقبببد  تقيبببي 
 ،املصبلحة أصبحاب مبن وغبريه  املسبتثمرين ق ببل مبن القرارا  اختاذو  ،املستدامة تنميةلل األهدا 

 شب   مبنو   شبركا ال صبعيد علب  السبلو  تغيبري علب  حلب وا ؛الرئيسين األموال رؤوس مقدميو 
 ا سبببتدامة عبببن الشبببركا  إببببغ  تنسبببيق مواءمبببة يف ا  قبببدم للمضبببي ا  جديبببد ا   خببب يعطبببي أ  ذلببب 
 اهلببد  هبب ا حتقيببق أ  بيببد الكليببة  ومؤشببرات  املسببتدامة التنميببة أهببدا  رصببد إطببار إىل ا  اسببتناد
 يف جمديببة تغببدو حببى للمقارنببة وقابليتهببا الشببركا  بيبباان  لتنسببيق اجلهببود مببن مزيببد ببب ل يقتضببي
 عليهببببا اتفقببببت الببببي واملؤشببببرا  األهببببدا  بلببببو  يف تقببببد  مببببن ُُيببببر  مببببا وتقيببببي  القببببرارا  اختبببباذ
 األعضاء  الدول

 احلكببومي اخلببرباء فريببق خببغل مببن ألونكتبباد،ل تبببنَّ  التحببد ، هلبب ا التصببد  ابب ومببن -٥
 تتببي  للشببركا  موجهببة املسببتدامة التنميببة هببدا أل أساسببية مؤشببرا  إىل حاجببة مثببة أ  الببدويل،
  والقيبباس للمقارنببة قابلببة وجتعلهببا املضببمار هبب ا يف الشبركا  هبببا تقببو  الببي اإلبببغ  عمليببة تنسبيق
__________ 

(١  Sustainable Development Solution Network, 2015, Indicators and a monitoring framework for the 
Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the Sustainable Development Goals  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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 يف البلدا  هبا لتستعن عملية أدوا  استحداث عل  األونكتاد اثبر ،٢٠٣٠ خطة اعتماد ومن 
 سبعي  سبيما و  ،للمقارنبة وقاببل متسبق بشبكل ةاملسبتدام التنميبة يف اخلا  القطا  إسها  ياسق
 املستدامة  التنمية أهدا  تحقيقل
 بنببباء يف البلبببدا  ملسببباعد  ةاحملاسبببب تطبببوير أدا  األونكتببباد  نقَّببب اخلصبببو ، وجببب  وعلببب  -6

 وإببببغ  التسبببيري، حسبببن ومسبببائل ،وا جتماعيبببة ،البيئيبببة ابلقضبببا  الصبببلة ذا  الوطنيبببة ا القببدر 
 وآلياهتبببا احملاسببببية الوطنيبببة البلبببدا  هببب   آليبببا  تعزيبببز ويف املسبببتدامة، التنميبببة أهبببدا  عبببن الشبببركا 
 ١6 يف عليبببب  اطُّل بببب  البببب   ؛/https://isar.unctad.org/accounting-development-tool )انظببببر لإلبببببغ 

 واملؤسسببببببية، التنظيميببببببة، القببببببدرا  تقيببببببي  يف املنقَّحببببببة األدا  واسببببببُتخد مت   ٢٠١٩ آب/أغسببببببط 
 وهببو املسببتدامة، التنميببة وأهببدا  ا سببتدامة عبن اإلبببغ  مضببمار يف الببوطين الصببعيد علبب  والبشبرية
 الشاملة  األساسية واإلبغ  احملاسبة ببنية ا  وثيق ا  ارتباط يرتب  عنصر

 اخلبرباء لفريبق الثغثبنو  اخلامسبة البدور  يف عبر ،و  األونكتباد وضب  ذلب ، عل  وعغو  -7
 يف إسبببهامها عبببن الشبببركا  إلببببغ  الرئيسبببية ابملؤشبببرا  املتعلقبببة ا رشبببادا  ،البببدويل احلكبببومي

 ابلتفصبيل تناوهلبا مبن سلسبلة خبغل مبن الرئيسبية املؤشبرا  اختبري و    ٢)املسبتدامة التنميبة حتقيق
 بببن ا ستشببار  اخلببرباء فريببق مبب  املناقشببا  ومببن الببدويل احلكببومي اخلببرباء لفريببق دورا  عببد  يف

 أُطببر وإىل عليهببا، املتفببق الرئيسببية اإلبببغ  مببباد  إىل ا ختيببار واسببتند  ٢٠١8و ٢٠١6 عببامي
  مبؤشببرا  صبلتها علب  وبنباء   ،الشبركا  تتبعهبا الببي اإلببغ  وممارسبا  القائمبة، الرئيسبية اإلببغ 
 ا رشبادا  مبن ويُبتغ  القطاعي  الصعيد عل  مطبقة املعين املستدامة التنمية هلد  حمدد  كلية
 للمقارنبة قاببل بشبكل ا سبتدامة مسبائل عبن أساسبية بيباان  تبوفري يف للشبركا  ا  معينب تكو  أ 
 وخطبة اب ستدامة يتعلق فيما املختلفن املصلحة أصحاب من للعديد املشرتكة ا حتياجا  يليب
 عبببن التفاصبببيل مبببن املزيبببد علببب  لغطبببغ  املببب كر ، هببب   مبببن الثالببب  الفصبببل )انظبببر ٢٠٣٠ عبببا 

 املختبببار  الرئيسبببية املؤشبببرا  قيببباس سببببل عبببن عمليبببة معلومبببا  ا رشبببادا  وتقبببد    ا رشبببادا 
 املسبتدامة، التنميبة أهبدا  حتقيبق رصد يف البلدا  احتياجا  م  يتسق حنو وعل  منتظ  بشكل
 ابلتنميببة املعببين املسببتو  الرفيبب  السياسببي املتحببد  األمبب  ملنتببد  الطوعيببة الوطنيببة تقاريرهببا وإعببداد

   ٣)املستدامة
 إىل والثغثببن، اخلامسببة دورتبب  مببداو   ختببا  يف ،الببدويل احلكببومي اخلببرباء فريببق وطلببب -8

 عبن الشبركا  إلببغ  الرئيسبية ابملؤشبرا  املتعلقبة ا رشبادا  بشب   عملهبا إمتبا  األونكتاد أمانة
 التنميبببة أهبببدا  رصبببد إطبببار مببب  يتسبببق حنبببو علببب  املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  حتقيبببق يف إسبببهامها
 الببببدول بببببدع  القطببببر  الصببببعيد علبببب  الرئيسببببية للمؤشببببرا  ةجتريبيبببب اختبببببارا  وإجببببراء املسببببتدامة
 األونكتباد أجبر  الغايبة، هلب   ا  وحتقيقب  اجملبال هب ا يف القبدرا  بناء مبادرا  خغل من األعضاء
 متثببل بلببدا  سببتة يف الشببركا  إىل املوجهببة ا رشببادا  تطبيببق عببن خمتببار  إفراديببة حالببة دراسببا 
 عبد  يف ا رشبادا  تنفيب  عن عا  استعرا  ُأجر  ذل ، عن وفضغ   خمتلفة  وصناعا  مناطق
__________ 

 أهبدا  حتقيبق يف إسبهامها عبن الشبركا  إلببغ  الرئيسبية ابملؤشبرا  املتعلقةا رشادا   ،٢٠١٩األونكتاد،   ٢)
   جنيف ،E.19.II.D.11 )منشورا  األم  املتحد ، رق  املبي  املستدامة التنمية

 واسبتعرا  متابعبة يف حمبور   ا  دور  يبؤد  وهبو املستدامة، التنمية بش   الرئيسي املتحد  األم  حمفل املنتد  ميثل  ٣)
 اجمللببب  برعايبببة سبببنو    املنتبببد  وجيتمببب  العببباملي  الصبببعيد علببب  املسبببتدامة التنميبببة وأهبببدا  ٢٠٣٠ عبببا  خطبببة

 وا جتماعي  ا قتصاد 

https://isar.unctad.org/accounting-development-tool/؛
https://isar.unctad.org/accounting-development-tool/؛
https://isar.unctad.org/accounting-development-tool/؛
https://isar.unctad.org/accounting-development-tool/؛
https://isar.unctad.org/accounting-development-tool/؛
https://isar.unctad.org/accounting-development-tool/؛
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 املؤشببرا  قابليببة مببن التحقببق إىل هبب   اإلفراديببة احلالببة دراسببا  مببن وُرمببي   4)مصببر يف شببركا 
 البي املطلوببة احملاسببية البيباان  وتبوافر لقياسبها، املقرتحة املنهجية ومن للتطبيق، الرئيسية املشرتكة
 إليها  تستند

 والثغثبببن السادسبببة البببدور  يف املناقشبببا  لتيسبببري املببب كر  هببب   األونكتببباد أمانبببة أعبببد و  -٩
 العملبببي التنفيببب  املؤقبببت: األعمبببال جبببدول مبببن ٣ البنبببد إطبببار يف البببدويل احلكبببومي اخلبببرباء لفريبببق

 التنميببببة أهببببدا  حتقيببببق يف إسببببهامها عببببن الشببببركا  جانببببب مببببن لإلبببببغ  رئيسببببيةال مؤشببببرا لل
 املب كر  وتقبد  إفراديبة  حبا   دراسبا  اسبتعرا  :املؤشبرا  هب   قيباس ذل  يف مبا ،املستدامة

  املسبتدامة التنميبة أهبدا  عبن اإلبغ ا ستدامة/ جمال يف الرئيسية التطورا  آخر عن عامة حملة
 أهدا  عن اإلبغ  يف الشركا  تواجهها الي الرئيسية التحد    كر امل تبن    السيا ، ه ا ويف

 بتطبيببق تتعلببق معينببة مسببائل بشبب   جببر  الببي ملناقشببا اب ذلبب  يف ا  مسببتعين املسببتدامة، التنميببة
 اإلفرادية  احلا   دراسا  حددهتا ا رشادا 

 املتواصببل تنفيبب ال خببغل مببن األونكتبباد إىل تببرد الببي تعقيبببا ال إىل ا  أيضبب املبب كر  وتسببتند -١٠
 ا سبتدامة عبن الشبركا  إلببغ  العامبة السياسبا  أطبر متكبن” املعنبو  التنميبة حساب شرو مل
 قببدرا  تعزيببز املشببرو  هبب ا مببن ويُبتغبب   “الغتينيببة وأمريكببا أفريقيببا يف املسببتدامة التنميببة أهببدا و 

 ،٢٠٣٠ عبا  خطة يف اخلا  القطا  إسها  ورصد قياس عل  خمتار  مستفيد  بلدا  حكوما 
 متك  بببببن أدوا  وتنفيببببب  إعبببببداد املشبببببرو  ويتبببببوخ   ١-6-١٢ واملؤشبببببر 6-١٢ الغايبببببة سبببببيما و 

 حبسبببان  املسببتدامة التنميببة ا سببتدامة/أهدا  عببن لإلبببغ  إطببار إنشبباء مببن السياسببا  واضببعي
 املشبببرو  أهبببدا  ومبببن البببوطين  الصبببعيد علببب  املعنيبببن املصبببلحة أصبببحاب يب لببب  ا  منسبببق ا  جهبببد

 يف اخلبا  القطبا  إسبها  عبن وأكيد  للمقارنة قابلة معلوما  مج  يف احلكوما  دع  األخر ،
 العباملي اإلطبار مؤشبرا  مب  يتسق حنو عل  الوطين الصعيد عل  املستدامة التنمية أهدا  حتقيق

 املستدامة  التنمية ألهدا 
 الببدويل احلكببومي اخلببرباء فريببق حببدث إليهببا خلُبب  الببي النتببائ  التعقيبببا  هبب   تشببملو  -١١

