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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغفريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املعين 

 الدورة السابعة والثالثون
 2020تشرين الثاين/نوفمرب  6-4جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

التنفيذذذذع العملذذذذي للمساذذذذراال ااساسذذذذية إلبذذذذالغ الكيذذذذا ال  سذذذذ ام ا     
املساذذذراال  حتقيذذذق افذذذدام التنميذذذة املسذذذتدامةي سذذذا    لذذذ   يذذذا  فذذذع  

 استعراض دراساال حاالال إفرادية

 معكرة من امانة ااونكتاد  

 موجز  
 2030يضططط ال الع طططا  اوطططاغ اطططدويف تلططط  األ يطططم ة تنسيطططة ل طططم ال نميطططم امل ططط دامم ل طططا   

وت زيطزا  مل ططا م الع ططا  اوطاغ ة هعيططا تنططداا ال نميطم امل طط دامم، ر اططد ت  ت طوافر لاع ططا  و ططا   
اماته ا ريعم م  عم. وقد ازدادت ت يم اإلاالغ ال ايم من جانب الشركات عن اجلوانب ل عييم إ ه

امل  اعم أبنداا ال نميم امل  دامم ة  ياق ا   ادة األنش م ة فرتة ما ا د اجلا حم، اليت ينبغي ت  
أب يطم تكو  مرنم ولضراء وشامام. وت  م احملا بم ال ايمم واإلاطالغ ال طايم مطن جانطب املؤ  طات 

حامسم إلاتحم نةه امل اومات جلميل تصحاب املصاحم امل نيني، مبا ة ذلك احلكومات وامل  ثمرو  
واجمل مططل ارم ططه. وكيمططا يططؤده اإلاططالغ نططةا الططدويف، ياططز  اططةل املزيططد مططن اجلهططود ل  زيططز تن ططيا  ريعططم 

مبططا ة ذلططك نوعيططم اإلاططالغ مططن جانططب الشططركات عططن اجلوانططب امل صططام أبنططداا ال نميططم امل طط دامم، 
م وات ططططاقها وقاااي هططططا لامعايفنططططم ومو وقي هططططا، فضططططال   مططططق عططططن مواءمططططم اإلاططططالغ مططططل ل ططططم  البيططططاملت املعد 

 وإ ايف الرصد اواغ هبا. 2030 عا 
وا  جاام هلةا ال حده، ت اا فريطا اوطرباء ال امط  احلكطومي الطدوين امل طي تمل طايي الدوليطم  

اء ال امططط  احلكطططومي الطططدوينر، ة الطططدويفة الراا طططم عشطططرة ملطططؤ ر األمطططم لامحا طططبم واإلاطططالغ افريطططا اوطططرب 
امل حدة لا جايفة وال نميم ااألونك ادر، مبطاديفة رل يطايف عطدد مطن املؤشطرات األ ا طيم ال امليطم ل اطالغ 
من جانب الكياملت مبا ي ماشى مل مؤشرات امل  وى الكاي لرصد ال عطد  احملطرز ة هعيطا تنطداا 

دلي  املؤشرات األ ا يم ل االغ إب ها  الكياملت ة  دامم. وتدى نةا ال م  إىل وضل  ال نميم امل 
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، الطططةه تق اطططا ة الطططدويفة اوام طططم والثال طططني لسريطططا اوطططرباء ال امططط  تنسيطططة تنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم
احلكططومي الططدوين. وتجريططت عططدة ديفا ططات حططارت إفراديططم اشططو  ت بيططا الططدلي  وعقرضططت الن ططا   ة 

لدويفة ال اد م والثال ني لسريا اورباء ال ام  احلكومي الدوين. وجاء ة ار ط ن اجات امل سطا عايهطا ا
ة الطدويفة ت  الطدلي  نطو مبثااطم ةموعطم تدوات مسيطدة ت ط ملدمها املؤ  طات ل عطدس ايطاملت ت ا طيم 

عمايطططم معايفنططططم قاااطططم لامعايفنطططم عططططن إ طططهامها ة هعيططططا تنطططداا ال نميطططم امل طططط دامم، وو طططيام ل ي ططططي 
 .2030البيططاملت امل  اعططم تر طط دامم الططي تعططدمها الشططركات ة تعايفيرنططا مبططا ي ماشططى مططل ل ططم عططا  

و قاططب إىل تمانططم األونك ططاد ت   ططره، ة ،اططم تمططويف، ديفا ططات حططارت إفراديططم تلططرى اشططو  تنسيططة 
في لطدمات ال طديفيب الدلي  ل ي ي ا  ملدامه عاى ن طاق تو طل، وال وعيطم اطه ونشطره، فضطال  عطن تطو 

 واناء العديفات، مبا ة ذلك تل  او  مل مؤ  ات ال ديفيب اململ صم.
وتنططاقه نططةه املططةكرة ن ططا   ال  بيططا امل واصطط  لاططدلي  وتططربز ال حططدىت الر ي ططيم الططيت جططرى  

 هديططدنا ة إ ططايف عمايططم تنسيططةه. وتعططرتي املططةكرة تيضططا  قضططاى ركططن ت  ي ناوهلططا فريططا اوططرباء ال امطط 
احلكطومي الططدوين اغيططم املضططي قطدما ة تي ططي توحيططد البيططاملت الطيت تعططدمها الكيططاملت اشططو  اجلوانططب 
امل  اعطم أبنططداا ال نميطم امل طط دامم وقاااي هطا لامعايفنططم، وتعطايفب إل اططف ت طر اإلاططالغ العا مطم ة نططةا 

ة ضططمن تنططداا الططوايفد 1-6-12اجملططال، فضططال  عططن م ططاعدة الباططدا  عاططى تعططدس ايططاملت عططن الغايططم 
 ال نميم امل  دامم، وتعييم إ ها  الع ا  اواغ ة هعيا نةه األنداا اصويفة م  عم.
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 مقدمة -اوالا  

ت الطططدول األعضطططاء ة األمطططم امل حطططدة 2030منطططة اع مطططاد ل طططم ال نميطططم امل ططط دامم ل طططا   -1 ، ظاططط 
تصب ان مامها عاى هديد األولوىت واو ط اإلمنا يم من تج  تنسية نةه او م، ويفصد ال عد  احملرز 

ذات الصام. وتعل م ؤوليم   169ندفا  والغاىت الط   17ة هعيا تنداا ال نميم امل  دامم البال  عددنا 
يم اشو  منهجيم العياس، و،ل البياملت لك  مؤشر من املؤشرات البال  وضل البياملت الوصسيم اإليفشاد

اشو  ار  هالك واإلن اج امل  دامنين  12عاى عاتا وكالم يفاعيم تو تكثر. ويشجل اهلدا  231عددنا 
الشركات، واوجه تلط  الشطركات الكبطية والشطركات عطرب الو نيطم، عاطى اتبطا   ايف طات  ر6-12االغايم 

مني م اومات عن ار  دامم ة دويفات تعدس تعايفيرنا. وي شايفك األونك اد وارملم  األمم م  دامم وتض
اشو  عدد الشركات اليت تنشطر تعطايفير عطن ار ط دامم. وتفطرزت  1-6-12امل حدة لابيئم ة يفعايم املؤشر 

يطم نداءات من تج  إعادة البناء اشك  تفضط  كو طاس ل ما ر19-جا حم مرض فيوس كويفومل اكوفيد
ارن  اش ا د اجلا حم الطيت ينبغطي ت  تكطو  مرنطم ولضطراء وشطامام. ويطن  إ طايف األمطم امل حطدة لا طدااي 

عاططى ت  نيمططني املشططاعات البيئيططم ال امليططم ي  اططب  19-ارق صططاديم السويفيططم ملواجهططم كوفيططد -ارج ماعيططم 
ل امليطم املشطرتكم وإدايف طا عاطى ال يه دالط  حطدود الكوكطب، واحملافعطم عاطى املطوايفد والطنعم اإليكولوجيطم ا

ونطةا  .ر1احنو م  دا ، وال صده ألوجه الض ف واململا ر املشرتكم اينها، من تج  ت زيطز يففطاه اإلن طا 
من شونه ت  يزيد من احلاجم إىل نعا  م ني إلاالغ الكياملت تلعضاى ارق صاديم والبيئيم وارج ماعيم 

  امليم امل ضافرة من تج  ان  اش اج ماعي واق صاده م  دا .وامل صام تحلوكمم، كجزء من اجلهود ال

، إىل ايططاملت مشططمولم ف ططال  ة ال عططايفير 1-6-12ويشطي ال ديططد مططن املؤشططرات، مبططا فيهطا املؤشططر  -2
اليت تعدمها الشركات. لةا، ركن ت  تشك  ال عطايفير الطيت تعطدمها الشطركات مصطديفا  يف ي طيا  لام اومطات 

الشركات فيما ي  اا ا حعيا تنداا ال نميم امل  دامم، عندما يبدت تصحاب املصاحم اشطك  عن تداء 
وت طططيل البيطططاملت ذات  .ر2اجططاد ة تعطططدس ال عططايفير عطططن إ ططها  الع طططا  اوطططاغ ة هعيططا نطططةه األنططداا

ال وت زيططز الصططام إب ططها  الشططركات ة هعيططا تنططداا ال نميططم امل طط دامم تعيططيمق ال عططد  احملططرز ة نططةا اجملطط 
آليططات احلوكمططم العا مططم دالطط  الشططركات واملوجهططم حنططو هعيططا تنططداا ال نميططم امل طط دامم، كمططا ت ططهم ة 
تغيي ال اوك عاى م  وى الشركات. ونةا ادويفه ي  اب جهودا  إضافيم ل وحيطد  ريعطم تعطدس البيطاملت 

كيمططا يشططك  اإلاططالغ تداة  مسيططدة امل  اعططم تر طط دامم وت زيططز قاااي هططا لامعايفنططم عاططى م طط وى الشططركات،  
 ت اعد عاى ااوغ الغاىت واملؤشرات الوايفدة ضمن تنداا ال نميم امل  دامم.

وا ط جاام  هلطةا ال حططده، ت اطا فريطا اوططرباء ال امط  احلكطومي الططدوين، ة الطدويفة الراا طم عشططرة  -3
غ مطططن جانطططب الكيطططاملت مبطططا لألونك طططاد، مبطططاديفة رل يطططايف عطططدد مطططن املؤشطططرات األ ا طططيم ال امليطططم ل اطططال

ي ماشى مطل مؤشطرات امل ط وى الكاطي لرصطد ال عطد  احملطرز ة هعيطا تنطداا ال نميطم امل ط دامم. وتفضطى 
دليططط  املؤشطططرات األ ا طططيم ل اطططالغ إب طططها  الكيطططاملت ة تنسيطططة تنطططداا ال نميطططم نطططةا ال مططط  إىل وضطططل 

ويهططدا  .ر3اوالثال ططني لسريطا اوططرباء ال امطط  احلكططومي الططدوين، الططةه تق اططا ة الططدويفة اوام ططم امل ط دامم
الطططدلي  إىل م طططاعدة الكيطططاملت عاطططى تعطططدس ايطططاملت ت ا طططيم عطططن إ طططهامها ة هعيطططا ال نميطططم امل ططط دامم 

__________ 

 .https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19انعططططر  (1)
 .2020 احلواشي جرت زىيف ا ة آب/تغ  س ،يل املواقل الشبكيم املشايف إليها ة مالحعم:

 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/indicators-monitoring-framework-sustainaانعر  (2)

ble-development-goals-launching-data-revolution_en.  
 دليططط  املؤشطططرات األ ا طططيم ل اطططالغ إب طططها  الكيطططاملت ة تنسيطططة تنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم، 2019األونك طططاد،  (3)

 ، جنيفر.E.19.II.D.11امنشويفات األمم امل حدة، يفقم املبي ات 

https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/indicators-monitoring-framework-sustainable-development-goals-launching-data-revolution_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/indicators-monitoring-framework-sustainable-development-goals-launching-data-revolution_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/indicators-monitoring-framework-sustainable-development-goals-launching-data-revolution_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/indicators-monitoring-framework-sustainable-development-goals-launching-data-revolution_en
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ا ريعم قااام لامعايفنم؛ ويعد  م اومطات عمايطم عطن كيسيطم قيطاس مؤشطرات ت ا طيم إل طايفة اشطك  م  طا 
ت البادا  ة ةال يفصد هعيا األنداا؛ ويبنين تل سصي  الكيسيطم الطيت ركطن ومبا ي ماشى مل اح ياجا

هبططا ا طط ملدا  املؤشططرات األ ا ططيم إلعططداد تعططايفير و نيططم  وعيططم مططن تجطط  تعططدرها إىل املن ططدى ال يا ططي 
 الرفيل امل  وى امل ي تل نميم امل  دامم.

