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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني  
 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ

 ة والثالثون ثامنالدورة ال
 2021تشرين الثاني/نوفمبر   12-9جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند  

إستتمامما  عن  استتتعراا التنذيا العملي للمراتتراس ايستتاستتية إلبالغ ال يا اس   
 المراراسفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك قياس هاه 

 ماكرة من أما ة ايو  تاد  

 موجز  
من أهداف التنمية المستتتتدامة نشتتتته ا وتتتتهج  واسنتاي المستتتؤول ن، تتمث     12في إطار الهدف   

في تشتتتتتتتريا الشتتتتتتترلار، و  وتتتتتتتيما الشتتتتتتترلار الاب رم وعبر الوطنية، ع   اعتما  مماروتتتتتتتار    6- 12الغاية  
 ورم اسبجغ الخاصتتتتة بهات ويتشتتتتار  األوناتا  وألرنام  األم     مستتتتتدامة وج راي ما ومار عن ا وتتتتتدامة في 

نشتتته عد  الشتترلار التي تنشتتر تعارير عن ا وتتتدامةت ويشتت ر    1- 6- 12المتحدم ل ب ئة في رعاية المؤشتتر  
                                                  ، إل  بيانار مشتتتتتتتتتتتمولة فاج  في التعارير التي تعدمها  1- 6- 12الاديد من المؤشتتتتتتتتتتترار، نما ف ها المؤشتتتتتتتتتتتر  

                                                                              ، يمكن أه تشتتتتتتتتك  التعارير التي تعدمها الشتتتتتتتترلار ممتتتتتتتتدرا  ر يستتتتتتتتيا  ل ما ومار عن أ ا   الشتتتتتتتترلارت ول ل  
إرشتتتتا ار نشتتتتته المؤشتتتترار الر يستتتتية                                                                  الشتتتترلار  يما يتا ح بتحع ح أهداف التنمية المستتتتتدامةت وقد أ صتتتتدرر 

لفريح    في الدورم الخامستتتتتتتتة والثج  ن   سبجغ الشتتتتتتتترلار عن إوتتتتتتتتهامها في تحع ح أهداف التنمية المستتتتتتتتتدامة 
الخبرا  الاام  الحكومي الدولي الماني نالمااي ر الدولية ل محاوتتتوة واسبجغت وأل ية تيستتت ر تلوير المهارار  
                                                                                                 التعنية وتشتريا تنف   اسرشتا ار الم لورم، و تا األوناتا   ل ج  ل تدريم وما يتمت  ن  من  روأت وأ جريت  

 راوتة االة إفرا ية نشتته التلب ح الام ي لشرشتا ار في شترلار من ب داه وقلاعار مخت فة،    20أكثر من  
وذار أارام مخت فةت وقد  بت أه اسرشتتتتتا ار أ ام مف دم لتيستتتتت ر التعارا ب ن أطر اسبجغ عن ا وتتتتتتدامة،  

 ايانار عن قضتتتايا  ألنها تعدم مرموعة أولية وألستتتيلة من المؤشتتترار الاالمية من أج  اسبجغ األوتتتاوتتتي ل 
ت وتؤلد  راوتتتتتتار الحا ر اسفرا ية أهمية  2030ا وتتتتتتتدامة نما يتماشتتتتتت  ما الة التنمية المستتتتتتتدامة لاام  

جهو  بنا  العدرار التي يب لها األوناتا  لتيستتت ر اوتتتتخدام اسرشتتتا ار ع   نلاذ أووتتتا وسذلا  الوعي به    
 رم والمتوولة الحر ت اسرشا ار ونشرها، نما في ذل  ب ن المؤوسار المغ  
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وتهدف ه   الم لرم إل  تيستتتتتتت ر المناقشتتتتتتتار في الدورم الثامنة والثج  ن لفريح الخبرا  الاام   
                                                                                                الحكومي الدولي نشتته مواصت ة تنف   اسرشتا ار ع   نحو ي سته    ع   الايانار تنست ح التعارير المتا عة  

الحكومار في جهو ها الرامية إل  قياأ إوتتتتتهام نتهداف التنمية المستتتتتتدامة وجمكانية معارنتها، ويستتتتتاعد 
ت وتعدم الم لرم لمحة 1-6-12العلاع الخاص، ويستتتتتتتتاعد في تمك ن جما البيانار في إطار المؤشتتتتتتتتر 

عامة عن التلورار الر يستتتتتتتتتتتتتية األا رم في مرال اسبجغ عن الروانم المتا عة نا وتتتتتتتتتتتتتتدامة وألتهداف 
والتحديار الر يستتتتتتتية الملرواة والتوصتتتتتتتيار المعدمة   التنمية المستتتتتتتتدامة، وتمتتتتتتتف الدروأ المستتتتتتتتفا م

يخص  راوتتتتتتتتتتتتتار الحا ر اسفرا ية المتا عة بتلب ح اسرشتتتتتتتتتتتتتا ارت وقد ط م فريح الخبرا  الاام    يما
الحكومي الدولي، في  ورت  الستتتتتتتتتتتتاناة والثج  ن، إل  األمانة تحديد ما إذا لاه من الضتتتتتتتتتتتترور  إ اال  