 األونكتبباد نظمبب  البب   املسببتدامة التنميببة أهببدا  حتقيببق يف اخلببا  القطببا  إسببها  قيبباس بشبب  
 لبببببو   اب نيويبببببور ، يف وا جتماعيبببببة ا قتصبببببادية الشبببببؤو  إلدار  التابعبببببة اإلحصببببباءا  وشبببببعبة
 املعبببين املسبببتو  الرفيببب  السياسبببي املنتبببد  خبببغل ٢٠١٩ متو /يوليببب  ١٥ يف األمريكيبببة، املتحبببد 
 األمبب  ووكببا   واخلببا ، العببا  القطبباعن مببن مرموقببو  متكلمببو  وانقبب    ٥)ةاملسببتدام ابلتنميببة
 ا تفبا  قبيبل من ا ستدامة، عن اإلبغ  جمال يف الرئيسية الدولية املنظما  عن فضغ   املتحد ،
 ا سببتدامة، عببن اإلبببغ  معببايري جملبب و  األداء، لتقببارير العامليببة املبببادر و  املتحببد ، لألمبب  العبباملي

 علببب  سبببتدامةامل التنميبببة أهببدا  عبببن البيببباان  تقبببدم يف الرئيسببية والتحبببد   اجليبببد  املمارسببا 
__________ 

يف ه ا الصدد، يود األونكتباد أ  يعبرب عبن تقبدير  لقيبادا  الشبركا  البي تطوعبت للمشباركة يف ا ختببار التجبرييب   4)
شببببببركة بروميغببببببا ، قطبببببا  الغببببببا  الطبيعببببببي؛ وغواتيمبببببا  )فنبببببباد  بببببببورات، لإلرشبببببادا  يف البلببببببدا  التاليببببببة: كولومبيبببببا، )

 Corporación)للمطببباع ، وجتبببار  التجزئبببة والتصبببني ؛ و Saúl E. Méndezوالسبببياحة/الفناد  وتنظيبببف املغبببب ؛ 

Multi Inversiones, energy( ؛ وكينيببا Safaricom, telecommunications وا حتبباد الروسببي  ؛(Norilsk Nickel, 

mining and metallurgy ؛ وأوكرانيببببببا (Naftogaz, oil and gas ؛ والتقببببببدير أيضببببببا  خلبببببببريين أكببببببادميين مببببببن مدرسببببببة 
 شركة يف مصر  ١٥الي تناولت تطبيق ا رشادا  يف  األعمال التجارية، اجلامعة األمريكية ابلقاهر  لدراستهما

 العباملي التجاريبة األعمال جمل  عن فضغ   الدامنر ، وإحصاءا  غواتيما  حكومة من بدع  احلدث ه ا ُنظ     ٥)
 نورديس   ونوفو أوكرانيا يف املالية اإلدار  وأكادميية املستدامة، ابلتنمية املعين
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 أصببحاب ملسبباعد  متسببق حنببو علبب  الببوطين الصببعيد علبب  البيبباان  هبب   ومجبب  الشببركا  صببعيد
 هب ا يف املشباركو  وانقب   ٢٠٣٠ عبا  خطة تنفي  يف اخلا  القطا  إسها  فه  عل  املصلحة
 النه   ه ا الرئيسية األونكتاد مؤشرا  هبا تدع  أ  ميكن الي السبل املنتد 

 بشبب   الببدويل احلكببومي اخلببرباء فريببق أجراهببا الببي ناقشببا امل إىل املبب كر  تسببتند ا ،وأخببري  -١٢
 يف السببببببابقة دوراتبببببب  يف املسببببببتدامة التنميببببببة أهببببببدا  عببببببن الشببببببركا  بببببببغ إب املتعلقببببببة املسببببببائل

 الواثئببق مبب  اب قببرتا  املبب كر  هبب   يف النظببر ينبغببي ولبب ل ،  ٢٠١8و ،٢٠١7و ،٢٠١6 أعبوا 
   6)الدورا  تل  يف اخلرباء فريق مداو   تيسريل أعد  الي

 والتنفيذذذذذ  الذذذذذدويل التنسذذذذذيق يف القائمذذذذذة والتحذذذذذد   األخذذذذذرية التطذذذذذورا  -اثنياا  
 املستدامة التنمية االستدامة/أهدا  ع  لإلبالغ العملي

 يف ُعق ببببببد  الببببببي الببببببدويل احلكببببببومي اخلببببببرباء لفريببببببق والثغثببببببن اخلامسببببببة الببببببدور  منبببببب  -١٣
 أهدا ا سبببتدامة/ عبببن اإلببببغ  تنسبببيق تعزيبببز يف أسبببهمت عديبببد  تطبببورا  مثبببة ،٢٠١8 عبببا 

بببر حنبببو علببب  ،املسبببتدامة التنميبببة  اجلهبببا  ببببن التنسبببيق يتبببي و  املمارسبببة صبببعيد علببب  تنفيببب   يُيس  
 الرئيسية  الفاعلة
 ف صبب  ببرو ا، يبزداد املسبتدامة التنميبة أهبدا  عبن اإلببغ  إىل الشبركا  نزو  وأضح  -١4

 تكببببباثر إىل املسببببتدامة التنميببببة أهببببدا  وأد  ا ،شببببيوع يببببزداد ا سببببتدامة بيبببباان  عببببن الكشببببف
 األخبري  اآلونبة يف ُأجريبت استقصبائية دراسبة يف جباء فقبد اجملبال، هب ا يف البياان  عل  الطلبا 

 N100 مؤشببر يف املدرجبة الشبركا  تقبارير مببن التقريبب وجب  علب  تقببارير عشبر  كبل  مبن أربعبة أ 
 حي  من عاملية شركة وخسن مئتن ألكرب G250 ومؤشر العاملي الصعيد عل  شركة مائة ألكرب

 الرئيسببية والبلببدا  املسببتدامة  التنميببة أبهببدا  املؤسسببية الشببركة مسببؤولية أنشببطة تببرب  اإليببرادا 
 وإسببانيا، غبال،والربت وهولنبدا، واملكسبي ، وفرنسبا، وفنلنبدا، كولومبيبا،  هبي الرابطة ه   تُقي  الي

 7٢ أ  أخبر  دراسبة يف وجباء   7)الشبمالية وأيرلندا العظم  لربيطانيا املتحد  واململكة والسويد،
 أهببدا  إىل تشببري عريضبة صببناعية قطاعبا  وسببتة ا  وإقليمب ا  بلببد ٢١ يف شبركة 7٢٩ مببن املائبة يف

   8)ا ستدامة وعن املؤسسية تقاريرها يف املستدامة التنمية
 أبهببدا  املؤسسببية املسببؤولية نشببا  موضببو  رببب  جمببرد أب  ا  عمقبب يببزداد اإلدرا  أ  بيببد -١٥

 املصببلحة أصببحاب يقتصببر   احلببايل، الوقببت يف السببائد الببنم  ففببي يكفببي،   املسببتدامة التنميبة
 وعببن املسببتدامة التنميببة أهببدا  حتقيببق يف الشببركا  إسببها  كيفيببة  عببن معلومببا  يطلبببو  البب ين
 انفب  مبا عبدد ويفكر احلكومية  غري واملنظما  املدين اجملتم  عل  ه   امهاهتاملس الفعلي الت ثري
 التنميبة أهبدا  مب  ا سبتثمارية قبراراهت  مبواءمة الكفيلة السبل يف املؤسسين املستثمرين من يزداد

__________ 

 الصبببببادر  الرمسيبببببة غبببببري البببببدور  وورقبببببة TD/B/C.II/ISAR/81و TD/B/C.II/ISAR/78و TD/B/C.II/ISAR/75 انظبببببر  6)
 التنميبببة أهبببدا  حتقيبببق يف إسبببهامها عبببن الشبببركا  إلببببغ  الرئيسبببية )املؤشبببرا  ٢٠١7 الثببباين/نوفمرب تشبببرين ١ يف

 املستدامة  
(7  KPMG International Cooperative, 2017, The Road Ahead: The KPMG Survey of Corporate 

Responsibility Reporting 2017  
(8  PwC, 2018, From Promise to Reality: Does Business Really Care about the SDGs [Sustainable 

Development Goals]? And What Needs to Happen to Turn Words into Action  
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 عببن التجاريببة األعمببال تكشببف أ   حمالببة هبب   ا سببتثمار اسببرتاتيجيا  وستسببتدعي املسببتدامة 
   ٩)أتثريها مد 
 مسبباعد  منهبا توخببت عديبد  تصببرُيا  اجملبال هبب ا يف رئيسبية فاعلببة جهبا  أصبدر و  -١6

  حزيبببرا / ففبببي ة،ا سبببتدام عبببن اإلببببغ  أعمبببال جبببدول تنفيببب  مواصبببلة علببب  املصبببلحة أصبببحاب
 املعلومببا  عببن اإلبببغ  بشبب   جديببد  توجيهيبة مببباد  األوروبيببة املفوضببية نشببر  ،٢٠١٩ يونيب 

 املببباد  هبب   أحببد ويتمثببل   ١٠)املسببتدا  للتمويببل عملهببا خطببة إطببار يف ابملنببا  املتصببلة املؤسسببية
 لتصبنيف معيبار    ا  نظامب يضب  ، ١١)األورويب ا حتباد يف التصبنيف عل  عن تقين تقرير يف التوجيهية
 السبندا  معيبار عبن آخبر خرباء تقرير ويستحدث املستدامة  ا قتصادية األورويب ا حتاد أنشطة
 مقارنبة علب  املسبتثمرين ستسباعد املرجعيبة النقبا  من جديد  فئة األورويب ا حتاد يف  ١٢)اخلضراء
 األورويب ا حتباد معبايري عبن خبرباء بتقريبر ا  أيضب املفوضبية ورحببت  سبتثماراهت   الكربونية البصمة
 منبب  يُرجتبب  التسببيري حسببن بيبباان  عببن الكشببف أو ،ا جتماعيببة أو ،البيئيببة واملعببايري املنببا  بشبب  
 العوامببل هب   تضبمن يف املؤسسبيو  املسببتثمرو  يتبعهبا البي الطريقبة عببن الكشبف شبرو  حتسبن

 ا حتبببباد شببببركا  مببببن لعببببدد التوجيهيببببة املببببباد  هبببب   سببببتقد و    ١٣)املخبببباطر بشبببب   عمليبببباهت  يف
 أتثبببري عبببن اإلببببغ  تحسبببنب الكفيلبببة السببببل عبببن عمليبببة توصبببيا  شبببركة 6 ٠٠٠ يبلببب  األورويب
 إطبار يف التوجيهيبة املبباد  هب   وتندرج  التجارية اأعماهل يف املنا  تغري وأتثري املنا  يف أنشطتها
 ا نتقبال يف حاسب  دور أداء مبن املبايل القطبا  يبتمكن حبى املفوضبية تبب هلا الي املتواصلة اجلهود

 ا ستثمارا   متويل من املطلوب النطا  وحتقيق ا  مناخي حمايد اقتصاد إىل
 دلببيغ   ا سببتدامة عببن اإلبببغ  معببايري وجملبب  املنببا  عببن الكشببف معببايري جملبب  وأصببدر -١7

 املتصبببببلة املاليبببببة ابإلفصبببباحا  املعنيبببببة العمببببل فرقبببببة أعدتبببب  ابملنبببببا  املتعلقببببة اإلفصببببباحا  لتنفيبببب 
 ،٢٠١7 حزيرا /يونيببب  يف العاملبببة الفرقبببة نشبببرت  تقريبببر أعقببباب يف البببدليل هببب ا وأييت   ١4)ابملنبببا 
 اإلفصببباحا   هبب   تتنببباول بتوصببيا  ا  مشببفوع اجلمهبببور، مببن النطببا  واسبببعة طائفببة إىل ا  موجهبب
   ١٥)هلا ا  عام ا  وإطار  عنها أساسية معلوما  ويورد اإلفصاحا ، ه   سيا  التقرير ويبن   
 اإلببغ  بش   املستدامة التنمية أجل من التجارية لألعمال العاملي اجملل  أعمال وتتي  -١8
 وأصبببدر  املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  يف للمشببباركة شبببركا لل لفرصبببةا واإلفصبببا  ا سبببتدامة عبببن

 املستدامة الطاقة مضمار يف أهدافها حتقيق يف الشركا  ملساعد  األوىل التوجيهية املباد  اجملل 
__________ 

(٩  KPMG International Cooperative, 2017  
(١٠  European Commission, 2019, Sustainable finance : الطريقبة لتحسبن توجيهيبة مبباد  املفوضبية نشبر 