س املعرتحطم لا  بيطا ومطن تطوافر البيطاملت ولا وكد من قااايم املؤشرات األ ا يم ومنهجيم العيطا -4
عططططدة ديفا ططططات حططططارت إفراديططططم  اططططت  2019احملا ططططبيم األ ا ططططيم امل اواططططم، تجططططرى األونك ططططاد ة عططططا  

شركات إل اسم األحجا   ث  منا ا وصناعات إل اسم. وفضال  عن ذلك، تقجطره ا ط  راض عطا  ل نسيطة 
األمريكيططم. وعقرضططت ديفا ططات احلططارت اإلفراديططم  ة عططدة شططركات ة مصططر والططورىت امل حططدة الططدلي 

ونوقشت ة الدويفة ال اد م والثال ني لسريطا اوطرباء ال امط  احلكطومي الطدوين. وتبطنين ت  ،يطل الشطركات 
ا   اعت تعدس اياملت عن م عم املؤشرات األ ا يم. ومل ذلك، تارزت الن ا   عددا  من ال حدىت 

ال، ومنها اوجه اوصوغ احلاجم إىل اناء العديفات ال عنيطم. وا ط جاام اليت ت رتض الشركات ة نةا اجمل
 .ر4ااشو  تنسيةه تديفيبيا   ، وضل األونك اد دليال  الدلي ل  بيا  هلةه احلاجم وتي يا  

و ططدا نططةه املططةكرة إىل تي ططي املناقشططات ة الططدويفة ال ططاا م والثال ططني لسريططا اوططرباء ال امطط   -5
تي ططيا  ل وحيططد  ريعططم إاططالغ الكيططاملت تجلوانططب  الططدلي و  املضططي قططدما  ة تنسيططة احلكططومي الططدوين اشطط 

مططم لامعايفنططم. ونططي تعططد  حملططم عامططم عططن  امل صططام أبنططداا ال نميططم امل طط دامم وت زيططزا  لعااايططم البيططاملت املعد 
ا ال نميطططططم ال  ططططويفات الر ي طططططيم األلطططططية ة ةطططططال اإلاطططططالغ عطططططن اجلوانطططططب امل  اعطططططم تر ططططط دامم وأبنطططططدا

امل ططط دامم، وتشطططري ال حطططدىت الر ي طططيم الطططيت ت طططرتض الشطططركات ة نطططةا الصطططدد، وت ضطططمن تمثاطططم عاطططى 
. وت  ند املةكرة تيضطا  إىل ال  عيبطات الطيت تطرد إىل لادلي الن ا   اليت هععت من لالل ال  بيا ال ماي 

”ت طر ال يا طات ال مكينيطم إلاطالغ األونك اد ة إ ايف ال نسية امل واص  ملشرو  ح اب ال نميطم امل نطو  
الشركات تجلوانب امل صام تر  دامم وأبنداا ال نميم امل  دامم ة تفريعيا وتمريكا الالتينيم“، والةه 
ي مثطط  ندفططه الر ي ططي ة ت زيططز قططديفات احلكومططات عاططى قيططاس ويفصططد إ ططها  الع ططا  اوططاغ ة هعيططا 

1-6-12واملؤشططططر  6-12اشططططو  الغايططططم وتي ططططي عمايططططم تعططططدس البيططططاملت  2030ل ططططم عططططا  
ويهططططدا  .ر5ا

املشططرو ، عاططى وجططه اوصططوغ، إىل دعططم احلكومططات ة ،ططل م اومططات قاااططم لامعايفنططم ومو ططوق هبططا عططن 
إ ططها  الع ططا  اوططاغ ة هعيططا تنططداا ال نميططم امل طط دامم عاططى الصطط يد الططو ي. وتلططيا ، ت طط ند نططةه 

ا اوططرباء ال امطط  احلكططومي الططدوين ة دويفات  ططااعم اشططو  قضططاى املططةكرة إىل املناقشططات الططيت تجرانططا فريطط 
ت  اططططا إباططططالغ الشططططركات تجلوانططططب امل صططططام تر طططط دامم وأبنططططداا ال نميططططم امل طططط دامم، وينبغططططي قراء ططططا 

 .ر6اترقرتا  مل الواث ا اليت تقعدت ل ي ي املداورت ة تاك الدويفات

إبالغ الكيا ال ابجلوانذ  املتعلقذة ابالسذتدامة التطوراال ااخرية   جمال  -اثنياا  
 وأبفدام التنمية املستدامةي والتحدايال الرئيسية  اال الصلة

ي مثططط  تحطططد تنطططم ال  طططويفات ة ةطططال احملا طططبم واإلاطططالغ امل صطططانين أبنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم  -6
ال وحيططد والعااايططم لامعايفنططم. تنططامي ال اططب عاططى النهططوض قططودة ال عططايفير وفا ططد ا وزىدة الرتكيططز عاططى  ة

__________ 

الكياملت اط ااإل ها  ة هعيار تنداا ال نميططم امل طط دامم: دليطط  املؤشرات األ ا يم إلاالغ ، 2020األونك اد،  (4)
 ، جنيفر..II.D.20E.17امنشويفات األمم امل حدة، يفقم املبي ات  ال ديفيب

  .https://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISAR/UNDA-Project-1819H.aspxانعر  (5)
. انعططططططططططططططططططططططططططططططططططر تيضططططططططططططططططططططططططططططططططططا  TD/B/C.II/ISAR/81و TD/B/C.II/ISAR/78و TD/B/C.II/ISAR/75انعططططططططططططططططططططططططططططططططططر  (6)

https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2017/12/ISAR-34-non-paper-31102017.pdf.  

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISAR/UNDA-Project-1819H.aspx
https://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2017/12/ISAR-34-non-paper-31102017.pdf
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أبنططططه عاططططى الططططرغم مططططن ت   ال ططططم تيفت   Pricewaterhouse Coopersومططططل ذلططططك، تسيططططد ديفا ططططم تجر ططططا 
 الشركات املشمولم تلديفا م ضمننت تعايفيرنا اياملت عن تنداا ال نميم امل ط دامم، فط   الشطركات ر تطزال 

 .ر7ااذنا ل االغ تجلوانب امل صام تر  داممتديفك تلكام  اإلجراءات املامو م اليت ينبغي اخت ر
وة اجلا م ال امم ارف  احيم لادويفة ال اد م والثال ني لسريا اورباء ال امط  احلكطومي الطدوين،  -7

تاططططرز يف ططططيس اجملاططططس ارق صططططاده وارج مططططاعي ت يططططم تي ططططي توحيططططد  ريعططططم اإلاططططالغ تجلوانططططب امل صططططام 
  دامم ضمامل  ملو وقيم البياملت وقاااي ها لامعايفنم وفا د ا ة عمايم صنل تر  دامم وتنداا ال نميم امل

العرايفات، كما تارز ت يم تعييم مدى إ ها  الع ا  اواغ ة هعيا تنداا ال نميم امل  دامم والنهوض 
 مطل امل اومططات تل مط  عاططى إدمطاج امل اومططات امل  اعطم تر طط دامم ة دويفة احملا طبم واإلاططالغ وضطما  ات ططاقها  

املشمولم ة اإلاالغ املاين. وحدد ال حالف ال املي لام  ثمرين من تجط  ال نميطم امل ط دامم الطةه تق اطا 
مؤلرا  ت زيزق م ايي اإلاالغ تجلوانب امل  اعم تر  دامم وتوحيدنا، وكةلك قياس األ ر ضمن تولوىته، 

 ا طططيم ل اطططالغ إب طططها  الكيطططاملت ة تنسيطططة دليططط  املؤشططرات األوركططن ت  ي ططط سيد نطططةا ال حطططالف مطططن 
 .ر8اتنداا ال نميم امل  دامم

ترن مطططا  امل زايطططد اطططني امل ططط ثمرين مبراعطططاة قضطططاى  74/199ويفحبطططت اجلم يطططم ال امطططم ة قرايفنطططا  -8
ار طط دامم ة قطططرايفا م ار طط ثمايفيم، ولكنهطططا تقططرت اضطططرويفة العيططا  تملزيطططد ل حايطط  ويفصطططد وقيططاس إ طططها  

 عنصر ار  دامم ة هعيا تنداا ال نميم امل  دامم وت عيم ت رنا اإلمنا ي اإلجيايب.

مطن املبطاديفات لوضطل توجيهطات عمايطم مل طاعدة الشطركات  وجيره ة الوقت الرانن تنسيطة عطدد -9
 .ر9اة فهم تنداا نةا النو  من اإلاالغ وفوا ده وو ا اه. ويرد فيما ياي ا ض نةه ال  ويفات اهلامم

تدعم املسوضيم األويفوايم عمايطم وضطل م طايي ل اطالغ غطي املطاين ة ارهطاد األويفويب، و ط عد   -10
 . ر 10ا م جديطدة لا مويط  امل ط دا  ت ضطمن تنعطيل ال وجيطه امل  اطا تإلاطالغ غطي املطاين ا رتاتيجي  2020ة عا  

وقطد نشططرت املسوضططيم مبططادي توجيهيططم جديططدة اشططو  تعططدس امل اومططات امل صططام تملنططا ، تراعططي توصططيات 
ازمطم امل  اعطم فرقم ال مط  امل نيطم تإلفصطاحات املاليطم امل صطام تملنطا ، وتكماهطا تملبطادي ال وجيهيطم غطي امل

،  طيعد  فريطا اوطرباء ال عطي امل طي تل مويطط  2020تإلاطالغ غطي املطاين الطيت وضط  ها املسوضطيم. وة عطا  
امل  دا  االةه كقاف اوضل توصيات اشو   ا سم من املواضيل، مبا ة ذلك م ايي السطرز ال عطي لنعطا  

  دامم، تو جطدول ال صطنيف، ل حعيطا األنطداا ال صنيف ال اال لالهاد األويفويب واواغ تألنش م امل
امل  اعطططم تل ملسيطططف مطططن آاثيف تغطططي املنطططا  وال كيطططف م طططهر توصطططيات إضطططافيم إىل الاجنطططم اشطططو  جطططدول 
ال صنيف. و وا تعضي الال حم امل  اعم تإلفصاحات امل صام تر  دامم اليت   دل  حيز النساذ ة 

شططف عططن م اومططات م ينططم اشططو  اململططا ر وال وامطط  ا نسيططة  يا ططات مططن تجطط  الك 2021آذايف/مططايفس 
و ططين با ال ديططد مططن الشططرو   .ر11ااملرتب ططم تر طط دامم الططيت ت  ططم تأل يططم تلن ططبم ألنشطط م ار طط ثمايف

__________ 

-https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/sustainable-development-goals/sdgانعطططططططططططططططططططططططططططططططططر  (7)

challenge-2019.html. طط وتضططمنت الديفا ططم هاططيال  لا عططايفير ا شططركم  1 141ملاليططم وال عططايفير امل صططام تر طط دامم لط
ااططدا  ة  ططب م ق اعططات صططناعيم، و اططت معططااالت مططل يفواد األعمططال ة ،يططل تحنططاء ال ططا  لا  ططرا عاططى  31مططن 

 وجهم نعرنم اشو  تنداا ال نميم امل  دامم.
  .TD/B/C.II/ISAR/91انعر  (8)
لال ال  عاى مزيد من ال ساصي  اشو  ال  ويفات األلية ة ةال اإلفصاي عن البياملت املاليططم امل صططام تملنططا ،  (9)

 .TD/B/C.II/ISAR/94انعر 
-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/companyانعطططططططر  (10)

reporting/non-financial-reporting_en.  
  .https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ENانعر  (11)

https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/sustainable-development-goals/sdg-challenge-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/sustainable-development-goals/sdg-challenge-2019.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
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املضططم نم ة الال حطططم ال نعيميطططم عاططى مطططديره ار ططط ثمايفات اغيططم ت زيطططز الشطططسافيم وإدمططاج امل طططا   البيئيطططم 
 .ر12اوكمم ة العرايفات وال وصيات ار  ثمايفيموارج ماعيم وامل صام تحل