                                                            ع   ذل ، يعترح األوناتا  تحديثار ل مؤشتتتتتترار األوتتتتتتاوتتتتتتية بنا   ع                                 تاديجر ع   اسرشتتتتتتا ارت وألنا    
التلورار الدولية في ه ا المرال، والنتا   المستتتتتتتتتتخ متتتتتتتتتة من  راوتتتتتتتتتار الحا ر اسفرا ية، والتا يعار  

 المعدمة اجل اجتماع فريح اوتشار ت
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 مقدمة -     أوال   

من ب ئة تمك نية لتنمية           أوتتتتتتتتتتتاوتتتتتتتتتتتيا                 لشتتتتتتتتتتترلار جز ا  التي تعدمها ااالية الرو م التعارير  ال  شتتتتتتتتتتتك ت  -1
ستتاعد الب داه ع   أه تمتتو   ت ازز الشتتفا ية والمو وقية والثعة ب ن أصتتحاا الممتت حة و ت  انهأل، مؤوتتستتارال

تعارير  إل  زيا م وتازيز  ور   2030أ ى اعتما  الة التنمية المستتتدامة لاام وقد أكثر جاذبية لجوتتتثمارت  
العلاع الخاص في تحع ح أهداف التنمية المستتتتتدامةت   إوتتتتهاملممتتتتدر أوتتتتاوتتتتي ل ما ومار عن  الشتتتترلار

التنمية المستتتتتدامة،  ا وتتتتتدامة وألتهداف التعارير المتا عة ن ط م متزايد من المستتتتتخدم ن ع               هنا  أيضتتتتا  و 
في إطتار  و ت الشتتتتتتتتتتتتتترلتار  إبجغفي  ورار  المتا عتة نتا وتتتتتتتتتتتتتتتتدامتة ما ومتار  الي  ا مت إالترل ز ع    م فيوزيتا 

في   6-12الغاية تمث   ت نشتتتتتته ا وتتتتتتهج  واسنتاي المستتتتتؤول ن، التنمية المستتتتتتدامة  أهداف  من   12 الهدف
وج راي  تشتتتتتتتريا الشتتتتتتترلار، و  وتتتتتتتيما الشتتتتتتترلار الاب رم وعبر الوطنية، ع   اعتما  مماروتتتتتتتار مستتتتتتتتدامة  

إل  عد  الشترلار التي تنشتر  1-6-12ر  يشت ر المؤشت و ؛   ورم اسبجغ الخاصتة بهاما ومار ا وتتدامة في 
أب غت عنها  مؤشتتتتتتتترار أارى إل  البيانار التي   عدمألاس تتتتتتتتافة إل  ذل ، تشتتتتتتتت ر و ا وتتتتتتتتتدامةت  عن  تعارير  

، واوتتتتتتخدام المح ي نالفا ، مث  إ ارم الموار  الوشتتتتترية، والمستتتتتاوام ب ن الرنستتتتت ن وتنمية المرتما الشتتتتترلار
ي ا مإ        أيضتتتتتتتتا  أصتتتتتتتتو   وقداللاقة والميا ، وانواا ار  اني أكستتتتتتتت د الارألوه، وتول د النفايار وجعا م التدويرت  

األ وار المالية من األمور الستا دم في  في أنشتلة أوتواذ رأأ المال و  واس اريةالعضتايا الب ئية وا جتمايية 
 في السنوار األا رمت

الضتتتو  ع   الحاجة إل  ب ل مزيد من (  19- )كوف د   2019  لورونا جا حة مرض ف روأ    ت وتتت ل و  - 2
في صتتتتتتنا   ا وتتتتتتتفا م منها ، لضتتتتتتماه تها معارن جمكانية  التعارير المتا عة نا وتتتتتتتدامة و تنستتتتتت ح الرهو  من أج   

اش العلاع الخاص في فترم ما ناد الرا حةت وفي ه ا نا العرار، نما في ذل   يما يتا ح نالمستتتتتتتتتاعدم المالية س 
تحع ح التعارا ب ن مخت ف األطر الدولية لشبجغ عن ا وتتتتتتتدامة، رامية إل  الرهو  ال   جرى تيستتتتتت ر  ، المتتتتتتد 

مر س مااي ر اسفمتتتتتتاح عن الما ومار المتا عة و : مشتتتتتتروع الاشتتتتتتف عن الارألوه؛  الرهار التالية مث  أطر  
مت ؛ ومر س ماتتاي ر المحتتاوتتتتتتتتتتتتتوتة  المتاتتا لشبجغ  مر س التدولي  وال الموتتا رم الاتتالميتتة لتعتتارير األ ا ؛  و نتالمنتتا ؛  

ه    ألاس تتتافة إل  ذل ، و المتا عة نا وتتتتدامةت   ا نتعال إل  نظام إ ارم جديد، لتلوير مرموعة من المااي ر           وتتت 
 الماليت  لشبجغ الدولية العوية نشته اسبجغ عن ا وتدامة نما يتماش  ما الموا ئ الر يسية  