 املنببا  متويببل عببن مهمببة جديببد  تقببارير بثغثببة وترحببب ابملنببا  املتصببلة املعلومببا  عببن الشببركا  هبببا تُبل  بب  الببي
  حزيرا /يوني  ١8 صحفية، نشر  مرموقو ، خرباء أعدها

(١١  European Commission, 2019, EU [European Union] taxonomy for sustainable activities, 18 June  
(١٢  European Commission, 2019, EU [European Union] green bond standard, 18 June  
(١٣   European Commission (2019). EU [European Union] climate benchmarks and benchmarks’ 

ESG [environmental, social and governance] disclosures, 18 June  
(١4  Climate Disclosure Standards Board, 2019, CDSB [Climate Disclosure Standards Board] and 

SASB [Sustainability Accounting Standards Board] release TCFD [Task Force on Climate-

related Financial Disclosures] implementation guide, press release, 1 May  
(١٥  Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017a, Final Report: Recommendations of 

the Task Force on Climate-related Financial Disclosures  
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 التوجيهيبة املبباد  هب   وتوضب  ألورويب ا ا حتباد نظمب  الب   املسبتدامة الطاقبة أسببو  يف وذل 
 الوقبت يف إ هبا حاثبة واسبتخدامها، الكربو  املنخفضة ابلطاقة للتزود التجارية اجلدو  للشركا 

   ١6)فيها القيمة سغسل يف ا بتكار حتفيز عل  نفس 
 ونشبببر ا سبببتدامة عبببن اإلببببغ  معبببايري جملببب  أعبببد ،٢٠١8 الثببباين/نوفمرب تشبببرين ويف -١٩

 ماليببة مسببائل تتنبباول ابلصببناعة خاصببة لغسببتدامة ا  حماسبببي ا  معيببار  77 مببن تتبب لف كاملببة  جمموعببة
 القبيببل هبب ا مببن مسببائل يف النظببر إىل يببدعوه  مشبباركة دليببل للمسببتثمرين اجمللبب  ويقببد  جوهريبة 

 مراعاهتبا ينبغبي البي والبُنه  املسبائل يوضب  للتنفيب  دليبل عبن فضبغ   الشبركا ، مب  للنقبا  تطر 
   ١7)اجملل  معايري تنفي  عند
 اتبعبة ا سبتدامة معبايري وضب ل مسبتقلة هيئبة ووه العاملية، ا ستدامة معايري جمل  وعنَّ  -٢٠
 لوضبب  اخلببرباء مببن متعببددين مصببلحة أصببحاب تضبب  تقنيببة جلنببة األداء، لتقببارير العامليببة لمبببادر ل

 املعيببببار مشببببرو  ويببببدع  احلكومببببا   إىل واملببببدفوعا  الضببببرائب بشبببب   األوىل ةالعامليبببب اإلقببببرارا 
 اللجنبة هب   وببدأ  الضبرائب  اسبرتاتيجية بشب   اإلدار  هنب  إقبرارا  بتجمي  الضرائبية الشفافية
  ستعراضبببب  اآل  متببببا  وهببببو ،٢٠١8 الثاين/ينبببباير كببببانو   يف املعيببببار مشببببرو  إعببببداد يف عملهببببا
   ١8)اجلمهور ق بل من علي  والتعليق

 ببن واملواءمبة الرئيسبية الفاعلبة اجلها  بن التنسيق تيسري إىل هتد  عديد  أنشطة ومثة -٢١
 املتكامبل لإلبغ  الدويل اجملل  يدير  ا  منرب  املؤسسي اإلبغ  بش   احلوار وميثل أعماهلا  جداول
 األطبر تضب  البي وتلب  املعبايري لوضب  الرئيسبية اهليئا  بن واملواءمة والتنسيق التعاو  تعزيز إىل يهد 
 ،/https://corporatereportingdialogue.com/about )انظببببر اإلبببببغ  بيئببببة يف هببببا  دويل أتثببببري هلببببا الببببي
 املنظمببا  مببن املؤسسببي اإلبببغ  بشبب   احلببوار ويتبب لف   ٢٠١٩ آب/أغسببط  ١٩ يف عليبب  أُط  لبب 
 احملاسبببة معببايري وجملبب  املنببا ، عببن الكشببف معببايري وجملبب  التنميببة، بسياسببا  املعنيببة اللجنببة التاليببة:
 لإلببببغ  الببدويل واجمللببب  احملاسبببة، ملعبببايري الببدويل اجمللببب و  ،األداء لتقببارير العامليبببة واملبببادر  املاليببة،

 ملبد  مشبرو  فهبو ،املواءمبة حتسبن مشبرو  أمَّبا  سبتدامة ا عبن اإلببغ  معبايري جمل و  ،املتكامل
 إعببداد الشببركا  علبب  لسببه   يُ  حنببو علبب  املؤسسببي اإلبببغ  يف ا تسببا  تعزيببز علبب  يركببز سببنتن

 )انظبببببر املعلومبببببا  مبببببن واجملتمببببب  املبببببال رأس أسبببببوا  احتياجبببببا  تلبببببيب ومتسبببببقة فعالبببببة إقبببببرارا 
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/متبببببو / ٩ يف عليببببب  إطُّل بببب  ؛ 

  ٢٠١٩ أيلول/سبتمرب يف األولية املشرو  نتائ  تُنشر أ  املقرر ومن   ٢٠١٩ يولي 
 املسبتمر التعباو  إىل املسبتدامة التنميبة أهبدا  عبن اإلببغ  بشب   العمل منهاج ويستند -٢٢
 تزويببببد إىل املبببببادر  وترمببببي املتحببببد   لألمبببب  العبببباملي وا تفببببا  األداء لتقببببارير العامليببببة بببببادر امل بببببن

 أمانبببة وتعمبببل املسبببتدامة  التنميبببة أهبببدا  بشببب   أدائهبببا عبببن لإلببببغ  ومنهجيبببة إبطبببار الشبببركا 

__________ 

 ملسباعد  جديبد  توجيهيبة مباد  املستدامة التنمية أجل من ،٢٠١٩، التجارية لألعمال العاملي اجملل  أصدر  ١6)
 حزيرا /يوني   ١٩ املستدامة، للطاقة أهدافها حتقيق يف الشركا 

(١7  Globe Newswire, 2018, SASB [Sustainability Accounting Standards Board] codifies first-ever 
industry-specific sustainability accounting standards: Financially material reporting standards 

launched at London Stock Exchange, 7 November  
 الضببببببرائب عبببببن [األداء لتقبببببارير العامليببببببة للمببببببادر ] اجلديبببببد املعيببببببار  ٢٠١8 األداء، لتقبببببارير العامليبببببة املببببببادر   ١8)

 األول/ديسمرب  كانو   ١٣ علي ، العا  للتعليق اآل  متا  احلكوما  إىل واملدفوعا 

https://corporatereportingdialogue.com/about/
https://corporatereportingdialogue.com/about/
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/؛
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/؛
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/؛
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/؛
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/؛
https://corporatereportingdialogue.com/better-alignment-project/؛
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 مب  كثبب  عبن ،املتعبددين املصلحة ألصحاب ا ستشارية املنرب جلنة يف ا  عضو  بصفتها األونكتاد،
 املببببادر  أعلنبببت ،٢٠١٩ شببببا /فرباير ويف وا تسبببا   التنسبببيق لتحقيبببق العببباملي ا تفبببا  املببببادر 
 أفضببببل ضبببب لو  شببببراكتهما اسببببتمرار عببببن املتحببببد  لألمبببب  العبببباملي وا تفببببا  األداء لتقببببارير العامليببببة

 إعطبباء مببن التجاريببة لألعمببال ا  متكينبب املسببتدامة، التنميببة أهببدا  عببن الشببركا  إبببغ  ممارسببا 
   ١٩)عن  واإلبغ  احملر  التقد  وقياس املستدامة، التنمية أهدا  من املنشود  للغا   األولوية

 املؤسسببببا  تببببب هلا الببببي املسبببتمر  اجلهببببود تقيببببي ب هتمبببا ا  يببببزداد ذلبببب ، إىل وابإلضبببافة -٢٣
 التحبالف مبادر  وهتد   اتقاريره يف املستدامة التنمية هدا أو  ا ستدامة قضا  تناولل التجارية
 خبببغل مبببن املسبببتدامة التنميبببة أهبببدا  حتقيبببق يف اخلبببا  القطبببا  أتثبببري   د  إىل املرجعبببي العببباملي
 يف الشببركا  أكببرب وبرتتيببب  التبب ثري شببديد  دعببتُ  الببي الرئيسببية اجملببا   يف مرجعيببة أسبب  وضبب 
 ومببن ٢٠٢٣ عببا  حبلببول املرجعيببة األسبب  مجيبب  تغطيببة التحببالف يتوقبب  رئيسببية، جمببا   سبببعة

   ٢٠)وجمانيبة املصبدر مفتوحبة املعلومبا  مجيب  وسبتكو  بشب هنا  احملبر  التقبد  رصبد يف الشرو  مث
 العببابر  التحببد   ملواجهببة حلببول إجيبباد إىل تسببع  فببائز  مشبباري  عشببر  ضببمن التحببالف واختببري

 منصبببة التحبببالف أعبببد ذلببب ، عبببن وفضبببغ     ٢١)للسبببغ  ابريببب  منبببرب إطبببار يف وُعبببر   للحبببدود
   ٢٢)املشرت  العمل تتي  كوسيلة  للتعل  التحالف

 الطريقببة ُيل  ببل سببنوا  ثببغث مدتبب  حبثببي مشببرو  الشببركا  شببفافية أجببل مببن التحببالفو  -٢4
 اجملتمبب  يف أتثببري مببن حُتدثبب  مببا لفهبب  الغ مببة املعلومببا  عببن األوروبيببة الشببركا  هبببا تكشببف الببي

 واجمللببببب  األورويب الربملبببببا  عبببببن الصبببببادر EU/2014/95 التوجيببببب  يقتضبببببي  مبببببا حنبببببو علببببب  والبيئبببببة،
 كشبببببف  بشبببب   EU/2013/34 التوجيبببب  يعببببد  ل الببببب   ٢٠١4 األول/أكتببببوبر تشببببرين ٢٢ املببببؤر و 

 أكثببر تقيببي  وبعببد  التنببو  ومعلومببا  املاليببة غببري املعلومببا  عببن معينببة كبببري   وجمموعببا  شببركا 
 التحبالف أصبدر العمليبة، الناحيبة مبن التوجي  تنفي  عن مبكر  أفكار تقدم بغية شركة ١٠٠ من
 ا سببتدامة بيبباان  عببن الشببركا  كشببف  حببال عببن ٢٠١8 لعببا  البحببوث تقريببر ٢٠١٩ عببا  يف

   ٢٣)التوجي  مبوجب
 لألمببب  التابعبببة وا جتماعيبببة ا قتصبببادية الشبببؤو  إدار  يف اإلحصببباءا  شبببعبة وتعكبببف -٢٥

 يف ودار،  تجار وال التجارية األعمال احصاءا  بش   إرشادا  لتقدم هيئة إنشاء عل  املتحد 
 وا جتماعيبة ا قتصبادية الشبؤو  وإدار  األونكتباد ببن التعباو  فر  تناول نقا  األخري ، اآلونة
 احملاسببة ألغبرا  تسبتخد  البي البيباان  مجب  منهجيبة توحيد غيةب ص خم عمل فريق خغل من

 املالية  والتقارير التجارية
__________ 

(١٩  United Nations Global Compact, 2019, Global Reporting Initiative and the United Nations Global 
Compact announce continued collaboration to advance business reporting on the Sustainable 

Development Goals, 21 February  
 الببببببببراب  علبببببببب  التحببببببببالف عقببببببببدها الببببببببي املسببببببببتدير  املوائببببببببد عببببببببن مببببببببوجز  واثئببببببببق علبببببببب  ا طببببببببغ  ميكببببببببن  ٢٠)

www.worldbenchmarkingalliance.org/consultation ٢٠١٩ متو /يولي  ٩ يف علي  ا طغ  )مت   
 للسبببغ ، ابريببب  منبببرب يف فبببائز  مشببباري  عشبببر  ضبببمن ،٢٠١٩ [،العببباملي املرجعبببي التحبببالف] مببببادر  أُعلنبببت  ٢١)