وة إ ايف مواصام ال م  عاى ال وجيه امل  اا تإلاالغ غي املاين، نشر ةاس م ايي اإلفصطاي  -11
واطدت  .ر13اعن امل اومطات امل  اعطم تملنطا  مشطرو  موقطف اشطو  ال غيطيات الر ي طيم الطيت ي  طني النعطر فيهطا

تيفاطططل  طططنوات ي ططط ند إىل إ طططايفه احلطططاين ويهطططدا إىل  يئطططم العطططروا املواتيطططم  اجملاطططس تيضطططا مشطططروعا مدتطططه
لا  جي  إبعداد م اومات عاليم اجلودة تسيد ة اختاذ العرايفات امل  اعم ا غي املنا  ويفتس املال ال بي ي، 

 وقططد شططر  اجملاططس ة إجططراء مشططاويفات ل  زيططز الكشططف عططن .ر14امططن تجطط  إدماجهططا ة ال عططايفير الر ي ططيم
امل اومطات املاليططم امل  اعططم تل بي ططم ة ال عططايفير الر ي طيم وا  كشططاا دويف اإل ططايف العططا م عاططى املمايف ططات 

 .ر15اتملنا وامل ايي احملا بيم الدوليم، مبا ي ماشى مل توصيات فرقم ال م  امل نيم تإلفصاحات املاليم امل صام  
ا شطجيل  2001والسريا ار  شايفه األويفويب امل ي تإلاالغ نو يفاا م لاصم تنشطئت ة عطا   -12

مططن املسوضططيم األويفوايططم ل  ططها  ة وضططل م ططايي دوليططم ل اططالغ املططاين وال حعططا مططن ت  وجهططات نعططر 
ة عمايطم األويفوايني اشو  وضل م طايي اإلاطالغ املطاين يق طرب  عنهطا عاطى النحطو الواجطب واصطويفة واضطحم 

وضل امل ايي الدوليم. وة تععاب ل م ال م  ل موي  النمو امل  دا  اليت تصديف ا املسوضيم األويفوايم ة 
، تنشو السريا اململ ربق األويفويب ل االغ من جانب الشركات، الةه تصديف تعريرا  عن اإلاالغ 2018عا  

ني إبعططططداد تعططططايفير الشططططركات ة ارهططططاد امل  اططططا تملنططططا ، تابيططططم  رح ياجططططات تصططططحاب املصططططاحم امل نيطططط 
األويفويب. ويعططد  ال عريططر يفمى عمايططم وتمثاططم عاططى  ايف ططات اإلاططالغ اجليططدة، مشططسوعم ا  ايعططات، مبططا ة 
ذلك وجهات نعر م دنه ال عايفير وامل   ماني اشو  األمثام احملددة و ايف ات اإلاالغ، وي اط الضوء 

 .ر16اها و ايف ات اإلاالغ اليت ينبغي  نبهاتيضا  عاى اجملارت اليت ينبغي ه ين
وشكن  اجملاس ال املي لألعمال ال جايفيم من تج  ال نميم امل  دامم هالسا  عامليا  جديدا  لا م   -13

عاى مباديفته اجلديدة ل عدس حاول م  دامم عاطى مطدى ال طنوات اومطس املعباطم لام طاعدة ة العضطاء 
البال  يكيم ة البيئم. وي رض تعرير اجملاس عن قديفة األعمال ال جايفيطم عاطى الصطمود ة عاى النساىت 

وجطه ال غطيات املناليطم ال  طويفات ال امليطم الر ي طيم وتحططدب انيفاء اشطو  ال كيطف مطل تغطي املنطا  والعططديفة 
 طططايف عاطططى الصطططمود ة وجهطططه، مطططل الرتكيطططز عاطططى قطططديفة الع طططا  اوطططاغ عاطططى الصطططمود. وقطططد  قاطططب ة إ

ار ططط  راض ال طططنوه لا عطططايفير امل  اعطططم تر ططط دامم وال عطططايفير امل كاماطططم لاشطططركات األعضطططاء إىل اهليئطططات 
ال نعيميططططططم واجلهططططططات امل نيططططططم اوضططططططل امل ططططططايي تب ططططططيط اإلجططططططراءات امل  اعططططططم إبعططططططداد تعططططططايفير الشططططططركات 

 طط دامم ت زيططز منططرب تبططادل وواصطط  اجملاططس ال ططاملي لألعمططال ال جايفيططم مططن تجطط  ال نميططم امل .ر17اومواءم هططا
ونطططو مطططن اطططني مصطططاديف امل اومطططات األكثطططر  طططور عطططن م  ابطططات اإلاطططالغ تجلوانطططب امل  اعطططم  - ال عطططايفير

مططن فريططا اوططرباء ال امطط  احلكططومي الططدوين  2018الططةه حصطط  عاططى جططا زة شططرا ة عططا   -تر طط دامم
م إىل م طاعدة الشطركات عاطى اإلاطالغ مل ا  ه ة هعيا تنداا ال نميم امل  دامم اسض  جهطوده الراميط 

__________ 

-https://www.srz.com/images/content/1/6/v2/168822/030220-SRZ-Alert-New-ESGانعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر  (12)

Disclosure-Obligations.pdf.  
-https://www.cdsb.net/corporate-reporting/1009/cdsb-publishes-changes-needed-ensureانعططططططططططططططططططططططططططططططططططر  (13)

successful-revision-eu-non-financial.  
  .https://www.cdsb.net/natural-capital/995/cdsb-seeks-independent-impact-assessmentانعر  (14)
-https://www.cdsb.net/cdsb-framework/993/framework-consultation-launches-drive-uptakeانعطططططططططططططططر  (15)

nature-related-financial-disclosure.  
  .http://www.efrag.org/Lab1 :انعر (16)
  .https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Best-of-the-year-2019انعر  (17)

https://www.srz.com/images/content/1/6/v2/168822/030220-SRZ-Alert-New-ESG-Disclosure-Obligations.pdf
https://www.srz.com/images/content/1/6/v2/168822/030220-SRZ-Alert-New-ESG-Disclosure-Obligations.pdf
https://www.cdsb.net/corporate-reporting/1009/cdsb-publishes-changes-needed-ensure-successful-revision-eu-non-financial
https://www.cdsb.net/corporate-reporting/1009/cdsb-publishes-changes-needed-ensure-successful-revision-eu-non-financial
https://www.cdsb.net/natural-capital/995/cdsb-seeks-independent-impact-assessment
https://www.cdsb.net/cdsb-framework/993/framework-consultation-launches-drive-uptake-nature-related-financial-disclosure
https://www.cdsb.net/cdsb-framework/993/framework-consultation-launches-drive-uptake-nature-related-financial-disclosure
http://www.efrag.org/Lab1
https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Best-of-the-year-2019
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وي ضطططمن املنطططرب م اومطططات عطططن شطططرو  اإلاطططالغ تجلوانطططب البيئيطططم  .ر18اعطططن اجلوانطططب امل  اعطططم تر ططط دامم
 .ر19ااادا   70وارج ماعيم وامل صام تحلوكمم من 

ه وواصطط  ةاططس م ططايي اإلفصططاي عططن امل اومططات امل  اعططم تر طط دامم عماططه اشططو  امل ططايي الططة -14
يرمي إىل هديد مواضيل ار  دامم ومعاييس األداء ذات الصام اليت من املرجل ت  يكو  هلا آاثيف ماليم 

، وذلك عن  ريا احلصول عاى م اومطات ذات 77ذات شو  عاى الشركات ة ك  من الصناعات الط 
 .ر20ات يم من الناحيم املاليم تسيد ة عمايم صنل العرايفات

اإلاططالغ ال ططاملي م يططايفا  اشططو  تعططدس ال عططايفير ال امططم عططن امل ططا   الضططريبيم  وقططد ت اعططت مبططاديفة -15
عاططى الصطط يد الع ططره، وتجططرت قططواث  لاوقططوا عاططى مططدى ني ططي تنططداا ال نميططم امل طط دامم عاططى عمايططم 
اإلاططالغ مططن جانططب الشططركات، و ططا ت ة اع مططاد شططراكات ومنططاذج تعمططال جديططدة هبططدا النعططر ة  

وت اطا  .ر21اويف اإلاالغ مطن تجط  ت زيطز املمايف طات ال جايفيطم امل ط دامم وهسيطز ال  طاو كيسيم النهوض اد
ةاططس م ططايي ار طط دامم ال امليططم، ونططو كيططا  تشططغياي م طط ع  ي مطط  ة إ ططايف مبططاديفة اإلاططالغ ال ططاملي، 

اليت ارملةا يركز عاى الع اعات ذات اناثيف األعاى، ونو اصدد وضل م يايف جديد مل اعدة املنعمات 
تنشطط ة ق طاعي الزيفاعطم وصطيد األمسطاك عاطى ه طني كيسيطم الكشطف عطن آاثيفنطا وإدايف طا. و عطى نطةا 

 .ر22االع ا  تألولويم ملا ين وه عايه من آاثيف ايئيم واج ماعيم واق صاديم نامم
واحلوايف اشو  إعداد تعايفير الشركات نو منرب اتال لامجاطس الطدوين ل اطالغ امل كامط . ويركطز  -16

مشططططروعه امل  اططططا ا ح ططططني املواءمططططم الططططةه مدتططططه  ططططن ا  عاططططى ه ططططني املواءمططططم ة ةططططال إعططططداد تعططططايفير 
 الالشطركات، ل  طهي  قيطا  الشططركات إبعطداد إفصطاحات ف الطم وم  ططعم تاطأ اح ياجطات ت طواق يفتس املطط 

 "related Reporting"-Driving Alignment in Climateوي ط ى منشطويف ا نطوا     . ر 23ا واجمل مل من امل اومات 

 إىل مواءمطم م طايي وت طر املشطايفكني ة املشطرو  مطل توصطيات   ر توجيه عمايم املواءمم ة ال عطايفير امل صطام تملنطا  ا 
 .ر24افرقم ال م  امل نيم تإلفصاحات املاليم امل صام تملنا 

، تصديف مشرو  احملا بم امل  اعم تر  دامم هديثا  لامنشويف الةه تصديفه هت 2019وة عا    -17
، الطةه  ططدد اإلجطراءات الالزمططم ل نسيطة نعططا  مططاين ر ويط  م طط عباناا Financing our Futureعنطوا  

عاطى ال مط ، وت طوير  عاملي م  دا ، مبا ة ذلطك توصطيات اشطو  انطاء قاعطدة تدلطم دامغطم وهسيطز النطاس
مص احات م  عم، وختصي  األموال لان ا   امل  دامم، واع ماد م ايي اإلاالغ، وتعييم كاسم ال وام  

 .ر25ااوايفجيم

__________ 

  ./https://isar.unctad.org/isar-honours-objectiveانعر  (18)
-https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/The-Reportingانعططططططططططططططططططططططططططر  (19)

Exchange.  
  ./https://www.sasb.org/blog/the-question-on-esg-is-no-longer-why-but-howانعر  (20)
-https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Reporting-drivesانعططططططر  (21)

corporate-change-to-achieve-SDGs.aspx.  
-https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Creating-aانعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر  (22)

sustainability-standard-for-agriculture-and-fishing-.aspx.  
  ./https://corporatereportingdialogue.com/how-to-simplify-corporate-reportingانعر  (23)
-https://corporatereportingdialogue.com/corporate-reporting-dialogue-shows-high-level-ofانعطططططططططططططططططططر  (24)

alignment-between-major-global-reporting-frameworks-on-tcfd-recommendations/.  
  .https://www.accountingforsustainability.org/financing-our-future.htmlانعر  (25)

https://isar.unctad.org/isar-honours-objective/
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/The-Reporting-Exchange
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/The-Reporting-Exchange
https://www.sasb.org/blog/the-question-on-esg-is-no-longer-why-but-how/
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Reporting-drives-corporate-change-to-achieve-SDGs.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Reporting-drives-corporate-change-to-achieve-SDGs.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Creating-a-sustainability-standard-for-agriculture-and-fishing-.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Creating-a-sustainability-standard-for-agriculture-and-fishing-.aspx
https://corporatereportingdialogue.com/how-to-simplify-corporate-reporting/
https://corporatereportingdialogue.com/corporate-reporting-dialogue-shows-high-level-of-alignment-between-major-global-reporting-frameworks-on-tcfd-recommendations/
https://corporatereportingdialogue.com/corporate-reporting-dialogue-shows-high-level-of-alignment-between-major-global-reporting-frameworks-on-tcfd-recommendations/
https://www.accountingforsustainability.org/financing-our-future.html
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ونشططر اهططاد احملا ططبني الططدوين وجهططم نعططر اشططو  ت زيططز اإلاططالغ مططن جانططب الشططركات تنططاقه  -18
 .ر26ااحملا بم ة ت زيز اإلاالغ من جانب الشركاتقضاى اإلاالغ امل كام  ودويف مهنم 