 للحلفاء! التهنئة
(٢٢  World Benchmarking Alliance, 2019, The Alliance: Collectively shaping the way forward  
(٢٣  Alliance for Corporate Transparency, 2019, 2018 Research Report: The State of Corporate 

Sustainability Disclosure under the EU [European Union] Non-financial Reporting Directive  

file:///C:/Users/pdfeng/Downloads/www.worldbenchmarkingalliance.org/consultation
file:///C:/Users/pdfeng/Downloads/www.worldbenchmarkingalliance.org/consultation
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 الشبركا  إببغ  تنسبيق تيسبري يف قائمبة تبزال   معاجلتهبا يتعبن عديبد  حتد   أ  بيد -٢6
  ٢٠٣٠ عا  خطة إطار يف ذل  يف مبا ،جودت    د و  ا ستدامة مسائل عن
 أداء عببببن كشببببفلل الطوعيببببة لطبيعببببةاب يتعلببببق فيمببببا قائمببببة تحببببد  ال بعبببب  تببببزال و  -٢7

 للمقارنبببة  وقابليتهبببا املعلومبببا  تلببب  نوعيبببة يف يبببؤثر أمبببر وهبببو ،ا سبببتدامة مضبببمار يف الشبببركا 
 البيبباان  عببن الكشببف فبب   ا سببتدامة، عببن اإلبببغ  يف السببائد اإلجيببايب ا جتببا  مببن الببرغ  وعلبب 
 خمببببببو    يكببببببو  عنببببببدما إ  للمقارنببببببة وقببببببابغ   ا ،ومتسببببببق واسبببببب ، نطببببببا  علبببببب  ا  شببببببائع يغببببببدو لببببببن
   ٢4)احلكوما  من
 املهمببة اجملببا   ومببن آخببر  حتببد    املببايل لإلبببغ  الدوليببة املعببايري مبب  ا تسببا  ويشببكل -٢8

 يعتمببد البي والطرائبق ا فرتاضبا  يف فيتمثبل اآلخبر، املهبب  اجملبال أمبا املبل  غبة  الشبركة حبدود تعيبن
 بع  ويف املستدامة  التنمية ا ستدامة/أهدا  عن لإلبغ  تطبيقها وينبغي املايل اإلبغ  عليها

 الشبركة بيباان  ولبي  املوحد ، التقارير إلعداد مطلوبة املعايري ه   تكو  قد القضائية، الو   
وقببد يثببري ذلبب  صببعوبة يف جتميبب  البيبباان  غببري املاليببة، فالشببركا  قببد تسببتخد   القانونيببة  املاليببة

قواعبببد حماسببببية متباينبببة يف إبغغهبببا عبببن البيببباان  املاليبببة اإللزاميبببة والتقبببارير املوحبببد  علببب  صبببعيد 
اجملموعببة  ويف مجيبب  األحببوال، عنببدما يُبلَّبب  أيضببا   عببن معلومببا  تعببز  إىل شببركا ، أو مرافببق، 
أو أنشطة تق  خبارج حبدود اإلببغ  الرئيسبي للمنظمبة، ينبغبي متييبز هب   البيباان  بوضبو  عبن 

  املعلوما  عن الشركا  واألنشطة الواقعة يف إطار احلدود املالية 
 يف مهمتبببا  مسبب لتا  بقيببت ،الببدويل احلكببومي اخلببرباء فريببق دوريت بببن مببا فببرت  وخببغل -٢٩

 وهبباات   املسببتدامة التنميبة أهببدا و  سببتدامةا  عبن اإلبببغ  أعمببال جبدول بشبب   النقببا  صبلب
 ومصداقيتها  عنها املبل  لبياان ل النسبية األمهية :مها املس لتا 

 النسبية األمهية  
 ا  جديببد ا  بعببد النسبببية األمهيببة تكتسببي ،املسببتدامة التنميببة أهببدا  عببن اإلبببغ  سببيا  يف -٣٠

 علومببا امل تكببو ”) املببايل لإلبببغ  املفبباهيمي اإلطببار يف عليبب  املنصببو  التعريببف إىل ابإلضببافة
 يتخبببب ها الببببي القببببرارا  يف يببببؤثر قببببد ا،بياهنبببب يف أخطبببباء ارتكبببباب أو ،حبببب فها كببببا    إ جوهريببببة
   “بعين  ُمبل    كيا   بش   املالية املعلوما  أساس عل  و املستخدم

 أصببببحاب مببب  متعببببدد  مشببباورا  إجبببراء املسببببتدامة التنميبببة أهببببدا  اعتمببباد اسبببتدع و  -٣١
 ،ا قتصبادية األنشطة من معينة وانبجل النسبية األمهية عل  األطرا  مجي  فيها تاتفق املصلحة
 املاليبة ابإلقرارا  املعنية العمل فرقة قدمت ذل ، عن فضغ  و  إليها  ابلنسبة وا جتماعية والبيئية،
 إجببراء يف شببركا ال تتبعهببا أ  ميكببن الببي الطريقببة بببن   تُ  توصببيا  ٢٠١7يف عببا   ابملنببا  املتصببلة
 يف العمبببل فرقببة وذكبببر    ٢٥)ةا سببتدام معلومببا  عبببن للكشببف النسبببية األمهيبببة تقيببي  عمليببا 
 لتقيببي  ختضبب  املببايل اإلبببغ  تقببارير يف املدَرجببة املعلومببا  معظبب  أب َّ  تسببل  ” أهنببا النهببائي تقريرهببا
 املنبببا  بتغبببري املتصبببلة املخببباطر أ َّ  و يعتقبببد املسبببتثمرين مبببن كثبببريا    أ َّ  بيبببد  النسببببية أمهيتهبببا مبببد 

__________ 

(٢4  KPMG International Cooperative, 2017  
(٢٥  Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 2017b, Implementing the Recommendations of 

the Task Force on Climate-related Financial Disclosures  
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   ٢6)“التقريب وج  عل  الصناعا  مجي  يف وتؤثر للتنوي  قابلة غري ألهنا خاصا   اهتماما   تتطلب
 دو ر بليببو  السببنوية إيراداهتببا تتجباو  الببي املنظمببا  بعبب  أب  تقباريرال توصببي الصببدد، هب ا ويف

 املاليببة امللفببا  يف لببي  )أ ، أخببر  تقببارير يف املعلومببا  تلبب  عببن كشببفال يف تفكببر أ  ينبغببي
 وفضببغ    املاليببة امللفببا  يف مضببمنة غببري وتكببو  ا  نسبببي مهمببة املعلومببا   ُّ تُعببد   عنببدما السببنوية 

 واملقرتنبة ابملنبا  املتصبلة املخباطر بشب   مقايي  إدراج يف تنظر أ  للمنظما  ينبغي” ذل ، عن
 يتي  مما ، ٢7)“ومنطبقة جمدية تكو  ماعند النفا   وإدار  األراضي، واستخدا  والطاقة، ،ابمليا 
 املخبباطر  أب متعجببل اسببتنتاج إىل اخللببو  مببن املنظمببا  العمببل فرقببة وحتبب ر  ا جتاهببا  حتليببل
 األجبل الطويلبة طبيعبةال عبن تصبورا  إىل ا  اسبتناد جوهريبة ليسبت املتاحبة والفبر  ابملنبا  املتصبلة

  نا ابمل املتصلة املخاطر بع ل
 النسبببية لألمهيببة مببزدوج منظببور إىل األوروبيببة املفوضببية تشببري ،األورويب ا حتبباد حالببة ويف -٣٢

 وتراعببي   ٢8)وا جتماعيببة البيئيببة النسبببية األمهيببةو  املاليببة النسبببية األمهيببة مهببا: اثنببن بعببدين يشببمل
 الرئيسبي  اجلمهبور ميثلبو  املسبتثمرين أ  وتبر  وموقفهبا، وأداءهبا الشبركة تطبور املالية النسبية األمهية
 املسببتهلكن، وتعتببرب الشببركة، أنشببطة أتثببري احلسبببا  يف وا جتماعيببة البيئيببة النسبببية األمهيببة وأتخبب 
 يعتمبد الصبدد، هب ا ويف الرئيسبي  اجلمهبور املسبتثمرين مبن متزايبد وعدد واملوظفن، املدين، واجملتم 
 مببن املنشببود  الغببا   أب  القائلببة الفكببر  علبب  الرئيسببية املسببتدامة التنميببة أهببدا  مؤشببرا  راختيببا

 النسببية األمهيبة تقيبي  لعمليبا  احلبايل اإلطبار يف مضمنة الكلية واملؤشرا  املستدامة التنمية أهدا 
 البياان   عن املشرت  للكشف املقرت  األساس خ  توج  فهي مثَّ  ومن
 املبباد  غببري البيببا  فهبب  املاديببة غببري املعلومببا  عببن الكشببف جيعببل أخببر ، انحيببة ومببن -٣٣
 والنموذجيببة العامبة املعلومبا  تفباد  وينبغببي املاديبة  املعلومبا  جببُي ألنبب  املاديبة صبعوبة أكثبر
 أ  دو  املسببببتدامة التنميببببة أهببببدا  إىل األحيببببا  بعبببب  يف الشببببركا  وتشببببري   ٢٩)اجلوهريببببة غببببري

 السببببيا  إدراج جيعببببل الصببببدد، هبببب ا ويف  ا سببببتدامة عببببن اإلبببببغ  علبببب  قيمببببة ابلضببببرور  تضببببفي
 إىل اإلشببار  ذلبب  يشببمل أ  ميكببن املثببال، سبببيل فعلبب  أسببهل  املاديببة املعلومببا  فهبب  املناسببب

 املالية غري املسائل ترب  الي الصلة لبيا  الشركة أداء عر  عند ع األ واألهدا  ا سرتاتيجيا 
 املعلومببببا  هبببب   ومتك  ببببن   ٣٠)وابلسياسببببا  الرئيسببببية وابملخبببباطر الطويببببل، لألجببببل ابسببببرتاتيجيتها

 عمليبببا  مببن مزيبببد إجببراء هلبببا يتببي  الببب   النسبببية األمهيبببة منظببور تطبيبببق مببن شبببركا ال الوصببفية
 واملعببايري ا سببتدامة، عببن لإلبببغ  التوجيهيببة ابملببباد  ذلبب  يف مسببتعينة ،البيبباان  عببن الكشببف
 املتاحة  األخر  اآلليا  أو الوطنية، التنظيمية والقواعد الصناعية،

__________ 

 أ ٢٠١7 ابملنا ، املتصلة املالية ابإلفصاحا  املعنية العمل فرقة  ٢6)
 أ ٢٠١7 ابملنا ، املتصلة املالية ابإلفصاحا  املعنية العمل فرقة  ٢7)
وثيقبببببببببببة تشببببببببببباور بشببببببببببب   اسبببببببببببتكمال املبببببببببببباد  التوجيهيبببببببببببة غبببببببببببري امللزمبببببببببببة بشببببببببببب   اإلببببببببببببغ  غبببببببببببري املبببببببببببايل،   ٢8)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ 

2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf  ٢٠)مت ا طببببببببببببببغ  عليبببببببببببببب  يف 
   ٢٠١٩آب/أغسط  

(٢٩  European Commission, 2017, Communication from the Commission: Guidelines on non-financial 

reporting (methodology for reporting non-financial information), Official Journal of the European 

Union, 2017/C 215/01, 5 July. 
 نفس   ملرج ا  ٣٠)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
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 والضمان صداقيةامل  

 وتتفاو  ومصداقيت   اإلبغ  جدو  بتيسري املايل غري اإلبغ  مصداقة تتعز  أ  ميكن -٣4
ُبل  بب  الكيبا  وقببدر  املصبدر حسببب املتاحبة املعلومببا  دقبة

 ا   حقبب املعلومببا  هب   ضببما  علب  امل
ُبل  غببة الكيبباان  تسببتخد  أ  املهبب  فمببن مثَّ، مببنو 

 واخلببارجي الببداخل الضببما  مببن السببلي  املببزي  امل
 يف األوروبيبببة املفوضبببية اقرتحبببت املثبببال، سببببيل فعلببب  املنشبببور   البيببباان  علببب  املصبببداقية إلضبببفاء
 خبببببغل مبببببن ودقبببببة ا  انصببببباف أكثبببببر املاليبببببة غبببببري املعلومبببببا  الكيببببباان  جتعبببببل أ  األخبببببري  اآلونبببببة
 : ٣١)التالية الوسائل

 مسببائل عببن مسببؤولية اسببناد املثببال، سبببيل )علبب  املناسبببة املؤسسببية اإلدار  ترتيبببا  )أ  
 للمجل  ؛ اتبعة جلنة إىل أو املستقلن، اجملل  أعضاء بع  إىل الشفافية و/أو ا ستدامة

 الداخلية؛ والرقابة اإلبغ  ظ نُ و  ،هبا وموثو  قوية أدلة )ب  
 فعال؛ بشكل املصلحة أصحاب إشرا  )ج  
 املستقل  اخلارجي الضما  )د  

 إىل مبيغ   تبزداد شبركة ١٠٠ أكبرب أ  ٢٠١7 لعبا  الدوليبة التعاونيبة KPMG شركة وتبن    -٣٥
 من ا ستدامة عن اإلبغ  ضما  يزال   املايل، لإلبغ  ا  وخغف اخلارجية  الضماان  استخدا 
 احملاسببببببببية أورواب شبببببببركة مثببببببل شبببببببركا  أ  بيببببببد البلبببببببدا   مببببببن كثبببببببري  يف ا  طوعيبببببب اثلببببببب  طببببببر 

Europe) (Accountancy
 جود  لز د  املستقل الضما  تشج  األداء لتقارير العاملية واملبادر  ، ٣٢)

 أ   ٣٣)األخري  اآلونة يف األونكتاد عن صدر حبثي منشور يف ا  أيض وجاء ا ستدامة  عن اإلبغ 
 املاليببة  البيبباان  جلببود  ومكافئببة ا  منهبب للتحقببق قابلببة تكببو  أ  جيببب املاليببة غببري البيبباان  جببود 
 املعيبببببار وفبببببق الرئيسبببببية املؤشبببببرا  عبببببن البيببببباان  مراجعبببببة جُتبببببر  أ  ا  أيضببببب املنشبببببور هببببب ا ويقبببببرت 
 يف ا سبتعرا  أو املراجعبة عمليبا  غبري الضبما  التزامبا  - الضما  لعمليا  ٣ ٠٠٠ الدويل
 املعيبببار واسبببتخدا  الكيببباان  دو  ُيبببول   أمبببر وهبببو الفعليبببة، املاليبببة املعلومبببا  اسبببتعرا  إطبببار
1000AA  ٣4)احلسابية القدر  لضما   
 واملعيببار الت كيببد لعمليببا  ٣ ٠٠٠ الببدويل املعيببار مهببا ا  اسببتخدام الدوليببة املعببايري أكثببرو  -٣6

AA1000  مثل ،األخر  اإلبغ  أُطر م  متسقن املعيارا  ه ا  ويعترب احلسابية  القدر  لضما 
(<IR>) لاملتكامبب لإلبببغ  الببدويل اجمللبب و  األداء لتقببارير العامليببة املبببادر 

 أ  للشببركا  وجيببو    ٣٥)
__________ 

(٣١  European Commission, 2019, Communication from the Commission: Guidelines on non-financial 

reporting – Supplement on reporting climate-related information, Official Journal of the European 

Union, 2019/C 209/01, 20 June  
 Federation of European) األوروبيبن احملاسببن احتباد ابسب ا  سبابق تعبر  كانبت  البي Accountancy Europe تضب   ٣٢)

Accountants  بلدا   ٣7 من مهنية منظمة ٥١  
(٣٣   JT Jagd and T Krylova, Reporting on the Sustainable Development Goals: A survey of reporting 

indicators, Research Paper No. 1, UNCTAD  
-www.cpajournal.com/2017/07/26/current انظبر الضبما ، ممارسبا  يف املسبتجدا  آخبر علب  لغطغ   ٣4)

state-assurance-sustainability-reports/ ٢٠١٩ متو /يولي  ٩ يف علي  ا طغ  )مت   
(٣٥  International Integrated Reporting Council, 2014, Assurance on <IR> : An Exploration of Issues  

file:///C:/Users/Naila/Downloads/www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
file:///C:/Users/Naila/Downloads/www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
file:///C:/Users/Naila/Downloads/www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
file:///C:/Users/Naila/Downloads/www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
file:///C:/Users/Naila/Downloads/www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
file:///C:/Users/Naila/Downloads/www.cpajournal.com/2017/07/26/current-state-assurance-sustainability-reports/
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 املمبارس جيمب  املعقبول، ابلضما  التعهد حالة ففي احملدود  والضما  املعقول الضما  بن ختتار
 مجيبب  مببن يسببتويف، املوضببو  أ َّ  منهببا يسببتنت  ابلضببما  التعهببد خمبباطر لتقليببل كافيببة  مغئمببة أدلببة

 أُعبدَّ ” قبيبل مبن) إجيبايب، ضما  شكل يف تقريرا   ويقد  احملدد  املناسبة املعايري املادية، النواحي
   “التطبيق الواجبة احملاسبية املعايريو  للتشريعا  طبقا   املالية البياان 

 يف احلال علي  مما أقل أدلة عل  املمارس فيحصل احملدود، ابلضما  التعهد حالة يف أمَّا -٣7
 مهبا ُيسبتنت  بدرجبة ومناسببة كافيبة  تكبو  أ  ينبغي األدلة ه   أ  بيد املعقول  ابلضما  التعهد

 شببباكلة علببب  سبببليب ضبببما  شبببكل يف تقريبببر ويُقبببد  السبببائد ، الظبببرو  يف معقبببول املوضبببو  أ 
 التطبيببق الواجبببة املعببايري وفببق تُعببد مل املاليبة البيبباان  أ َّ  نعتقببد جيعلنببا شببيء أ  علمنببا إىل يبن  مل”

 املمبببارس جُيبببر  احملبببدود، ابلضبببما  التعهبببد حالبببة ويف   احملاسببببية املعبببايري و/أو التشبببريعا  )مثبببل
 عينا  ويستخد  عنها، أقلَّ  تكو  أو املعقول، الضما  يقتضيها الي تل  عن ختتلف اختبارا 

 احلصول إمكانية ا  أيض املتكامل لإلبغ  الدويل اجملل  ويراعي ا ختبارا   إلجراء ا  حجم أصغر
 آخبببر إىل إقبببرار مبببن الضبببما  يتفببباو  حبيببب  الضبببما ، مبببن خمتلطبببة أو هجينبببة مسبببتو   علببب 

 ذلب  يصب  وقبد اآلخبر   للببع  وحمبدود البياان  عن الكشف عمليا  لبع  معقول )ضما 
 صببعواب  والضببما  املراجعببة خببدما  تقببدم فيهببا يثببري الببي املعلومببا  أنببوا  علبب  أخبب  بوجبب 
   ٣6) اإلنسا حقو  جمال يف احلال هو مثلما تقنية،

 اإسذذمامم عذذ  شذذرتا ال إلبذذالغ رئيسذذيةال ملؤشذذرا اب املتعلقذذة االرشذذادا  -اثلثاا  
 املستدامة التنمية أهدا  حتقيق يف
 ونشببر األونكتبباد أكمببل الببدويل، احلكببومي اخلببرباء لفريببق والثغثببن اخلامسببة الببدور  منبب  -٣8

 التنميبة أهبدا  حتقيبق يف إسبهامها عبن شبركا ال إلببغ  ةلرئيسبيا ابملؤشبرا  املتعلقة ا رشادا 
 احلاجبة إىل ا رشبادا  هب   لوضب  املنطقبي األسباس يسبتند ا ،آنفب ذُك بر ما غرار معل  املستدامة 

 بشبكل املستدامة التنمية أبهدا  املتعلق أدائها عن الشركا  إبغ  لتيسري أساسية مؤشرا  إىل
 املؤشببرا  مببن كبل    لقيبباس منهجيبة ا رشببادا  تقبد  يببة،غاال هلب   ا  وحتقيقبب  للمقارنبة وقابببل متسبق

 القيبباس منهجيببة يف لغتسببا  وابتغبباء   املعلومببا   جلمبب  حماسبببية مصببادر وتقببرت  املختببار  رئيسببيةال
ببعت للمقارنببة، البيبباان  وقابليببة  شببركا ال خمتلببف بببن للمقارنببة قابلببة تكببو  حبيبب  املؤشببرا  ُوض 

 ونوعيتهبببا البيببباان  لنطبببا  للرصبببد قبببابغ   شبببفافا   توثيقبببا   يقتضبببي مبببا واجلغرافيبببة، الزمنيبببة والفبببوار 
بلَّ  علوما امل تكو  أ  وينبغي هبا  املتعلقة تقييدا وال فيها املستخدمة واألساليب

ُ
 كاملة  عنها امل

 ضبمن ،ذلب  يعبينو  املاليبة، ابياانهتب عبن املبلغبة املنظمبة عنهبا تعلبن الي ابلفرت  يتعلق فيما ومتسقة
 ابإلبغ   املشمولة نفسها الفرت  إىل املالية وغري املالية البياان  حتيل أ  امله  من أ  ،يعني  ما

__________ 

  ٣١ املعقولبببة، الضبببماان  مقاببببل احملبببدود  الضبببماان  ،٢٠١8 وويلبببز، إنكلبببرتا يف القبببانونين احملاسببببن معهبببد  ٣6)
  الثاين/يناير  كانو 
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 :ا رشادا  من احلالية الصيغة يف املضمنة الرئيسية املؤشرا  يلي فيما وترد -٣٩

اجملال
 

ا قتصاد 
 

 اإليرادا 
 املضافة القيمة
 املضافة القيمة صايف

 للحكوما  األخر  واملدفوعا  الضرائب
 األخضر ا ستثمار
 اجملتمعي ا ستثمار

 والتطوير البح  عل  النفقا  جممو 
 احمللي للشراء املئوية النسبة

اجملال
 

املؤسسي
 

 املواظبة ومعدل اجملل  اجتماعا  عدد
 املئوية ونسبتهن اجملل  يف األعضاء النساء عدد

 والنطا  العمر حسب اجملل  أعضاء
 املواظبة ومعدل املراجعة جلنة اجتماعا  عدد

 التنفيببب ين املبببديرين )كبببغ اجمللببب  يف عضبببو لكبببل التعويضبببا  جممبببو  التعويضبببا :
 التنفي ين  وغري
 التسو   بسبب الدف  املستحقة أو املدفوعة الغراما  حج 
 ولكبل   سبنة كبل  يف الفسباد، مكافحة مسائل عل  التدريب لساعا  املتوس  العدد
 العاملن من

اجملال
 

ا جتماعي
 

 اإلدارية املناصب يف النساء نسبة
 عامل لكل السنة يف التدريب ساعا  متوس 
 العاملن من لكل   السنة يف العاملن تدريب عل  ا نفا 
 اجلن  ونو  العمل نو  حسب اإليرادا ، من كنسبة  وفوائده  العاملن رواتب

 اإليرادا  من كنسبة  وسغمته  العاملن صحة عل  النفقا 
 املهنية اإلصااب  تواتر/حوادث معد  
 اجلماعية اب تفاقا  املشمولن للعاملن املئوية النسبة

اجملال
 

البيئي
 

 استخدامها وإعاد  امليا  تدوير إعاد 
 امليا  استخدا  يف الكفاء 
 املائي اإلجهاد
 النفا   توليد ختفي 
 تدويرها وإعاد  تصنيعها، وإعاد  النفا  ، استخدا  إعاد 

 اخلطر  النفا  
  ١ )النطا  الدفيئة غا ا  انبعااث 
  ٢ )النطا  الدفيئة غا ا  انبعااث 

 لألو و  املستنفد  الكيميائية واملواد املواد
 املتجدد  الطاقة
 الطاقة كفاء 
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 مؤشبببرا  اختيبببار إىل تسبببع  ببببل جديبببد  معببباير اسبببتحداث إىل ا رشبببادا  هتبببد  و  -4٠
 الشببركا  تتبعهببا الببي احلاليببة املمارسببا  إىل تسببتند املسببتدامة التنميببة لغسببتدامة/أهدا  مشببرتكة