وقد نشر ال حالف ال املي لامعاييس املرج يم قا مم تلشطركات األكثطر ني طيا  عاطى العطديفة عاطى  -19
ارن عطططال إىل م ططط عب  تكثطططر ا ططط دامم، وتضطططم نطططةه العا مطططم كيطططاملت تشطططك  ة م طططم  نصطططف ارق صطططاد 

ريف من اإليرادات. و ث  العا مم جطزءا مطن مهمطم ال حطالف امل مثاطم تريايو  دو  43ال املي، ته ما ي ادل 
وت اطططا  .ر27اة قيطططاس ت طططر الع طططا  اوطططاغ وجهطططود ار ططط دامم مطططن لطططالل آليطططم عامليطططم واحطططدة لام طططاءلم

ال حالف تيضا  مؤشرات مرج يم اشو  األغةيم البحريم واملنا ، وتصديف الن ملم الثالثم من تعرير اإل ايف 
 ء الشركات ة ةال حعوق اإلن ا .املرج ي ألدا

 وة ارج ما  ال نوه اوم ني لامن دى ارق صاده ال طاملي، الطةه يفكطز عاطى موضطو  ار ط دامم،  -20
تناول اجملاس الدوين لألعمال ال جايفيم ا ض الص وتت ال مايم اليت تنشو ة  ياق املوازنم اني الضغو  

ضما  هعيا النجاي املشرتك حلاماي األ هم و ا ر تصحاب ال جايفيم العصية األج  وال ويام األج  ل
وإلاتحم إمكانيم الكشف عن امل اومطات غطي املاليطم اطنسس العطديف مطن ارنضطبا  والصطرامم  .ر28ااملصاحم

الةه رينز عمايم تعدس امل اومات املاليم، وال م  عاى تعدس م اومات غي ماليم م  عم وقااام لامعايفنم، 
 Towards common metrics and consistent reporting of sustainableجديطدة ا نطوا     تعطرتي مبطاديفة 

value creation   " العيمططم امل طط دامم"، تل  ططاو  مططل  حنططو معططاييس موحططدة وتعططايفير م  ططعم عططن ا طط حداب
ركططن ت  ي طط ملدمها تعضططاء  شططركات احملا ططبم األيفاططل الكططربى، ةموعططم مططن املعططاييس وتوصططي إبفصططاحات 

 .ر29ااس ملواءمم ال عايفير الر ي يماجمل
و مل األداة اإللكرتونيم إلدايفة ال م  من تج  هعيطا تنطداا ال نميطم امل ط دامم، الطيت  طقون يفت  -21

املبططططادي ال شططططرة ، رB Labاترشططططرتاك اططططني ارتسططططاق ال ططططاملي لألمططططم امل حططططدة وإل ططططرب األعمططططال ال جايفيططططم 
اليت  ونيفنا إل رب األعمال ال جايفيم ة  ياق ال م  مطن تجط  هعيطا لالتساق ال املي مل تداة تعييم األ ر 

تنداا ال نميم امل  دامم، ل مكني األعمال ال جايفيم من اختاذ إجراءات ةديم مطن لطالل ال عيطيم الطةا  
الدينامي، ووضل املؤشرات املرج يم، وال ح ني. و كن ن األداة اإللكرتونيم إلدايفة األ ر اململصصطم جمل مطل 
األعمطال ال طاملي الشطركات مبمل اطف األحجطا  ة ،يطل تحنطاء ال طا  مطن ت زيطز ال عطد  حنطو هعيطا تنططداا 

 .ر30اال نميم امل  دامم
وت م  املنعمم الدوليم ل وحيد املعاييس عاى إضساء  اال منعم وجودة موحدة عاى املؤشرات  -22

 ، اليت ي د األونك اد عضوا  فيها، لا م  عاطى ت زيطز امل طاءلم وصطنل 309ال امليم. وقد تنشوت الاجنم السنيم  
 .ر31االعرايفات، إىل جانب اإلدايفة ال ديدة هلةه ال مايات

__________ 

-https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/enhancing-corporateانعطططططططططططططر  (26)

reporting.  
-https://www.worldbenchmarkingalliance.org/the-sdg2000-the-most-influential-2000انعططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر  (27)

companies-for-a-sustainable-future/.  
-https://www.weforum.org/whitepapers/toward-common-metrics-and-consistent-reporting-ofانعطططططر  (28)

sustainable-value-creation.  
-https://www.weforum.org/whitepapers/toward-common-metrics-and-consistent-reporting-ofانعطططططر  (29)

sustainable-value-creation.  
  .https://www.unglobalcompact.org/news/4518-01-29-2020انعر  (30)
   .https://www.iso.org/committee/6266703.htmlانعر  (31)

https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/enhancing-corporate-reporting
https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/enhancing-corporate-reporting
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/the-sdg2000-the-most-influential-2000-companies-for-a-sustainable-future/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/the-sdg2000-the-most-influential-2000-companies-for-a-sustainable-future/
https://www.weforum.org/whitepapers/toward-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/whitepapers/toward-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/whitepapers/toward-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/whitepapers/toward-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.unglobalcompact.org/news/4518-01-29-2020
https://www.iso.org/committee/6266703.html
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ةلت ة ال ططططنوات األلططططية، ر يططططزال يوجططططد عططططدد مططططن الثغططططرات ويفغططططم اجلهططططود الك -23 بططططية الططططيت اططططق
وال حططدىت ة ةططال اإلفصططاي عططن امل اومططات امل  اعططم تر طط دامم وتنططداا ال نميططم امل طط دامم الططيت ياططز  
م اجل ها ل ح ني نوعيم اإلاالغ ومواءم ه. وتشم  الثغرات وال حدىت ما ياي: وجود ت طر وإيفشطادات 

وان ططدا  ارت ططاق ة منهجيططات العيططاس،  ططا يططؤده إىل عططد  قااايططم البيططاملت لامعايفنططم وفعططدا  م  ططددة؛ 
السا ططدة املرجططوة منهططا تلن ططبم ل مايططم صططنل العططرايفات وت عططب ال عططد  احملططرز؛ والغ طط  األلضططر وا طط ملدا  

ان ططدا  اوططربة اإلفصططاحات ال امططم النموذجيططم؛ وارف عططايف إىل العططديفة املؤ  ططيم عاططى تن ططيا ال مايططات؛ و 
ال عنيم، مبا ة ذلك األدوات ال مايم، واملعاييس وغينا مطن الو طا   الالزمطم ل حعيطا ال عطايفب وال نسيطة. 
ويؤده ت دد األ ر اململ اسم إىل ض ف اإلقبال عاى تعدس ال عايفير، ويعوض نوعيم البياملت اليت تعدمها 

 الشركات ويثي شواغ  ت  اا تل كاليف والسوا د.

وي مثطططط  هططططد آلططططر ة تي ططططي تنسيططططة اإلاططططالغ امل كامطططط  ومواءمططططم ال عططططايفير املاليططططم وغططططي املاليططططم  -24
ق طا  الصطناعات واحلكومطات امله مطم واجلهطات  74/199وات اقها. وشج ت اجلم يطم ال امطم، ة قرايفنطا 

ج العا مم ووضل امل نيم عاى ت  تعو ، ادعم من منعومم األمم امل حدة، ح ب ارق ضاء، ا  زيز النماذ 
منطططاذج جديطططدة ألفضططط  املمايف طططات وت طططهي  إجطططراءات دمططط  ال عطططايفير امل  اعطططم تر ططط دامم، مطططل مراعطططاة 
اوطططربات املك  طططبم مطططن األ طططر العا مطططم وإيطططالء ان مطططا  لطططاغ رح ياجطططات الباطططدا  الناميطططم، مبطططا ة ذلطططك 

انططب امل صططام تر طط دامم مطططل اح ياجا ططا ة ةططال انططاء العططديفات. غططي ت  ضطططما  ات ططاق اإلاططالغ تجلو 
 اإلاالغ املاين وامل ايي الدوليم ل االغ املطاين ر يطزال يشطك  هطدى. فامل اومطات غطي املاليطم غالبطا  مطا ت طولف 

 .ر32ااإلدايفيطم من اياملت نوعيم تو تعاس تع ماد ةموعم م نوعم من املعطاييس غطي املاليطم وتعنيطات احملا طبم 
يططا  العططا م تإلاططالغ وهديططد إجططراءات ال وحيططد، ي  اططب اإلاططالغ تجلوانططب وإىل جانطب يف ططم حططدود الك

امل  اعم تر  دامم وأبنداا ال نميم امل  دامم ت بيا ارفرتاضات واأل اليب اليت ي ط ند إليهطا اإلاطالغ 
 .ر33ااملاين، واليت تن با تيضا  عاى اإلاالغ غي املاين

 و يعم ت ضمن شرحا  حل  عاملي ي يل وضطل امل طايي اشطك  وقد نشر اهاد احملا بني األويفوايني -25
مرتااط وذلك تابيم  لاحاجم إىل م اومات مو وقم وم  عم ة إعداد ال عايفير غي املاليم اليت ركن تعدرها 

ويطدعم اهطاد احملا طبني األويفوايطني األلطة اطنه  ة إعطداد  .ر34اإىل جانب ال عايفير املاليم ا ريعطم م كاماطم
ير الشططركات ي ططيل تعططدس ايططاملت م  ططعم وقاااططم لامعايفنططم ا طط نادا  إىل ةموعططم ت ا ططيم مططن املعططاييس تعططايف 

ال امليم. ومن شطو  نطةا الطنه  ت  ي طزز الطرتااط اطني اهليئطات امل نيطم اوضطل امل طايي املاليطم وغطي املاليطم مطن 
ت  ي ط ند نطةا الرتتيطب املؤ  طي لالل مؤ  م تق ىن تمل ا   امل  اعم إبعداد تعايفير الشطركات. وركطن 

إىل ةاس تمناء مؤ  م امل ايي الدوليم إلعداد ال عايفير املاليم، و  كو  اجلهم املعرتقحم امل نيم اوضل امل ايي  
  م ؤولم عن إصدايف م ايي ل االغ املاين وغي املاين عاى ال واء، هبدا ال وص  إىل ح  عاملي. و يجره

 .ر35اوضل امل ايي من لالل النهوض تل  او  اني الع اعني ال ا  واواغت زيز الرقاام عاى عمايم 
وي  ططم موضططو  انططاء العططديفات عاططى ،يططل امل طط وىت أب يططم تلغططم. ومططن اططني امل ططا   الر ي ططيم  -26

 امل روحم عاى امل  وى املؤ  ي، ارف عايف إىل العديفات املؤ  يم وال عنيم ل كييف البيئطات الو نيطم إلعطداد 
 ، وتعيططيم إ ططها  الع ططا  اوططاغ ة هعيططا 2030ايفير الشططركات مططل امل  ابططات اجلديططدة ة إ ططايف ل ططم عططا   تعطط 

تعايفيرنطططا عطططن  تنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم اس اليطططم، فضطططال عطططن الصططط وتت الطططيت تواجههطططا الشطططركات ة مواءمطططم 
__________ 

(32) (Brussels) Standard Setting for Corporate ReportingInterconnected , 2019Accountancy Europe, . 
-http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/10/kpmg-survey-of-corporateانعططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر  (33)

responsibility-reporting-2017.pdf.  
  .https://www.iasplus.com/en/news/2019/12/acceu-cogitoانعر  (34)
 .2019اهاد احملا بني األويفوايني،  (35)

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2019/12/acceu-cogito
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. وتشططم  الصطط وتت اجلوانططب امل  اعططم تر طط دامم مططل إ ططايف يفصططد تنططداا ال نميططم امل طط دامم ومؤشططراته
امل رتقضم تيضا  عد  وجود مؤ  ات داعمم، وال ن يا وال  او  فيما اينهطا، وارف عطايف إىل اوطربة ال عنيطم، 
فضال عن ارف عايف إىل آليطات الرصطد واإلنسطاذ الكافيطم. وعاطى وجطه اوصطوغ، ننطاك حاجطم إىل تدوات 

ن مططططن هديططططد الثغططططرات مططططن لططططالل وضططططل مؤشططططرات مرج يططططم دو  ليططططم، ووضططططل ل ططططط عمطططط  إلجططططراء  كططططن 
اإلصالحات الالزمم عاى ق ا  احملا بم، وقياس ال عد  احملرز ة اجملارت ذات األولويم. وينبغي م اجلم 
امل ططا   امل صططام ابنططاء العططديفات ة ةططال إعططداد تعططايفير الشططركات ذات الصططام أبنططداا ال نميططم امل طط دامم  

ي جزت من البنيم  الغ. ونةا النو  من اإلاالغ نو جزء ركجزء من انيم ت ا يم شامام لامحا بم واإلا
األ ا ططيم ل اططالغ الططو ي، ور ركططن ت  يكططو  اإلاططالغ عططاين اجلططودة مططن دو  وجططود ال ناصططر الر ي ططيم 

 األلرى لنعا  اإلاالغ من جانب املؤ  ات.