 واجمللبب  األداء، لتقببارير العامليببة واملبببادر  العبباملي، )اإلطببار الرئيسببية اإلبببغ  أُطببر وإىل اإلبببغ  يف
 املؤشبببرا  وتقبببد  ذلببب    وغبببري املتكامبببل، لإلببببغ  البببدول واجمللببب  احملاسببببية، للمعبببايري البببدويل
 يف الكفباء  وحتسبن التكباليف لرصبد وسبيلة مبثاببة لتكبو  للكياان  جدو  دراسة ا  أيض الرئيسية

 وببببن الشببركا  ببببن احلببؤول إىل تسببع    الرئيسبببية املؤشببرا  أ  بيببد الطبيعيبببة  املببوارد اسببتخدا 
 التجاريببة األعمببال فببراد  إىل يعببود فبباألمر كمببي   أو نببوعي شببكل يف املعلومببا  مببن مزيببد تقببدم
 املتعلقببة ممارسبباهتا عببن تعببرب إضببافية معلومببا  عببن تكشببف أ  يف خمتلفببة سببياقا  يف تعمببل الببي

 متثببببل الببببي تلبببب  سببببيما   اخلاصببببة، املسببببتخدمن احتياجببببا  وتلبيببببة املسببببتدامة التنميببببة أبهببببدا 
 وفهب  والسبرد  الكمبي اإلببغ  أبمهيبة التسبلي  ورغب  املبال  رأس مقبدمي مبن وسواه  املستثمرين

 وتركببز السبردية البيباان  عبن الكشببف تنباق    ا رشبادا  فب   حمببدد، سبيا  يف املؤشبرا  هب  
 املستدامة  التنمية ألهدا  الكلية املؤشرا  م  املتسقة للمقارنة القابلة الكمية املؤشرا  عل 
 املتعلقببة ا رشببادا  الكلببي  )املسببتو  املسببتدامة التنميببة ألهببدا  مؤشببر أنسببب وُُيببدد -4١

 اجلزئيبببة املؤشبببرا  ببببن املواءمبببة لتيسبببري اجلزئبببي  )املسبببتو  إببببغ  مؤشبببر لكبببل الفوقيبببة ابلبيببباان 
 واحببببد مؤشبببر مببببن ألكثبببر الكلببببي املسبببتو  مبببن مؤشببببر يسبببتخد  احلببببا  ، بعببب  ويف والكليبببة 
 الكلبي املسبتو  ومؤشبر اإلببغ  مؤشر بن مباشر  عغقة توجد   أخر ، حا   ويف لإلبغ  
 املسببتدامة، التنميببة هلببد  الكلببي املسببتو  مبب  ممكنببة مواءمببة أفضببل ميثببل ذلبب  أ  بيببد املبب كور،
 يف التفكببري )ميكببن التجببرييب ا ختبببار خببغل مببن اإلبببغ  مؤشببر جببدو  استكشببا  وسيسببتمر

 للمؤشبرا  العملبي التطبيبق مبن املسبتمد  اإلفبادا  إىل ا  اسبتناد اجملبال هب ا يف التحسبن من مزيد
 املقرتحة   الرئيسية

 اإلطبببببار هنببببب  إىل الكلبببببي واملسبببببتو  اجلزئبببببي املسبببببتو  مؤشبببببرا  ببببببن املواءمبببببة وتسبببببتند -4٢
 يف والتنميببة التعبباو  ومنظمببة الببدويل، النقببد وصببندو  األوروبيببة، اللجنببة وضببعت  البب   اإلحصببائي

 ويشببببري   ٣7)القوميببببة احلسببببااب  نظببببا  يف الببببدويل والبنبببب  املتحببببد ، واألمبببب  ا قتصبببباد ، امليببببدا 
 متوائمة تكو  جزئية بياان  قواعد وجود من ستتحقق هبا يستها    حتليلية مزا  أ  إىل املنشور
 برمتببب ، لغقتصببباد أو ا قتصببباد، مبببن لقطاعبببا  املنببباظر  الكليبببة ا قتصبببادية احلسبببااب  مببب  ا  متامببب

 اإلدارية السجغ  من البياان  استخغ  أضح  املعلوما  تكنولوجيا يف التحسينا  وبفضل
 متوائمبة كليبة  اقتصادية وحسااب  جزئية بياان  قواعد إنشاء أب  التسلي  ورغ   أسهل والتجارية

 ألسبببباب مسبببتحيغ   يكبببن مل إ  ا ،صبببعب يكبببو  قبببد العمليبببة املمارسبببة يف الببببع  بعضبببها مببب  ا  متامببب
 كهبببد   ينبغبببي، ا قتصبببادية احملاسببببة يف املسبببتخدمة والتصبببنيفا  والتعببباريف، املفببباهي ، فببب   شبببى،
 البياان   من النوعن ه   بن للمواءمة ا  تيسري  والكلي، اجلزئي للمستوين نفسها تكو  أ  عا ،
 وتنفيبب ها  ٢٠٣٠ عببا  خطببة لببدع  ا قتصببادية لإلحصبباءا  حمببدَّث نظبب  إنشبباء ويلببز  -4٣

 القوميبة احلسبااب  إنشباء بغيبة ومتكاملبة متاحبة الشبركا  عبن الفوقيبة البيباان  تكبو  أ  وينبغي
 التجاريبببة لألعمبببال اإلحصبببائي السبببجل يشبببكل أ  ميكبببن السبببيا ، هببب ا ويف الكليبببة  واملؤشبببرا 

__________ 

(٣7  European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation 

and Development, United Nations and World Bank, 2009, System of National Accounts (United 

Nations publication, Sales No. E.08.XVII.29, New York)  
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 ومؤشبرا  املتكاملبة اإلحصباءا  مبن رئيسبية جمموعبة إىل يفضي تكامغ   البياان  لتكامل ا  أساس
 احمللبببي اإلمجببايل النبببات  عببن البيبباان  البببنه ، هبب ا علببب  األمثلببة ومببن املسبببتدامة  التنميببة أهببدا 
 السنوية  تقاريرها يف الشركا  عنها تكشف الي اإليرادا  عل  القائمة
 يف مبببا البيبباان ، جلمبب  فعالببة وطنيببة مؤسسببية آليببا  لوضبب  املب ولببة للجهببود وسببيكو  -44
 ق ببل مبن ا سبتدامة عبن اإلببغ  أهدا  حتقيق يف مه  دور املدخلة، البياان  جود  ضب  ذل 

بلَّبببب  البيبببباان  جببببدو  وسييسببببر الكيبببباان 
ُ
 بيببببنه  ومببببن الرئيسببببين، املصببببلحة ألصببببحاب عنهببببا امل

 مبببن وسبببيكو  البببوطين  الصبببعيد علببب  األهبببدا  حتقيبببق رصبببد عبببن املسبببؤولة احلكوميبببة الوكبببا  
 البيباان  جبود  ملتطلببا  اسبتيفاء   كثبري ،  تقبارير لتحليبل املؤسسبية القبدرا  تنميبة ا  أيضب الضرور 

 تتصبل مبا ا  كثبري   ف هنبا ،فعبغ   موجبود  البينبا  قواعبد بعب  أ  ومب  للمقارنبة  وقابليتهبا عنها املبلَّ 
 حمدود   للمقارنة البياان  قابلية فيها تكو  لإلبغ  خمتلفة أبطر
 أبنسبب الشبركا  عنهبا تُبل  ب  البي اجلزئبي املستو  مؤشرا  رب  يف ا رشادا  وتساعد -4٥

 البيببببباان  يف العمبببببل مببببب  مث ومبببببن الكلبببببي، املسبببببتو  علببببب  املسبببببتدامة التنميبببببة ألهبببببدا  مؤشبببببر
 بشب   الفوقيبة البيباان  وارشادا  ا رشادا و   ٣8)١-6-١٢ املؤشر بش   لإلرشادا  الفوقية
 املعلومبا  بشب   ا رشبادا  تنفي  تدع  أ  ميكن ا رشادا  أ  إذ مرتابطة، ١-6-١٢ املؤشر
 جمبببال يف القبببدرا  بنببباء تيسبببري يف ا رشبببادا  تسببباعد الصبببدد، هببب ا ويف عملبببي  بشبببكل الفوقيبببة

 القطببببببر  الصببببببعيد كببببببغ  علبببببب  األعضبببببباء الببببببدول يف املسببببببتدامة التنميببببببة أهببببببدا  عببببببن اإلبببببببغ 
 الشركا   وصعيد

 الرئيسذذية  ابملؤشذذرا  املتعلقذذة االرشذذادا  تنفيذذ  بشذذ ن الرئيسذذية املسذذائل -رابعاا  
 خمتارة إفرادية حالة دراسا  استعراض

 جببر أ والثغثببن، اخلامسببة دورتبب  يف الببدويل احلكببومي اخلببرباء فريببق مببن طلببب علبب  بنبباء   -46
  جببببدواها حيبببب  مببببن ا رشببببادا  تطبيببببق  ختبببببار خمتببببار  إفراديببببة حببببا   دراسببببا  األونكتبببباد
 دراسبببا  وُأجريبببت املتسبببق  القيببباس وإمكانيبببة ،األساسبببية البينبببا  وتبببوافر مشبببرتكة، كمؤشبببرا 
 طائفبببةو  ا قتصبببادية، التنميبببة مسبببتو   فيهبببا تتفببباو  شبببى وبلبببدا  جغرافيبببة منببباطق يف احلبببا  
 دراسبا  يف املشباركة الشركا  ومثَّلت املختلفة  األحجا  ذا  والشركا  الصناعا  من واسعة

 ،والتعبدين ،والغبا  والنف  ،والغسلكية السلكية ا تصا   التالية: الصناعا  اإلفرادية ا  احل
 البلببدا  ومشلبت ة والطاقب الفنبباد  وقطبا  ،التجزئبة وجتبار  ،التحويليببة والصبناعة ،الصبحية والرعايبة
 اسبببتعرا  وُأجبببر  وأوكرانيبببا  الروسبببي، وا حتببباد وكينيبببا، وغواتيمبببا ، والبببدامنر ، كولومبيبببا،  املمثلبببة
 مصر  يف شركا  عد  يف ا رشادا  لتنفي 
 بشبب   واخلببربا  التجببارب مببن خمتلفببة مسببتو   عببن اإلفراديببة احلببا   دراسببا  وتعببرب -47

 تنطبببق لببن أدان  املبينببة املسببائل فبب   ولبب ل ، املسببتدامة؛ التنميببة وأهببدا  ا سببتدامة عببن اإلبببغ 
 الرئيسبية اجملبا   حتديبد يف املسباعد  إىل املناقشبا  وهتد  اإلفرادية  احلالة دراسا  مجي  عل  ا  متام

__________ 

 ابلبيبباان  املتعلقببةا رشببادا   ،١-6-١٢ املؤشببر راعيببا ومهببا للبيئببة، املتحببد  األمبب  وبببرانم  األونكتبباد صببقل  ٣8)
 اخلبببرباء لفريبببق والثغثبببن اخلامسبببة البببدور  إىل وقبببدماها اخلبببرباء مشببباورا  إىلا  اسبببتناد للمؤشبببر املقرتحبببة الفوقيبببة

 يف اختبارهبببا جيبببر  منقحبببة منهجيبببة وضببب  إىل ذلببب  وأد   ٢٠١8األول/أكتبببوبر تشبببرين يف البببدويل احلكبببومي
 أبهببدا  املعببين واخلببرباء الوكببا   بببن املشببرت  الفريببق إىل املقرتحببة املنهجيببة الراعيببا  وسببيقد  احلاضببر  الوقببت
  ٢٠١٩ عا  هناية حبلول الثاين املستو  إىل املؤشر لرف  فيها للنظر املستدامة التنمية
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 مببن األدلببة مببن املزيببد تقببد  أ  منهببا ويتوقبب  املسببتدامة؛ اإلمنائيببة أهببدا  عببن لإلبببغ  القببدرا  لبنبباء
 لإلببغ  الرئيسبية ابملؤشبرا  يتعلبق فيمبا ا رشبادا  يف البوارد املقبرت  النه  عل  اآلراء يف التوافق أجل
 الوطين  الصعيد عل  البياان  وجلم  الشركا ، مستو  عل  املستدامة التنمية أهدا  عن
 التالية: املغحظا  عل  أدلة اإلفرادية ةاحلال دراسا  استعرا  وأات  -48
 الرئيسية؛ املؤشرا  أغلب عن بياان  تقدم من البلدا  معظ  متكنت )أ  
 عببببن اإلبببببغ  مبببن أصببببعب وا جتماعيبببة البيئيببببة املؤشببببرا  عبببن اإلبببببغ  كبببا  )ب  

 ؛واملؤسسية ا قتصادية املؤشرا 
 الصعواب ؛ بع  يثري الوطين الصعيد عل  املؤسسي التنسيق يزال   )ج  
 التنو ؛ يف ا  أيض تؤثر ولكنها ا تسا  التنظيمية اللوائ  تيسر )د  
 التقنية؛ القدرا  لتعزيز حاجة مثة )ه  
 القياس  يف التباينا  تدار  ينبغي )و  

 الرئيسية  املؤشرا  أغلب عن بياان  تقدم من الشركا  معظ  متكنت  
 احلجب ، عبن النظبر بغب  الكياان  لكل مشرتكة تكو  أ  الرئيسية املؤشرا  من يرجت  -4٩
 قابليبببة مبببن ا  عاليببب مسبببتو  اإلفراديبببة احلالبببة دراسبببا  أابنبببت عبببا ، وبوجببب  البلبببد  أو القطبببا ، أو

 التايل: اجلدول من يتض  ما حنو عل  ،ا رشادا  يف للتطبيق املؤشرا 

 8 احلالة 7 احلالة 6 احلالة ٥ احلالة 4 احلالة  ٣ احلالة ٢ احلالة ١ احلالة 
 ٣٠ ٢٢ ١٣ ٢٥ ٣٠ ٢7 ٢٩ ٢6 احا   ُمبلَّ  عنه

 ٢ ٥ ١٢ 6 ٢ ٥ ١ ٣ عنها التبلي  يصعب حا  
 ١ 6 8 ٢ ١ ١ ٢ 4 عنها التبلي  يتع ر حا  

 املسبتدامة التنميبة أهدا /ا سبتدامة عبن اإلببغ  أ  اإلفراديبة احلالة دراسا  من وتبنَّ  -٥٠
 عل  األضواء الدراسا  ه   وسلطت احلا  ، من كثري  يف لشركا ا عل  ا  جديد جما    يزال  

 يقبببد  فهببو مث ومببن الفهببب  وسببهل فيبب  لبببب    واضبب  الرئيسببية املؤشبببرا  فبببع  شببى، حتببد  
 أ  رغبببب  املؤشببببرا  مببببن اآلخببببر البببببع  يُقببببد  مل بينمببببا الدقببببة، مببببن عببببال   بقببببدر تتسبببب  معلومببببا 
 متاحبة  عنهبا املعلومبا  تكبن مل أخبر  مؤشبرا  ع ر ضت حن يف متاحة، كانت  عنها املعلوما 
 صبعواب  ا سبتدامة عبن لإلببغ  املوجبود  األطبر أصبغ   تستخد  كانت  الي الشركا  وواجهت

 قبد املعلومبا  مصبادر أ  البدوا  علب  ا  واضبح يكبن مل أنب  بيبد الرئيسبية  املؤشرا  عر  يف أقل
 إليها  استند  الي احملاسبية البياان  مج  يف اسُتخد 

 بشببب   البيببباان  مجببب  علببب  قبببدراهتا حتسبببن مبببن متكنبببت أهنبببا الشبببركا  إحبببد  وأفببباد  -٥١
 ا رشبادا  يف املقبرت  البنه  فهب  بفضبل وذلب  الدراسبة فبرت  خبغل الرئيسبية األونكتباد مؤشرا 

 العثببور ميكببن الرئيسببية املؤشببرا  عببن لإلبببغ  الغ مببة املعلومببا  أ  ببب ل  مؤكببد  أفضببل، ا  فهمبب
 مباشر  بشكل متاحة املعلوما  ه   تكن مل إ  حى املوجود ، احملاسبية السجغ  يف عليها
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 بيبباان  الشببركا  كشببفت  الببي الرئيسببية األونكتبباد مؤشببرا  عببدد التببايل اجلببدول ويُبببن    -٥٢
 ا ستدامة: تقارير يف عنها

 ٢٠١8 ٢٠١7 البياان  عن الكشف مستو 
 ٢٥ 7 ات  كشف
 7 ٢٠ جزئي كشف

 ١ 6 كشف  يوجد  

 ا قتصببادية املؤشببرا  عببن اإلبببغ  مببن أصببعب وا جتماعيببة البيئيببة املؤشببرا  عببن اإلبببغ  كببا   
 واملؤسسية 

  يف كبا ،  وا جتماعيبة البيئيبة املؤشبرا  عبن اإلببغ  أ  اإلفرادية احلالة دراسا  وأابنت -٥٣
 املثبال، سببيل فعل  واملؤسسية  ا قتصادية املؤشرا  عن اإلبغ  من أصعب احلا  ، من كثري
 ١-١-ابء املؤشبببر احلبببا  : مبببن كثبببري  يف عنهمبببا اإلببببغ  تعببب ر التبببالين املؤشبببرين أ  إىل ُأشبببري
 لكبل العباملن تبدريب علب  ا نفبا  ٢-٢-جبي  واملؤشبر اسبتخدامها، وإعباد  امليبا  تبدوير إعاد 
 العاملن  من ولكل   سنة
 مؤشببرا  عببن اإلبببغ  صببعواب  بشبب   ا  منتظمبب يكببن مل الشببركا  بببن ا تسببا  أ  بيببد -٥4

 يف ا ،صببعب كببا   أو تعبب ر، قببد التاليببة املؤشببرا  عببن اإلبببغ  أ  إىل ُأشببري ،فمببثغ   رئيسببية، أخببر 
 األخر : احلا   أغلب يف عنها أُبل   بينما خمتار ، حا  

 املائي؛ اإلجهاد :٣-١-ابء املؤشر )أ  
  ؛٢ )النطا  الدفيئة غا ا  انبعااث  :٢-٣-ابء املؤشر )ب  
 املتجدد ؛ الطاقة :١-٥-ابء )ج  
 اإليرادا ؛ من كحصة  وسغمته  العاملن صحة عل  ا نفا  :١-٣-جي  املؤشر )د  
 اجلماعية  اب تفاقا  املشمولن للعاملن املئوية النسبة :١-4-جي  املؤشر )ه  

 ميثبل الرئيسبية األونكتباد ملؤشبرا  احملاسببية البينبا  تبوافر أ  إىل يشبري مبا ذلب  يف ولعلَّ  -٥٥
 النقطببة هب   الدراسبا  إحبد  أاثر  وقبد احملاسبيب  النظبا  بتكييبف حتسبين  وميكبن تقنيبة مسب لة

 عببن للتعبببري اسببتخدامها ميكببن احلسااب /السببجغ  مببن جديببد  جمموعببة اسببتحداث واقرتحببت
 الرئيسية  ابملؤشرا  املتعلقة املعامغ 

 يلي: ما الرئيسية املؤشرا  بياان  جتمي  يف األخر  الصعواب  ومشلت -٥6
 لتحقيببببق اجلهببببود مببببن املزيببببد ببببب ل ينبغببببي املببببوردين، مببببن الكبببببري العببببدد بسبببببب )أ  

 احمللية؛ املشرت   من املئوية النسبة حساب يتسىن حى اإلمداد سلسلة يف الشفافية من مستو 
 األجبببببور، ذلببببب  ويشبببببمل العاميبببببا ، تكببببباليف جممبببببو  علببببب  اإلببببببغ  يقتصبببببر )ب  

 العببببباملن وتكببببباليف ا جتمببببباعي، الضبببببما  يف واملسبببببامها  التقاعديبببببة، واملعاشبببببا  والرواتبببببب،
 التفاصيل؛ من مزيد إيراد وتع ر األخر ،

 أخغقيببا  علبب  التببدريب أكملببوا البب ين العبباملن مببن املئويببة النسبببة تتببب  يُعببدُّ  )ج  
 الفساد  مكافحة مسائل عل  التدريب ساعا  عدد من أفضل ا  مقياس التجارية األعمال
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 عبن البيباان  عبن الكشبف دو  حتبول البي الرئيسبية األسبباب تعز  الشركا ، وحسب -٥7
 البيبباان  جبمب  ودرايببة تقنيبة ارشبادا  إىل وا فتقببار تشبريعي، اشبرتا  انعببدا  إىل املؤشبرا  بعب 

 تبببوافر رغببب  البيببباان ؛ عبببن الكشبببف لعبببد  ا  سببببب الشبببفافية كانبببت  احلبببا  ، بعببب  ويف وقياسبببها 
   ولكنهببا وا جتماعيببة، البيئيببة السببلطا  إىل املعلومببا  بعبب  تقببد  الشببركا  وأل  البيبباان ،
 تقاريرها  يف املعلوما  ه   عن تكشف

 الصعواب  بع  يثري الوطين الصعيد عل  املؤسسي التنسيق يزال    
 تقتضببي الببي التنظيميببة اللببوائ  ابنعببدا  تتعلببق مسببائل عديببد  إفراديببة حالببة دراسببا  أاثر  -٥8

 املسبتدامة؛ التنميبة التسبيري/أهدا  حبسبن الصبلة وذا  وا جتماعيبة، البيئية، املؤشرا  عن اإلبغ 
 املعبايري ببن التنسبيق ذلب  يف مببا اإلببغ ؛ هب ا عبن املسبؤولة السبلطا  خمتلف بن التنسيق وانعدا 

 التسببيري حبسببن واملتعلقببة وا جتماعيببة البيئيببة املؤشببرا  عببن اإلبببغ  مضببمار يف احملاسبببية واملتطلبببا 
 الشركا   من خمتلفة أنوا  عن مسؤولة عديد  هيئا  ووجود املستدامة؛ التنمية وأهدا 

ر     التنو  يف ا  أيض تؤثر ولكنها ا تسا  التنظيمية اللوائ  تُيس  
 اللبببوائ  عببباد  تقتضبببيها البببي املؤشبببرا  أ  إىل ا  أيضببب اإلفراديبببة احلالبببة دراسبببا  وأشبببار  -٥٩

 ألحبببد دراسبببة حالبببة وأابنبببت البيببباان   عبببن الكشبببف مبببن وأجبببود أفضبببل معبببد    حتقبببق التنظيميبببة
 هب   أ  إىل يعبز  املؤشبرا  مبن عدد عن البياان  عن الكشف من جيد مستو  مثة أ  البلدا 

 املؤشبرا  هب   وتتمثبل املعبين  البلبد يف هببا املعمبول واحملاسببة الضبرائب قوانن تقتضيها املعلوما 
 املضببافة، القيمببة وصببايف املضببافة، والقيمببة احلكومببا ، إىل املببدفوعا  مببن وسببواها الضببرائب يف

 أعضبباء وتعويضببا  املواظبببة، ومعببدل اجمللبب  اجتماعببا  وعببدد ا قتصبباد  ؛ )اجملببال واإليببرادا 
 مراجعبة جلنبة اجتماعبا  وعبدد العضبوية، مبن املئويبة ونسببتهن اجملل  يف العضوا  وعد اجملل ،

 مبببن النسببباء وحصبببة وفوائبببده ، العببباملن وأجبببور املؤسسبببي ؛ )اجملبببال املواظببببة ومعبببدل احلسبببااب 
 ا جتماعي   )اجملال وفوائده  العاملن صحة عل  وا نفا  اإلدارية، املناصب

 عببن اإلبببغ  بشبب   القضببائية الببو    إحببد  يف صببعواب  بببر   أخببر ، انحيببة ومببن -6٠
 اجمللببب   يف عضبببو لكبببل التعويضبببا  جممبببو  ابلتعويضبببا : املتعلبببق ٥-١-دال املؤسسبببي املؤشبببر

 دو  املعلومبا  هب   عبن الكشبف تعبزر األسبه ، محلبة من ا  أيض ه  اجملل  أعضاء مجي  أ  ومبا
 ألسبباب املعلومبا  ه   أخر  قضائية و ية يف قائمة شركة تقد  ومل قانوين  اشرتا  لوجود إذ 
 اخلصوصية  محاية إىل تعز 