ومن ال حدىت الر ي يم األلرى إشراك املؤ  ات اليت ت  ام  مطل الاطوا ل احملا طبيم واهليئطات  -27
امل طؤولم عطن يفصطد تنططداا ال نميطم امل ط دامم وتنسيططةنا وال ن طيا فيمطا اينهططا. وتإلضطافم إىل ذلطك، ياططز  

وامل صطططام تحلوكمطططم،  املزيطططد مطططن ال ن طططيا مطططل الوكطططارت امل نيطططم تألنعمطططم وال  طططويفات البيئيطططم وارج ماعيطططم
 وكةلك مل املكاتب اإلحصا يم. 

ومل اجلططم نططةه امل ططا  ، يهططدا األونك ططاد، مططن لططالل مشططرو  ح ططاب ال نميططم، إىل امل ططاعدة  -28
، 2030عاططى ت زيططز قطططديفات احلكومططات عاطططى قيططاس ويفصطططد إ ططها  الع طططا  اوططاغ ة تنسيطططة ل ططم عطططا  

وتشططم  تنشطط م املشططايفيل  .1-6-12واملؤشططر  6-12لغايططم  ططيما مططن لططالل تططوفي البيططاملت امل  اعططم ت ور
عاى الص يد الع ره ما ياي: اج ما  توين ألصحاب املصاحم امل  ددين ل ي ي تن طيا وتنسيطة املشطرو  عاطى  
الص يد الو ي؛ وتعييم و ي مرحاي لابنيم األ ا يم ل االغ تجلوانب امل  اعطم تر ط دامم وأبنطداا ال نميطم  

الطدوين؛  ا  نادا  إىل ن ا   ت بيا تدوات ت طوير احملا طبم الطيت وضط ها فريطا اوطرباء ال امط  احلكطومي امل  دامم،  
وحاعم عم  و نيم لالتساق عاى ةموعم من األولوىت الو نيم وإقرايف ال عرير النها ي اشو   ب  املضي 

 نادا  إىل او طم؛ وتنشط م قدما؛ ول م عم ؛ والدعم ال عي ة ةطال تنسيطة اإلجطراءات ذات األولويطم ا ط 
. وعاططى  ططبي  املثططال، فسططي كولومبيططا، تحططد الباططدا  امل طط سيدة،  اططت ال مايططم إ ططهامات انططاء العططديفات

 ومشطايفكم نشطط م مططن ،يططل املؤ  ططات الر ي ططيم امل نيططم ا حعيططا تنططداا ال نميططم امل طط دامم، وكططةلك املؤ  ططات 
م عاى الص يد الو ي، مبا ة ذلطك املؤ  طات الر ي طيم، مطن املشايفكم ة إعداد ال عايفير املاليم وغي املالي

قبيطط  وزايفة املاليططم وار  مططا  ال ططا ؛ ووزايفة ال جططايفة والصططناعم وال ططياحم؛ ووزايفة البيئططم وال نميططم امل طط دامم؛ 
 ودا رة ال مل يط الو ي؛ ونيئم اإلشراا املاين؛ واجملاس ال عي لامحا بم ال امم.

ل عييم الو ي لابنيم األ ا يم لامحا طبم واإلاطالغ ة كولومبيطا، ا ط نادا  إىل وقد تارزت ن ا   ا -29
تدوات ت ططوير احملا ططبم،  غططرات ة  ال ططم ةططارت يف ي ططيم نططي العططديفات البشططريم احملططدودة ة ةططال إعططداد 
تعطططايفير الشطططركات، والضطططط ف املؤ  طططي ة ةططططال إعطططداد تعططططايفير الشطططركات، والعيططططود ة البنيطططم األ ا ططططيم 

امحا طططبم الطططيت ت طططوق اإلاطططالغ تجلوانطططب امل صطططام تر ططط دامم وأبنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم. وتظهطططرت ل
الن طا   تيضطا  ت  الشططراكات اطني الع طاعني ال ططا  واوطاغ ت  ططم أب يطم حامسطم ة ضططما  مالءمطم وتنسيططة 

 طططط دامم وقاااي هططططا ال ططططدااي الراميططططم إىل تن ططططيا ال عططططايفير الططططيت تعططططدمها الشططططركات عططططن تنططططداا ال نميططططم امل
لامعايفنم، وارعطرتاا مبنطافل وفوا طد اإلاطالغ تجلوانطب امل  اعطم أبنطداا ال نميطم امل ط دامم تلن طبم جلميطل 
تصحاب املصاحم الر ي يني. وفيما ياي ا ض ال وصيات الر ي يم اليت تضمن ها ل م ال مط  لكولومبيطا 

 من تج  إدلال ه ينات عاى نةه اجملارت:

مبهنم احملا بم عن  ريا ت زيز م  ابات احلصول عاى ترلي  واحملافعطم عايطه   النهوض  اتر  
اال  اططيم، وارم حططا ، واوططربة ال مايططم، وال  ططوير املهططي امل طط مرر، مبططا ة ذلططك مططن تجطط  اإلاططالغ تجلوانططب  

 ال؛ امل صام تر  دامم وأبنداا ال نميم امل  دامم، وعن  ريا ت زيز ال  ايم وال ديفيب ة نةا اجمل 

 ت زيز منعمات احملا بم املهنيم هبدا ه ني العديفة ال عنيم لامحا بني املهنيني؛ ابر 
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إنشطططاء آليطططم لا ن طططيا اطططني الكيطططاملت احلكوميطططم امل طططؤولم عطططن هعيطططا تنطططداا ال نميطططم  اجر 
 امل  دامم والكياملت امل ؤولم عن إعداد تعايفير الشركات؛

ولم عن إعداد تعايفير الشركات. حيط  إ  وجطود ه ني ال ن يا اني الكياملت امل ؤ  ادر 
نيئططات تنعيميططم م  ططددة عاططى الصطط يد الططو ي يططؤ ر ني ططيا   ططابيا  ة ال مايططم ال نعيميططم مططن حيطط  عمعهططا 
و ا طططكها وح ططططن توقي هطططا، و ططططول دو  ا ططط حداب نياكطططط  ت ا طططيم مال مططططم، مطططن حيطططط  املؤ  ططططات 

 واألنعمم عاى حد  واء؛

ل االغ قوانب ار  دامم وتنطداا ال نميطم امل ط دامم، يشطك   إنشاء إ ايف تنعيمي اهر 
ت ا ا  لامبطادي ال وجيهيطم واإلجطراءات وامل طايي الالحعطم اواصطم تل عطايفير امل  اعطم تر ط دامم. وتشطم  

 نةه ال مايم ت يني كيا  تن يعي م ؤول عن اإلاالغ تجلوانب امل  اعم تر  دامم عاى الص يد الو ي. 

دور دليل املساراال ااساسية   تقري  ااطر القائمة إلبذالغ الكيذا ال  -اثلثاا  
 جبوان  االستدامة وافدام التنمية املستدامة

وارغماتيطططا حنطططو تعطططدس تعطططايفير لطططط األ طططاس عطططن  عمايطططا   يطططوفر دليططط  املؤشطططرات األ ا طططيم  جطططا   -30
معايفنططم البيططاملت ركططن تو ططيل ن اقهططا ا ططد تنططداا ال نميططم امل طط دامم تع بططايفه ل ططوة توىل حنططو إمكانيططم 

 ذلك قي  ت كس امل اومات اواصطم اع اعطات وشطركات ا ينهطا ح طب ارق ضطاء. وة نطةا اوصطوغ، 
 ، الطةه شطجل تطوفي الطدعم الطدوين لاطدول األعضطاء، ح طب ظروفهطا 199/ 74ي هم الدلي  ة تنسية العرايف  

اء نس ططها اوضططل تدوات عمايططم لعيططاس م ططا م الع ططا  وتولوى ططا الو نيططم، ل مكينهططا مططن العيططا  مططن تاعطط 
اواغ ة تنسية تنداا ال نميم امل  دامم عاى الص يد الو ي وجلمطل ايطاملت منا طبم ال وقيطت ومو طوق 

ويعطرتي مصطاديف  هبا عن نةه امل طا م. ويطوفر دليط  املؤشطرات األ ا طيم منهجيطم قيطاس لكط  مؤشطر إل طايف 
والبيئيطططططم   ددت املؤشطططططرات األ ا طططططيم الطططططيت تغ طططططي اجملطططططارت ارق صطططططاديم حما طططططبيم جلمطططططل البيطططططاملت. وقطططططد حطططططق 

وارج ماعيطططم واملؤ  ططططيم مطططن لططططالل عمايطططم تشططططاويفيم لاجهططططات امل نيطططم امل  ططططددة وانطططاء توافططططا انيفاء احلكططططومي  
وقطططد  الططدوين، تر طط ناد إىل مبططادي اإلاطططالغ وت ططر اإلاططالغ الر ي ططيم و ايف طططات الشططركات ة ةططال اإلاططالغ. 

يت املؤشطططرات األ ا طططيم ا ططط نادا إىل املؤشطططرات الكايطططم الطططيت تديفجطططت ة اإل طططايف ال طططاملي ملؤشطططرات ال ططط 
تنداا ال نميم امل  دامم الةه وض ه فريا اورباء املشرتك اني الوكارت امل ي مبؤشرات تنداا ال نميم 

هجيطططم العيططططاس ولضططططما  ارت طططاق ة من .ر36اامل ططط دامم، والطططيت كانطططت من بعططططم عاطططى م ططط وى الشطططركات
وإمكانيم معايفنم البياملت، وقض  ت املؤشرات األ ا يم قي  ي  ىن معايفن ها اطني إل اطف الكيطاملت مطن 
النططططاحي ني الزمنيططططم واجلغرافيططططم، ونططططي تع ضططططي تو يعططططا  شططططسافا  وقططططااال لارصططططد لن ططططاق البيططططاملت ونوعي هططططا 

ان ططالق عاططى ال ريططا حنططو إاططالغ ولأل ططاليب امل طط ملدمم. ويططراد تملؤشططرات األ ا ططيم ت  تكططو  نع ططم 
الشططركات عططن جوانططب ار طط دامم وتنططداا ال نميططم امل طط دامم، ونططي  ثطط  احلططد األد  مططن اإلفصططاحات 
ن احلكومططات مططن تعيططيم م ططا م الع ططا   الططيت ي  ططني عاططى الشططركات تعططدرها إىل صططنا  العططرايف، والططيت  كططن

  املؤشرات األ ا يم ر رنل الشركات من تعطدس اواغ ة ااوغ تنداا ال نميم امل  دامم. غي ت  دلي
 .2030 مزيد من امل اومات ة تعايفيرنا عن تنش  ها احملددة وآاثيفنا ة  ياق ل م عا 

وي مطط  األونك ططاد واططرملم  األمططم امل حططدة لابيئططم، تل  ططاو  مططل امل هططد اوططوايفزمي ال ططاملي، ونططو  -31
 تس ي  آليم ،ل البياملت اليت اشرتكا ة وض ها. وقد م هد قوب ر يهدا إىل الرال، من تج  تي ي

1-6-12، ططت ايططاملت توليططم اشططو  تيفا ططم مواضططيل وفعططا ل يفشططادات امل  اعططم تلبيططاملت الوصططسيم لامؤشططر  
 . ر 37ا 

ولطالل فطرتة مطا اططني دويف  فريطا اوطرباء ال امط  احلكططومي الطدوين، كطا  األونك طاد واططرملم  األمطم امل حطدة لابيئططم  
__________ 

  ./https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-listانعر  (36)
  .https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-06-01.pdf :انعر (37)
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ي مطططال  عاطططى تنعطططيل اإليفشطططادات امل  اعطططم تلبيطططاملت الوصطططسيم فيمطططا ي صططط  ارصطططد تعطططايفير ار ططط دامم مطططن 
ا  واملنطا ا عطن  ريطا حصطر جانب الشركات وتو يل ن اق ال عييم، وذلك ا غ يم عدد تكرب من الباد

عططدد الشططركات الططيت تعططد  تعططايفير عططن ال عططد  الططةه تحرزتططه اشططو  تنططداا ال نميططم امل طط دامم ا طط نادا  إىل 
اإليفشادات امل  اعم تلبياملت. ويعو  امل هد إبنشاء م  ود  لابياملت ي ضمن اياملت توليم عاى م  وى 

س ايطططم ون طططا   الديفا طططات ار  عصطططا يم الطططيت تعودنطططا املؤ  طططم، مبطططا ة ذلطططك تعطططايفير اشطططو  ار ططط دامم ال
 احلكومات، إىل جانب البياملت اجملم م عاى الص يد الو ي واإلقايمي وال املي. ويق طولى ا ط ملدا  املؤشطرات 
 الوايفدة ة دلي  املؤشرات األ ا يم تع بايفنا لط ت اس جلمل نةه البياملت ا ريعم م  عم ت مل تملعايفنم. 