 التقنية القدرا  زلتعزي حاجة مثة  
 للمقارنبة، قابلبة بيباان  إجيباد حنبو للسبعي طيببة بدايبة متثبل أهنبا املقرتحة املؤشرا  أثبتت -6١
 أغلبببب عبببن واإلببببغ  البيببباان  مجببب  بغيبببة القبببدرا  لبنببباء جهبببود بببب ل إىل تبببدعو احلاجبببة أ  بيبببد

 إىل املاسبببة احلاجبببة علببب  اإلفراديبببة احلالبببة دراسبببا  أغلبببب وشبببدد  املقرتحبببة  الرئيسبببية املؤشبببرا 
 أهببدا  عببن املطلوبببة البيبباان  عببن الكشببف عمليببا  أمهيببة بيببا  يشببمل مبببا والتببدريب التثقيببف
 املؤشببرا  بيبباان  مجبب  بشبب   بعينهببا صببعواب  وذُك ببر  حتققهببا  الببي والفوائببد املسببتدامة التنميببة
 لبألو و ، املسبتنفد  الكيميائيبة املبواد أو واملبواد امليبا ، تبدوير وإعباد  النفبا  ، قيباس مثبل البيئية،
 انبعبببااث  حلسبباب املعلومبببا  مصببادر معرفبببة عببد  علبب  ا  أيضببب الضببوء وُسبببل    املتجببدد   والطاقببة
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 قبببدمها البببي اإلضبببافية ا رشبببادا  كانبببت  الصبببدد، هببب ا ويف املبببائي  اإلجهببباد أو الدفيئبببة غبببا ا 
 الببي الكيفيببة بيببا  يف وسبباعد  الرئيسببية، املؤشببرا  حلسبباب البيبباان  مجبب  يف مفيببد  األونكتبباد

 نظبب  خببغل مببن الرئيسببية املؤشببرا  حلسبباب املطلوبببة األساسببية احملاسبببية البيبباان  مجبب  هبببا ميكببن
 مل املعلومبببا  أ  غبببري وعرضبببها  الرئيسبببية املؤشبببرا  بقيببباس الكفيلبببة والسببببل احملاسببببية؛ الشبببركا 

 بوجببب  وذُك بببر  السبببابقة  اإلببببغ  فبببرتا  يف ُتسبببجَّل مل ألهنبببا احلبببا  ، بعببب  يف متاحبببة، تكبببن
 احلج   واملتوسطة الصغري  الشركا  احتياجا  الصدد ه ا يف أخ 
 عبببببببببن اإلببببببببببغ  مضبببببببببمار يف والتبببببببببدريب التثقيبببببببببف مسبببببببببالة احلبببببببببا   بعببببببببب  وأاثر  -6٢

 ابحملاسببن املتعلقبة ا شبرتاطا  إطار يف يندرج ذل  حبسبا  املستدامة التنمية ا ستدامة/أهدا 
 علبب  اإلشببرا  عببن املسببؤولن العمببومين واملببوظفن املنظ  مببن علبب  ا  أيضبب ذلبب  وينطبببق املهنيببن،
 اجملال  ه ا يف اإلبغ 

 أهبدا  عبن اإلبغ  وميثل الوطنية  اإلحصاء وكا   يف ا  أيض أتثري القدرا  وملعيقا  -6٣
 البيببباان  مجببب  يف شبببراكا  عقبببد تقتضبببي معقبببد  مهمبببة البببوطين الصبببعيد علببب  املسبببتدامة التنميبببة
 كببري   بيباان  قواعبد وإقامبة الرقمبي، اإلببغ  ويسباعد اخلبا   القطبا  مب  التعاو  تشمل املفيد 

 الرقمببي اإلبببغ  إقامببة أ  بيببد املصببادر  وتتببب  القببدرا    د  علبب  أخببر  ابتكاريببة هُنبب  واعتمبباد
 وفببري ، مببوارد يقتضببي اجلببود  لضببب  مغئمببة بببُنظ  مببزود  اجلببود  عاليببة بيبباان  قواعببد إىل ا  اسببتناد
 الوطنية  اإلحصاء ومكاتب احلكوما  كثري  أما  صعواب  يثري قد أمر وهو

 القياس يف التباينا  تدار  ينبغي  
 يف الشببركا  أداء عببن املعببرب  البيبباان  تكببو  أ  تقتضببي ٢٠٣٠ عببا  خطببة كانببت  لببئن -64

 فب   مصبداقية، وذا  للمقارنة قابلة األعضاء الدول عليها وافقت الي واملؤشرا  الغا   حتقيق
 بسبببب غريهببا مقارنببة مببن أصببعب - أخبب  بوجبب  منهببا والبيئيببة الرئيسببية، املؤشببرا  بعبب  مقارنببة
 فهم   وسوء املؤشر قياس إطار تفسري سوء
لت املثال، سبيل فعل  -6٥  ١-١ ابء املؤشبر مثبل - امليبا  قيباس تقتضبي البي املؤشبرا  ُسج  

 يف ،٢-٣ ابء املؤشببر مثببل - الدفيئببة غببا ا  ابنبعببااث  املتعلقببة املؤشببرا  أو ،٣-١ ابء واملؤشببر
 ويف  ا رشبببادا  تطلبهبببا البببي الوحبببد  إىل حتويلهبببا ذلببب  واقتضببب  شبببركة كبببل  يف خمتلفبببة مقبببايي 
 ف ضببحت املتاحببة، املختلفببة الوحببدا  يف املؤشببرا  عببن أُبل بب  التحويببل، فيهببا تعبب ر الببي احلببا  
 حمدود   للمقارنة القابلية
 يف التغيببري معببل علبب  الرتكيببز األفضببل مببن كببا   إ  اإلفراديببة احلالببة دراسببا  إحببد  وتناولببت -66

 املستدامة  التنمية أهدا  ملؤشرا  املطلق املستو  عن ا  عوض املستدامة التنمية أهدا  مؤشرا 

 النقاش م  اا مزيد تستدعي اليت واملسائل االستنتاج -خامساا  
 فببرت  خببغل نقببا  موضب  كانببت  الببي الرئيسبية املسببائل عببن عامببة حملبة املبب كر  هبب   تقبد  -67
 إعبداد يف الصبعواب  مبن عبدد علب  يبدها ووضبعت الدويل، احلكومي اخلرباء فريق دورا  بن ما

 املتعلقبة ا رشبادا  يف املببنَّ  الرئيسبية املؤشبرا  هنب  تطبيبق تتنباول خمتبار  شبركا  حالبة دراسا 
  املستدامة التنمية أهدا  حتقيق يفا إسهام  عن الشركا  إلبغ  الرئيسية ابملؤشرا 
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 بيبد عنهبا  اإلببغ  ميكبن الرئيسبية املؤشبرا  أغلبب أ  اإلفراديبة ةاحلالب دراسبا  وأابنت -68
 مببن ا  عببدد الدراسببا  وحببد   حتببد    يثببريا  يببزا     ومقارنتهببا عنهببا املبلَّبب  املؤشببرا  قيبباس أ 

 الرئيسببين املصببلحة أصببحاب بببن والتعبباو  التنسببيق يف ا  قببدم املضببي ضببرور  األخببر : التحببد  
 اآلليبببا  إنشببباء يف اجلهبببود مبببن املزيبببد وبببب ل واخلبببا ؛ العبببا  القطببباعن يف البببوطين الصبببعيد علببب 

 هب ا جود  عل  ا  حرص املستدامة، التنمية أهدا  عن اإلبغ  بش   الوطنية والتنظيمية املؤسسية
 يف القبدرا  وبنباء واملبايل؛ احملاسبيب اإلببغ  مب  واتسباق  ومصبداقيت ، للمقارنبة، وقابليتب  اإلبغ ،

 مببن ُُيببر  مببا لقيبباس املسببتقبل يف الدراسببة هبب   إبعبباد  ويوصبب  للتقببد   تيسببريا   كافببة،  املسببتو  
 الزمن  مبرور املستدامة التنمية أهدا  حتقيق عن الشركا  إبغ  يف تقد 
 أفضبببل بشبببكل تتبببوافر البينبببا  أ  اإلفراديبببة احلالبببة دراسبببا  أابنبببت ذلببب ، عبببن وفضبببغ   -6٩

 ميكبن ولب ل ، التقنية  ا رشادا  من املزيد تقدم عند الشركا  صعيد عل  الرئيسية للمؤشرا 
 تنفيببب  يف ا  قبببدم للمضبببي مهمتبببن وسبببيلتن ا رشبببادا  وتبببوفري التقنيبببة القبببدرا  بنببباء يشبببكل أ 

 الشركا   ق بل من املستدامة التنمية أهدا  عن األساسي لإلبغ  الرئيسية املؤشرا 
 السادسة الدور  يف املندوبو  يرغب قد امل كر ، ه   يف املعروضة املسائل إىل ابإلضافةو  -7٠

  التالية: األسئلة يف النظر يف الدويل احلكومي اخلرباء لفريق والثغثن
 الشببركا  بببغ إل الرئيسببية ابملؤشبرا  املتعلقببة ا رشببادا  كانببت  مبد  أ  إىل )أ  

 عبن اإلببغ  علب  الشبركا  مسباعد  يف مفيبد  املسبتدامة التنميبة أهبدا  حتقيق يفا إسهام  عن
 املستدامة؟ التنمية أهدا  يف إسهامها

 اأُلطبببر يسبببتكمل أ  الرئيسبببية املؤشبببرا  حيبببال األونكتببباد لبببنه  ميكبببن كيبببف )ب  
 معها؟ يتفاعل أو بينها، مُتي  ز أو ا ستدامة، عن لإلبغ  القائمة األخر  واملعايري

 دراسبا  نتبائ  إىل ا  اسبتناد وُيكيَّبف ُيسبتعر  أ  ينبغبي الرئيسية املؤشرا  أ  )ج  
 اإلفرادية؟ احلالة

 القطبا  مسبامهة عبن البيباان  مج  من البلدا  متكن يف ا رشادا  فائد  مد  ما  د) 
 ؟١-6-١٢ ومؤشر  6-١٢ اهلد  عن اإلبغ  ويف املستدامة التنمية أهدا  حتقيق يف اخلا 

 علبب  الطوعيببة الوطنيببة التقببارير عمليببا  ارشبباد يف ا رشببادا  فائببد  مببد  مببا  ه) 
 الوطين؟ الصعيد

 اتسببببا  لتعزيببببز السياسببببا  واضببببعو يتخبببب ها أ  ينبغببببي الببببي التببببدابري هببببي مببببا  و) 
 املستدامة؟ التنمية أهدا  عن الشركا  إبغ  م  الوطنية واإلحصاءا  احلسااب  منهجيا 

 مجبب  مبن البلببدا  متكبن الببي القبدرا  بنبباء جمبال يف ا حتياجببا  أمب َّ  هببي مبا   ) 
 علب  املسبتدامة التنميبة أهبدا  حتقيبق يف الشبركا  مسبامهة عن للمقارنة والقابلة املفيد  البياان 
 الوطين؟ الصعيد

 ه  ؟ القدرا  بناء احتياجا  لتلبية السبل أجن  هو ما   ) 
 متضبي أ  البدويل، احلكبومي اخلبرباء فريبق مثبل العامليبة، للمنتبد   ميكن كيف   ) 

 املستدامة؟ التنمية أهدا  تنفي  يف احملر  التقد  رصد يف الشركا  إبغ  دور تعزيز يف ا  قدم
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 جملس التجارة والتنمية
 االستثمار واملشاريع والتنميةجلنة 

فريق اخلرباء العامل احلكومم  الويلوا املعو  
 ابملعايري اليلولية للمحاسبة واإلبالغ

 اليلورة السادسة والثالثمن
 ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١ -تشرين األول/أكتوبر  ٣٠جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

الشوورتا   ووه مسوويفاميفا    إلبووالغ رئيسوويةالتنفيووا العملوو  للمت وورا  ال  
يوواه اوواؤ املت وورا   حتقيووق داوويلات التنميووة املسووتيلامةل  ووا    لوو   

 استعراض دراسا  حاال  مفرادية
 تصميب  

 1ل السطر 21الفقرة   
 يستعاض عن املسددين يف النص اإلنكليزي ابجلهات الفاعلة

 31احلا ية   
 يستعاض عن نص احلاشية يف النص اإلنكليزي ابلنص التايل: املرجع نفسه.
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