ملواءمططططم الططططدلي  مططططل املؤشططططرات الكايططططم لرصططططد ال عططططد  احملططططرز ة ااططططوغ تنططططداا ال نميططططم  ا  وتي ططططي  -32
امل طططط دامم، ي مططططط  األونك طططططاد عططططن كثطططططب مطططططل شططططط بم اإلحصططططاءات ال اا طططططم إلدايفة الشطططططؤو  ارق صطططططاديم 
وارج ماعيطططم، الطططيت تنشطططوت فرقطططم عمططط  إلصصطططم ت طططىن تلرفطططاه وار ططط دامم هبطططدا توحيطططد منهجيطططم ،طططل 

إ ططايف احملا ططبم واإلاططالغ املططاين ة ةططال األعمططال ال جايفيططم، وت  ططرب دليطط  املؤشططرات األ ا ططيم  البيططاملت ة
وي  او  األونك اد تيضا  مل ارتساق ال املي. وجيره حاليا تنعيل  .ر38ات اس ،ل البياملت ة نةا اجملال

يؤلة دلي  املؤشرات األ ا يم ة البالغ امل  اا تل عد  احملرز ة إ ايف ارتساق ال املي، ومن امل وقل ت  
ارع بططايف ضططمن اإل ططايف املططنعل ل عططدس ال عططايفير امل صططام تلططبالغ امل  اططا تل عططد  احملططرز، وذلططك ة الن ططاق 
األو ططل ل اططالغ امل ماشططي مططل مبططادي ارتسططاق ال ططاملي ال شططرة. وي مطط  مك ططب  ويطط  ال نميططم امل طط دامم 

ج ماعيطم عاطى مواءمطم املعطاييس اململ اسطم امل  اعطم إباطالغ الكيططاملت ال طاال إلدايفة الشطؤو  ارق صطاديم وار
تجلوانططب امل صططام تر طط دامم وأبنططداا ال نميططم امل طط دامم، مبططا ة ذلططك اصططس ه تمانططم ال حططالف ال ططاملي 
لام طط ثمرين مططن تجطط  ال نميططم امل طط دامم. كمططا ي مطط  األونك ططاد مططن كثططب مططل الططربملم  ة  ططبي  مواءمططم 

، اطططةل األونك طططاد وم هطططد األمطططم امل حطططدة لبحطططوب ال نميطططم ارج ماعيطططم جهطططودا  2019منطططة عطططا  الطططنقه . و 
مشطططرتكم لال ططط جاام إىل  طططرعم ان شطططايف مؤشطططرات ار ططط دامم، اغيطططم وضطططل آليطططم شطططامام ل حديطططد  طططياقات 

رج يطم إاالغ الشركات قوانب ار  دامم وتنداا ال نميطم امل ط دامم ا ط نادا  إىل املؤشطرات واملؤشطرات امل
 ارق صاديم ذات الصام وت  ملدا  دلي  املؤشرات األ ا يم كملط ت اس.

وتكشططف ديفا ططات حططارت إفراديططم إل ططايفة اشططو  ت بيططا دليطط  املؤشططرات األ ا ططيم ت  ات ططاق  -33
دد عططدد مططن ال حططدىت كبططيا    قيططاس املؤشططرات املباطط  عنهططا وقاااي هططا لامعايفنططم مططا زال يشططك  هططدى   . وحططق

األلططرى مططن لططالل تنسيططة الططدلي ، مططن اينهططا ضططرويفة ه ططني ال ن ططيا وال  ططاو  عاططى الصطط يد الططو ي اططني 
اجلهات امل نيم الر ي يم ة الع اعني ال ا  واواغ؛ واةل املزيد من اجلهود ة إنشاء انليات املؤ  طيم 

ال نميطططم امل طط دامم، حرصططا  عاطططى جططودة نططةا اإلاطططالغ، وال نعيميططم الو نيططم امل نيططم تإلاطططالغ عططن تنططداا 
وقاااي ه لامعايفنم، ومصداقي ه، وات اقه مل اإلاالغ املاين؛ واناء العطديفات عاطى ،يطل امل ط وىت، تي طيا  
لا عططد . وتإلضططافم إىل ذلططك، تبططني ت  ال ططا ا الر ي ططي الططةه  ططول دو  تنسيططة الططدلي  يكمططن ة قصططويف 

 .ر39ا عنيم الالزمم جلمل البياملتامل ايفا وال مايات ال
وإلجططراء ال بططايفات  ريبيططم وديفا ططم م  معططم لا نسيططة ال ماططي لططدلي  املؤشططرات األ ا ططيم، جيططره  -34

ديفا طططات حطططارت إفراديطططم تغ طططي منطططا ا جغرافيطططم إل اسطططم؛ وااطططدامل ت سطططاوت  2018األونك طططاد منطططة عطططا  
، اعططات، مبططا فيهططا ارتصططارت ال ططاكيم والال ططاكيم م طط وىت تنمي هططا ارق صططاديم؛ وةموعططم وا طط م مططن الع  

والطططنسط والغطططاز، وال  طططدين، والرعايطططم الصطططحيم، والصطططناعم ال حويايطططم، و طططايفة ال جز طططم، وق طططا  السنطططادق، 
وال اقطططم؛ وشطططركات مطططن إل اطططف األحجطططا  ة ارهطططاد الرو طططي وتوكرانيطططا والصطططني وغواتيمطططار وكولومبيطططا. 

اططم تنسيططة الططدلي  ة مصططر والططورىت امل حططدة، مبشططايفكم عططدة شططركات. تجططره ا طط  راض وهايطط  ملرح وقططد
__________ 

(38) E/2020/24-E/CN.3/2020/37. 
(39) TD/B/C.II/ISAR/89. 
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و ططيناقه ة الططدويفة ال ططاا م والثال ططني لسريططا اوططرباء ال امطط  احلكططومي الططدوين املزيططد مططن ن ططا   ديفا ططات 
احلطارت اإلفراديطم اجلايفيططم عطن ت بيطا الططدلي  ة إي اليطا واولنططدا و،هويفيطم تنزانيطا امل حططدة وجنطوب تفريعيططا 
وكينيططا ومصططر واملماكططم ال رايططم ال طط وديم ة ق اعططات احلجططايفة، ولططب الططويفق والططويفق، واملالاططس اجلططانزة، 
وال  اططيم، والزيفاعططم، والصططناعم ال حويايططم، وارتصططارت ال ططاكيم والال ططاكيم. و اططت ديفا ططات احلططارت 

 اإلفراديم شركات صغية وم و  م احلجم ومشايفيل عا ايم.

ة اجلام طططم األمريكيطططم تلعطططانرة ديفا طططم حالطططم  2020، تجريطططت ة عطططا  وعاطططى وجطططه اوصطططوغ -35
إفراديم عن تنسية دلي  املؤشرات األ ا يم. وتظهرت الديفا م، تر  ناد إىل إفصاحات م احم لا مو ، 

ة املا ططططم مططططن املؤشططططرات  100ت  تعاططططى ال المططططات قططططد  ططططجات ة اجملططططال ارق صططططاده، تإلاططططالغ عططططن 
ة املا م، ونو ما ي  رب  89 الدلي . ويايه اجملال البيئي، حي  اا  م  وى اإلفصاي األ ا يم الوايفدة ة

إجنازا  كبيا  تلنعر إىل ا ض ال حدىت العا مم ة مصطر، مبطا ة ذلطك ارف عطايف إىل قطوانني تو لطوا ل تاطز  
اططط  م طططدل املؤ  طططات تإلفصطططاي عمطططا تبةلطططه مطططن جهطططود ة  طططبي  ااطططوغ تنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم. وا

 ة املا م.  17ة املا م وة اجملال ارج ماعي  67اإلفصاي ة اجملال املؤ  ي 

وتجريطت ديفا ط ا  حلطال ني ة ا ن ططني مطن املنشطست امل و ط م احلجططم ة إي اليطا. وكانطت الشططركم  -36
. األوىل ةموعطم صططناعيم تنط   تدوات مططن املطاس لع ططل و هيططز الرلطا  والغرانيططت واحلجطر املهنططدس وال ططياميك 

 مطن املؤشطرات مؤشطرا   17وتبني الن ا   األوليطم ت  الشطركم  كنطت مطن تعطدس إفصطاحات كاماطم  صطوغ 
الثال م والثال ني. وتعد  الشركم تلس   إفصاحات ة إ ايف م عم املؤشرات ة اجملال ارق صاده وقرااطم 
نصف املؤشرات ة اجملالني ارج ماعي واملؤ  ي. واجملال البيئي نو األص ب، كما لوحظ ة ديفا ات 

اططى تططديفيب املططوظسني واإلنسططاق عاططى حططارت إفراديططم تلططرى. وة إ ططايف ا ططض املؤشططرات، مثطط  اإلنسططاق ع
صططحم املططوظسني و ططالم هم، ر تعططد   ططوى م اومططات نوعيططم. و صططوغ مؤشططرات تلططرى، كانب ططااثت 

والنسططاىت امل ططاد ا طط ملدامها وتصططني ها وتططدويرنا، فطط   املشططكام  ر2والن ططاق  1غططازات الدفيئططم االن ططاق 
لشطططركم الثانيطططم ة ةطططال ايطططل من جطططات ال جميططط  الر ي طططيم نطططي ارف عطططايف إىل البيطططاملت احملا طططبيم. وت مططط  ا

تجلماطططم وال جز طططم، مبطططا ة ذلطططك ال  طططويف وال نايطططم الشملصطططيم ومن جطططات النعافطططم الصطططحيم. وتبطططني الن طططا   
مؤشططططرا  مططططن املؤشططططرات الثال ططططم  12األوليططططم ت  الشططططركم  كنططططت مططططن تعططططدس إقصططططاحات كاماططططم  صططططوغ 

إ ايف م عم املؤشرات ة اجملال ارق صاده وقراام نصطف  والثال ني. وتعد  الشركم تلس   إفصاحات ة
املؤشرات ة اجملال ارج ماعي. واجملار  البيئي واملؤ  طي  طا األصط ب. وة كثطي مطن احلطارت، تعطد  

مؤشرا، مبا ة ذلك املؤشرات امل  اعم تر  ثمايف األلضر،   12الشركم تلس   م اومات نوعيم اة إ ايف  
، والكسطططاءة ة ا ططط  مال ال اقطططم، واإلنسطططاق عاطططى تطططديفيب املطططوظسنير، وخت طططط ل عطططدس وال اقطططم امل جطططددة

مططن املؤشططرات الثال ططم والثال ططني،  اشططيا مططل دليطط  املؤشططرات األ ا ططيم،  مؤشططرا   24إفصططاحات ة إ ططايف 
 .ر1انعر اجلدول ا 2021قاول عا  
  1اجلدول 

 املساراال ااساسيةي حبس  اجملاالالتطبيق املسسساال املتوسطة احلجم دليَل 

 2الشركم  1الشركم  

 املؤ  ي ارج ماعي البيئي ارق صاده املؤ  ي ارج ماعي البيئي ارق صاده  

 1 4 0 7 4 3 3 7 مسصل عنها

 4 3 4 1 1 4 2 1 ي وقل تعدرها رحعا

 2 0 7 0 2 0 6 0 ر ت وفر اياملت

 .األونك اداملصديف: 
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وتبطططني ن طططا   ،يطططل ديفا طططات احلطططارت اإلفراديطططم الطططيت تجريطططت حططط  ان  ت  م عطططم الشطططركات  -37
 كنت من تعدس اياملت عن م عم املؤشرات األ ا يم. و  يكن ننطاك مؤشطر واحطد   تباط  عنطه ،يطل 

غ عطططن ا طططض الشطططركات املشطططمولم ترل بطططايفات ال جريبيطططم. وواجهطططت ا طططض الشطططركات صططط وام ة اإلاطططال
املؤشطططرات ا طططبب العيططططود ال شطططري يم؛ وارف عططططايف إىل امل رفطططم ال عنيططططم تو البيطططاملت تو الططططنعم الالزمطططم جلمططططل 
امل اومات؛ تو جملرد عد  وجود تنش م ت صط  مبؤشطر م طني. وكطا  اجملطال البيئطي ت ط مرايف تكثطر اجملطارت 

ملططةكويفة ل ططد  اإلاططالغ نططو عططد  صطط وام مططن حيطط  اإلاططالغ. وعاططى  ططبي  املثططال، كططا  تحططد األ ططباب ا
م رفططم مصططاديف البيططاملت حل ططاب انب ططااثت غططازات الدفيئططم تو اإلجهططاد املططا ي. غططي تنططه ر يوجططد ات ططاق 
منهجطططي اطططني الشطططركات فيمطططا ي  اطططا تملشطططاك  الطططيت تواجطططه اإلاطططالغ عطططن املؤشطططرات األ ا طططيم األلطططرى. 

 ططط دامم هطططدىت تقططط  ة اإلاطططالغ عطططن وتواجطططه الشطططركات الطططيت ت ططط ملد  تلس ططط  ت طططر اإلاطططالغ عطططن ار
املؤشرات األ ا يم. وتكشف ديفا ات احلارت اإلفراديم عن إمكانيم ه ني العديفة عاى ،ل البياملت 
ة إ ايف املؤشطرات األ ا طيم اوا ط م املزيطد مطن اإليفشطادات ال عنيطم وت بيطا املؤشطرات عاطى مطدى فطرتات 

 بياملت من ال جالت احملا بيم العا مم فهما تفض .إاالغ عدة ركن من لالهلا فهم كيسيم ،ل ال

وقد اينت ال  ايعات عاى ديفا ات احلارت اإلفراديم ت  املؤشطرات األ ا طيم املعرتحطم مطدل   -38
 جيد حنو إن اج اياملت قااام لامعايفنم. غي ت  جهود اناء العديفات رزمم جلمل البياملت احملا بيم واإلاطالغ 

لا وجيهطات   بيطا ال ماطي عن مؤشرات كثية. وة نةا الصدد، وضطل األونك طاد دلطيال  تطديفيبيا  ل ي طي ال 
مبططن فططيهم  ، وي ططولى الططدلي  ت  يصططبل تداة تعنيططم جلميططل تنططوا  امل طط  ماني   . ر 40ا امل  اعططم تملؤشططرات األ ا ططيم 

م طدو ال عطايفير اواصطم تملنشطست الصطغية وامل و ط م. وابيطا  الصطام اطني امل ط وى اجلز طي ااملؤشطرات األ ا ططيم  
املؤشطططرات امل صطططام أبنطططداا ال نميطططم امل ططط دامم عاطططى الصططط يدين  عاطططى م ططط وى الشطططركاتر وامل ططط وى الكاطططي ا 

  الو ي وال املير، ي ه  الدلي  فهم ني ي الشطركات ة ااطوغ تنطداا ال نميطم امل ط دامم. ويعطد  الطدلي  شطروحا  
لك  مؤشر، مبا ة ذلك ال  ريف ومنهجيم العياس ومصاديف امل اومات املمكنم. كمطا يعطد  تمثاطم يفقميطم مسيطدة  

اب ك  مؤشر وتمثام عاى كيسيم إاالغ شركات ة ،يل تحناء ال ا  عن املؤشرات تلس ط . والطدلي  عمط   حل  
  ويف اإلجناز و وا  دنب تر  ناد إىل املالحعات الوايفدة من امل دين وامل   ماني.   ة 

يطايف ور يهدا دلي  املؤشرات األ ا يم إىل وضل م ايي إاالغ جديدة. ا  إ  ندفه نو ال  -39
 مؤشرات مشرتكم اشو  ار  دامم وتنداا ال نميم امل ط دامم ا ط نادا  إىل املمايف طات الطيت ت ب هطا الكيطاملت 

ة ةال اإلاالغ وإىل ت ر اإلاالغ الرا دة، مث  ارتساق ال املي، ومباديفة اإلاالغ ال امليم، وةاس  حاليا  
مل طايي احملا طبم، واجملاطس الطدوين ل اطالغ امل كامط ، م ايي احملا طبم امل  اعطم تر ط دامم، واجملاطس الطدوين 

وت ر تلرى. ويعد  الدلي  تيضا  إىل الكياملت ايا  جطدوى مل طاعد ا عاطى يفصطد ال كطاليف وختسيضطها 
وه طني الكسططاءة ة ا ط ملدا  املططوايفد ال بي يطم. ويفغططم ال  طايم أب يططم اإلفصطاحات النوعيططم ال طرديم وفهططم 

ت حمطددة، ر ينطاقه الطدلي  اإلفصطاحات ال طرديم ويركطز عاطى املؤشطرات العاااطم نةه املؤشرات ة  ياقا
لامعايفنططم كميططا وامل  ططعم مططل املؤشططرات الكايططم ألنططداا ال نميططم امل طط دامم. ايططد ت  الططدلي ، كمططا ذقكططر، ر 
ي طططولى منطططل الشطططركات مطططن تعطططدس املزيطططد مطططن امل اومطططات النوعيطططم والكميطططم. إذ ركطططن لسطططرادى املؤ  طططات 

 اماططم ة  ططياقات إل اسططم ت  تعططريف اإلفصططاي عططن م اومططات إضططافيم ت ططرب عططن  ايف ططا ا احملططددة امل صططام ال
أبنداا ال نميم امل  دامم وتاأ اح ياجطات م ط  مايها، ر  طيما امل ط ثمرين و طوانم مطن مصطاديف يفتس 

 طيم ة اإل طايف اوطاغ املال. ومن األمثام عاى ذلك إديفاج شبكم املشايفيل ال ا ايم دلي  املؤشرات األ ا
تع بطايفه اجملموعطم  تإلاالغ من جانطب الشطركات ال ا ايطم. وتقطرت الشطبكم ة ت هطدنا تر ط دامم الطدلي  

املشططرتكم مططن مؤشططرات األداء الططيت ت طط ملد  ة يفصططد ال عططد  احملططرز وتعيططيم األ ططر. واقرتحططت الشططبكم تيضططا  
فيم إلديفاجهططا ة الطدلي ، عاططى ت  ين بطا ا ضططها  إجطراء املزيطد مططن املناقشطات لانعططر ة وضطل مؤشططرات إضطا 

 عاى ،يل تنوا  األعمال ال جايفيم ويكو  ا ضها لاصا تملشايفيل ال ا ايم اانعر اإل ايفر. 

__________ 

 .2020األونك اد،  (40)
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 املساراال واملسائل اليت تقرتح ا ابكة املشاريع العائلية لتكملة دليل املساراال ااساسية 
 امل ا   الشا  م اني ،يل الشركات:

 اإلدماج ارج ماعي -1

مطططن تنطططداا ال نميطططم امل ططط داممر: نططط  لطططدى  7-8 ال ططط  اإلمطططداد األلالقيطططم االغايطططم  اتر 
مناهطم امل طؤوليم عطن األداء ارج مطاعي والبيئطي اقطد يشطم  ذلطك  الشركم مدونم يفمسيطم ل طاوك املطزودين هق

  يا ات اشو  ال جايفة ال ادلم ومكافحم الرق وال م  اجلربه وعم  األ سالر؟

تنططداا ال نميططم امل طط داممر: نطط   مططن 17-17ار طط ثمايف ة اجمل مططل وارل ططزا  اططه االغايططم  ابر 
 لدى الشركم  يا م مك وام يفمسيم ر  مداد اليد ال امام و/تو املواد حمايا  كاما تمكن ذلك؟

 اجملال املؤ  ي ااحلوكمم الرشيدةر -2

مططن تنططداا ال نميططم امل طط داممر: نطط  ي طط  رض  7-8مراج ططم األداء ارج مططاعي والبيئططي االغايططم  
مطططاعي والبيئطططي لاشطططركم كططط   طططنم عاطططى األقططط  ل حديطططد مطططا إذا كانطططت الشطططركم هعطططا اجملاطططس األداء ارج 

األنداا ارج ماعيم والبيئيم؟ ونط  ي طاي ار ط  راض ة تعريطر لاجهطات امل نيطم مثط  املطوظسني واملطزودين 
 وال مالء واملالكني؟

 امل ا   ذات الصام قميل املشايفيل ال ا ايم، واإلجاام عايها ان م تو ر:
 من تنداا ال نميم امل  داممر 6-16جملال املؤ  ي ااحلوكمم الرشيدة؛ الغايم ا

 املديرو  امل  عاو : ن  يضم ةاس اإلدايفة مديرين م  عاني؟ اتر 

احلوكمم: ن  نناك د  ويف اقواعد ارنضما ر لضما  اإلدايفة الرشيدة لامشرو  واأل رة  ابر 
 ة املدى ال وي ؟

امل ططؤولم: ة املشططايفيل ال ا ايططم، نطط  ت طط ملد  املططوايفد وتعططد  ال وجيهططات إلعططداد املاكيططم  اجر 
؟  اجلي  العاد  ليكو  مالك ا م ؤور 

 العيم ال ا ايم: ن  ت سا  عافم الشركم وا رتاتيجي ها و ايف ا ا مل العيم ال ا ايم؟ ادر 
 Family Business for Sustainable Development, 2020, The sustainability indicators املصطديف:

for family business ،م اي ة الصسحم الشبكيم: https://fbsd.unctad.org/indicators/.  

ولامضي ة تي ي تعايفب إل اف األ ر من لالل ا  ملدا  دليط  املؤشطرات األ ا طيم، يعطو   -40
األونك اد ا حدي  هاياه لعااايم مؤشراته األ ا يم لامعايفنم ومدى تكاماها مل ت ر اإلاالغ الر ي يم. 

األ ا طيم.  ت نطاء املرحاطم األوىل مطن ال يطايف املؤشطرات 2016وقد تقجريت نطةه البحطوب تول مطرة ة عطا  
وقططططا  األونك ططططاد ة السططططرتة األلططططية ا حططططدي  نططططةه املعططططايفملت، تر طططط ناد إىل عناصططططر منهططططا ال  ايعططططات 
امل طط مدة مططن ارل بططايفات ال جريبيططم ل  بيططا اإليفشططادات. وتجريططت إحططدى نططةه املعططايفملت ر  كشططاا 

 ططيعد  هايطط  معططايف  مططل ت ططر توجططه ال وافططا مططل امل ططايي الصططاديفة عططن ةاططس م ططايي ار طط دامم ال امليططم. و 
تلرى ل اطالغ قوانطب ار ط دامم وتنطداا ال نميطم امل ط دامم ة الطدويفة ال طاا م والثال طني لسريطا اوطرباء 

مؤ  م ة ،يل تحناء ال ا ، إ،ار، م طايي  5 000ال ام  احلكومي الدوين. وقد ا  ملدمت تكثر من 
 250ة املا طم مطن تكطرب  80  اعطم تر ط دامم، كمطا تعطد  حنطو مباديفة اإلاطالغ ال امليطم إلعطداد تعايفيرنطا امل
وألغططراض ال حايطط ، صططنست املؤشططرات عاططى النحططو ال ططاين  .ر41اشططركم ة ال ططا  تعايفيرنططا وفعططا  هلططةه امل ططايي

 والشك ر: 2تملعايفنم مل دلي  املؤشرات األ ا يم اانعر اجلدول 

__________ 

-https://fbrh.co.uk/en/80-percent-of-the-world%E2%80%99s-250-largest-companies-reportانعططططططططططططططر  (41)

according-to-gri.  

https://fbsd.unctad.org/indicators/
https://fbrh.co.uk/en/80-percent-of-the-world%E2%80%99s-250-largest-companies-report-according-to-gri
https://fbrh.co.uk/en/80-percent-of-the-world%E2%80%99s-250-largest-companies-report-according-to-gri
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تيضططا  تططوافر م اومططات كميططم ضططمن مؤشططر ياططز   م طط وى عططال مططن العااايططم لامعايفنططم: اتر 
واحد عاى األق  من املؤشرات األ ا يم الطوايفدة ة إ طايف اإلاطالغ الطةه وضط  ه مبطاديفة اإلاطالغ ال امليطم 
 تو ركن ح اب املؤشر األ ا ي ا  نادا  إىل مؤشر واحد عاى األق  من مؤشرات إ ايف اإلاالغ ذاك؛

ر ت وافر  وى م اومات نوعيم عطن املوضطو   م  وى م و ط من العااايم لامعايفنم: ابر 
ذه الصام ضمن مؤشر واحد عاى األق  من املؤشرات األ ا يم الوايفدة ة إ ايف اإلاالغ الةه وض  ه 
مباديفة اإلاالغ ال امليم تو يق اب نو  من امل اومات عن املوضو  ذه الصام ة إ ايف مؤشر واحطد عاطى 

ي ت  نططةا األلطي ر  طدد شطك  امل اومطات امل اواطم، ولططيس األقط  مطن مؤشطرات إ طايف اإلاطالغ ذاك، غط 
 من الواضل ما إذا كانت امل اومات الكميم   كو  م احم؛

ر ت طوافر  طوى م اومطات ذات صطام عامطم  م  وى مطنملسض مطن العااايطم لامعايفنطم: اجر 
ب امل اومططات امل احططم مبؤشططر واحططد مططن املؤشططرات الططوايفدة ة إ ططايف م ططايي مبططاديفة اإلاططالغ ال امليططم، وت  اطط 

 تس يا  ل  وافا مل املؤشر األ ا ي؛

ر يوجطططد مؤشطططر قااططط  لامعايفنططم ة إ طططايف اإلاطططالغ الطططةه وضططط  ه  ر قااايططم لامعايفنطططم: ادر 
 مباديفة اإلاالغ ال امليم.

  2اجلدول 
 إمكانية مقارنة دليل املساراال ااساسية ومعايري مبادرة اإلبالغ العاملية

 عدد مؤشرات األونك اد األ ا يم اليت ت  ااا مل م يايف من م ايي مباديفة اإلاالغ ال امليم

 

... مب  وى عال مطن 
 العااايم لامعايفنم

ار طططط ثمايف  :2-3-تلططططف الضططططرا ب واملططططدفوعات األلططططرى لاحكومططططم؛ :1-2-: اإليططططرادات؛ تلططططف1-1-تلططططف 21
 :3-1-الكسططاءة ة ا طط ملدا  امليططاه؛ تء :2-1-الن ططبم املئويططم لامشططرتىت احملايططم؛ تء :1-4-اجمل م ططي؛ تلططف

 :2-3-؛ تءر1انب ططااثت غططازات الدفيئططم االن ططاق  :1-3-النسططاىت او ططرة؛ تء :3-2-اإلجهططاد املططا ي؛ تء
ال اقطم  :1-5-املواد امل  نسدة لألوزو  واملواد الكيميا يطم؛ تء 1-4-؛ تءر2انب ااثت غازات الدفيئم االن اق 

م و ط عدد  اعات ال ديفيب لك  موظف ة ال نم؛  :1-2-الكساءة ة ال اقم؛ جيم :2-5-امل جددة؛ تء
 :2-3-يفواتططب ال ططاماني وفوا ططدنم كن ططبم مططن اإليططرادات، ق ططب نططو  ال مطط  ونططو  اجلططنس؛ جططيم :3-2-جططيم

الن طبم املئويطم لامطوظسني املشطمولني تتساقطات ،اعيطم؛  :1-4-ادب اإلصطاتت املهنيطم؛ جطيمم طدرت تواتر/حطو 
تعضططاء ةاططس اإلدايفة ح ططب فئططم  :3-1-عططدد الن ططاء األعضططاء ة اجملاططس ون ططب هن املئويططم؛ دال :2-1-دال

غططططططي ال  ويضططططططات: ةمطططططو  ال  ويضططططططات لكططططط  عضططططططو ة اجملاطططططس ااملططططططديرين ال نسيطططططةيني و  :5-1-ال مطططططر؛ دال
م و طط  :2-2حجم الغرامطات املدفوعطم تو امل ط حعم الطدفل ا طبب ال  طوىت؛ دال  :1-2-ال نسيةينير؛ دال

 عدد  اعات ال ديفيب عاى م ا   مكافحم الس اد، لك   نم وك  موظف

... مب ططط وى م و طططط 
 من العااايم لامعايفنم

-2-ار ط ثمايف األلضططر؛ تء :1-3-صطاة العيمطم املضطافم؛ تلطف :3-1-: العيمطم املضطافم؛ تلطف2-1-تلطف 7
ن ططبم  :1-1-النسطاىت امل ططاد ا ط ملدامها وتصطني ها وتططدويرنا؛ جطيم :2-2-احلطد مطن توليططد النسطاىت؛ تء :1

 اإلنساق عاى صحم ال اماني و الم هم كن بم من اإليرادات :1-3-الن اء ة مناصب اإلدايفة؛ جيم

... مب طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط وى 
ن العااايططم مططنملسض مطط 
 لامعايفنم

  إعطططادة تطططدوير امليطططاه وإعطططادة ا طططط ملدامها؛ :1-1-ةمطططو  النسعطططات عاطططى البحططط  وال  ططططوير؛ تء :3-3-تلطططف 5
عطدد اج ماعطات ةاطس اإلدايفة  1-1-اإلنساق عاى تديفيب املوظسني ة ال نم لك  موظف؛ دال :2-2-جيم

 عدد اج ماعات جلنم مراج م احل اتت وم دل احلضويف :4-1-وم دل احلضويف؛ دال

  0 ... ر قااايم لامعايفنم

 .األونك اد املصديف:
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عذذدد مساذذراال إطذذار معذذايري مبذذادرة اإلبذذالغ العامليذذة الذذيت تتطذذابق مذذع املساذذراال الذذواردة   دليذذل 
 ااونكتاد للمساراال ااساسية

 
 األونك اد املصديف:

ويكشطططف ال حايططط  ت  ،يطططل مؤشطططرات األونك طططاد األ ا طططيم ترجطططل إىل م طططايي مبطططاديفة اإلاطططالغ  -41
ال امليططم، ة حططني ت  قااايططم كطط  مؤشططر ت ا ططي لامعايفنططم مب يططايف حمططدد مططن م ططايي مبططاديفة اإلاططالغ ال امليططم 

ن اجملطارت ارق صطاديم والبيئيطم وارج ماعيطم واملؤ  طيم، خت اف من مؤشر إىل آلر. ويغ ي كال اإل ايفي
من املؤشرات املشطرتكم اطني الع اعطات وامل وا مطم  حمدودا   ة حني ي ضمن دلي  املؤشرات األ ا يم عددا  

مل املؤشرات الكايم الطوايفدة ة إ طايف يفصطد تنطداا ال نميطم امل ط دامم واملن بعطم عاطى م ط وى الشطركات. 
امل ططط ملدمم ة دليططط  املؤشطططرات األ ا طططيم ت ماشطططى تيضطططا مطططل املؤشطططرات الكايطططم ذات ومنهجيطططم العيطططاس 

الصططام ة إ ططايف تنططداا ال نميططم امل طط دامم. وتع ضططي م ططايي مبططاديفة اإلاططالغ ال امليططم ةموعططم تو ططل مططن 
مؤشرا   33امل اومات النوعيم والكميم. ومن السوايفق املهمم األلرى ت  دلي  املؤشرات األ ا يم ي ضمن 

ت ا ططيا  تع بايفنططا ةموعططم دنيططا مططن البيططاملت العاااططم لامعايفنططم تلن ططبم إىل ،يططل الشططركات، اينمططا ت ططمل 
م ططايي مبططاديفة اإلاططالغ ال امليططم لاشططركم املبا نغططم أب  خت ططايف البيططاملت واإلفصططاحات. ويططدل نططةا تيضططا  عاططى 

 امليم، حي  إ  مؤشرات لط األ اس ركن تكام  دلي  املؤشرات األ ا يم وم ايي مباديفة اإلاالغ ال
وينبغي ا  كماهلا تملزيد من اإلفصاحات اواصم تلشركات عاى حنو ما تع ضيه مباديفة اإلاالغ ال امليم 

 وكةلك ت ر إاالغ تلرى ذات صام.

 اخلالصة واملسائل اليت تستدعي مزيداا من النقاش -رابعاا  

انطططات وال حطططدىت األلطططية ة ةطططال إاطططالغ الشطططركات تعطططد  نطططةه املطططةكرة حملطططم عامطططم عطططن ار  -42
قوانب ار  دامم وتنطداا ال نميطم امل ط دامم فيمطا ي  اطا اطزىدة تن طيا نطةا اإلاطالغ وقاااي طه لامعايفنطم. 
وتشطططم  ال حطططدىت الر ي طططيم ضطططرويفة ال ن طططيا اطططني اجلهطططات امل نيطططم الر ي طططيم وزىدة ال  طططااا اطططني إل اطططف 

عطديفات عاطى ،يطل امل ط وىت. وي نطاول دليط  املؤشطرات األ ا طيم الطةه وضط ه األ ر، فضال عن اناء ال
األونك اد ل االغ إب ها  الكياملت ة تنسية تنداا ال نميم امل  دامم نةه العضاى ة حماولم لا عريب 
اطططني ت طططر اإلاطططالغ الر ي طططيم واملمايف طططات الرا طططدة، ت ططط ملدا  عطططدد حمطططدود مطططن مؤشطططرات لطططط األ طططاس 

 اني ،يل ق اعات األعمال وامل ماشيم مل إ ايف يفصد تنداا ال نميم امل  دامم. املشرتكم

 مؤ  ي

 اج ماعي

 ايئي

 اق صاده

 مب  وى م و ط من العااايم لامعايفنم  مب  وى عال من العااايم لامعايفنم 

 من العااايم لامعايفنم  منملسض مب  وى 
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وتإلضططافم إىل امل ططا   الططوايفدة ة نططةه املططةكرة، قططد ترغططب الوفططود املشططايفكم ة الططدويفة ال ططاا م  -43
 ططئام والثال ططني لاسريططا احلكططومي الططدوين ال امطط  امل ططي تمل ططايي الدوليططم لامحا ططبم واإلاططالغ ة قطط  األ

 ال اليم:

كيططف ركططن لططدلي  املؤشططرات األ ا ططيم الططةه وضطط ه األونك ططاد ت  يزيططد مططن تي ططي  اتر 
تعايفب األ ر وامل ايي العا مم ل االغ قوانب ار  دامم ح  يكو  إاالغ الشركات قوانب ار  دامم 

غ ة تنسيطة ل طم ال نميططم لصططنل العطرايفات وتعيطيم م طا م الع ططا  اوطا وتنطداا ال نميطم امل ط دامم مسيطدا  
 ؟2030امل  دامم ل ا  

مطا نطي ال حطدىت الر ي ططيم الطيت تواجههطا الشطركات ة اإلاططالغ عطن تنطداا ال نميططم  ابر 
 امل  دامم وما ني املمايف ات اجليدة الكسيام مب اجل ها؟

ايطاملت ما نطي تمطس  ارح ياجطات ة ةطال انطاء العطديفات ل مكطني الباطدا  مطن ،طل  اجر 
 مسيدة وقااام لامعايفنم عن م ا م الشركات ة ااوغ تنداا ال نميم امل  دامم عاى الص يد الو ي؟

 ما ني تجنل ال ب  ل ابيم نةه ارح ياجات ة ةال اناء العديفات؟ ادر 

كيف ركن ملن دىت عامليم، مث  فريا اورباء ال ام  احلكومي الدوين، ت  ت هم ة  انطر 
اإلاطططالغ مطططن جانطططب الكيطططاملت ة تعيطططيم م طططا م الع طططا  اوطططاغ ة ااطططوغ تنطططداا ال نميطططم  ت زيطططز دويف
 امل  دامم؟

    