الاتتامتت  الحكومي ولمواجهتتة التحتتديتتار ذار المتتتتتتتتتتتتتت تتة، يتتدع  األوناتتتا ، من اجل فريح الخبرا    -3
، الدول األعضتتا  في جهو ها الرامية إل  تنف   المااي ر  الدولي الماني نالمااي ر الدولية ل محاوتتوة واسبجغ

تسته   ل  وتحست ن نوع تها  تعارير الشترلار ع   تنست ح  ن ية التشترياوأفضت  المماروتار الدولية،  مدوناروال
من  اعتما   و الدولي والمح يت ع   المستتتوي ن    ا وتتتعرار المالي وا وتتتثمار والتعدم ا جتماعي وا قتمتتا  

 عن إوتتتتتهامها، رلز فريح الخبرا  الاام  الحكومي الدولي ع   تنستتتتت ح تعارير الشتتتتترلار 2030الة عام  
 تالتنمية المستدامة في تحع ح أهداف

نشتته تازيز    207/ 75ح الخبرا  الاام  الحكومي الدولي الدول األعضتا  في تنف   العرار يدع  فري و  - 4
ع    وتتتتتدامة اسبجغ عن ا  ا وتتتتتثمارار من أج  التنمية المستتتتتدامة، ال   أقرر  ي  الرممية الاامة نتهمية  

ية واس ارية، ل مستتاعدم الشتترلار، نما يشتتم  اسبجغ ع   النحو المناوتتم عن ال ار الب ئية وا جتماي  مستتتوى 
في  تتتتتتتتتماه الشتتتتتتتتتفا ية والمستتتتتتتتتا لة وتجفي المماروتتتتتتتتتار التي تحون الرهو  الرامية إل  تحع ح أهداف التنمية  

لدول األعضتتتتا  لتمك نها من ال يام إل  ا ع   تعدي  الدع  الدولي          أيضتتتتا   شتتتترات الرممية الاامة و   المستتتتتدامةت 
  مة العلاع الخاص في تنف   أهداف التنمية المستتتتدامة ولرما من ت عا  نفستتتها بو تتتا أ وار عم ية ل ياأ مستتتاه 

فريح الخبرا  الاام  الحكومي        نع   ه ا الغرض، ومن أج   بيانار اسنة التوق ت ومو وقة عن ه   المساهمةت 
 ة،                         لدع  تنف   األ ام المحد  و ت 2030لتا يفها ما متل وار الة عام ة  تلوير المحاوتتتتو ب   ت  الخاصتتتتة الدولي أ ا 
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إرشتتتا ار نشتتتته المؤشتتترار الر يستتتية سبجغ الشتتترلار عن إوتتتهامها في تحع ح    2019نشتتتر األوناتا  في عام 
المتا عة هو المساعدم في تيس ر تنس ح البيانار  ه   اسرشا ار  ولاه الهدف من   ت( 1) أهداف التنمية المستدامة 

نما يتماشت     ة ه   البيانار معارن إمكانية    تيست ر و التنمية المستتدامة   مستاهمة العلاع الخاص في تحع ح أهداف ن 
و ع  إعدا  اوتتارا تار وطنية طويية في إطار المنتدى الستياوتي    التنمية المستتدامة،  ما إطار رصتد أهداف 

تنف     والتشتتتتتتتتتتريا ع   الر يا المستتتتتتتتتتتوى الماني نالتنمية المستتتتتتتتتتتدامةت وأل ية تيستتتتتتتتتت ر تلوير المهارار التعنية  
غراض التدريم، وتتوا   أل اوتتتخدام  ن ية                                   ل ج  ل تدريم وما يتمتت  ن  من  روأ اسرشتتا ار، و تتا األوناتا    

 ت ( 2)                         من اجل المشارلة عن ن اد  و                    أكاه ذل  اضوريا  أ 

ع      الرتا حتة  في أ ر   ، في  ورتت  الستتتتتتتتتتتتتتاناتة والثج  ن   ، الحكومي التدولي الاتامت   نظر فريح الخبرا   و  - 5
المتا عة نا وتتتتتدامة وألتهداف التنمية  وفا دم التعارير    نويية تحستتتت ن  في  أنشتتتتلة العلاع الخاص والتعدم المحرز  

ا تراهار والمماروتتتتتتتتار الر دم في    لما نظر في   ، ذل    أمام التحديار  أه   و   التي تعدمها الشتتتتتتتترلار   المستتتتتتتتتدامة 
ن  ع أجراها األوناتا     ر إفرا ية  راوتتتتار اا    دم ع عرض ومناقشتتتتة  جرى  اسفمتتتتااار المالية المتا عة نالمنا ت و 

قلاعار  في أنواع مخت فة من الايانار من ب داه و المؤشتتتتتترار األوتتتتتتاوتتتتتتية    نشتتتتتتته لشرشتتتتتتا ار  التلب ح الام ي  
تيستت ر  من أج     اسرشتتا ار   في المتوا  أ لة إ تتا ية ع   فا دم النه   ر اسفرا ية  قدمت  راوتتار الحا  و ت  مخت فة 

وأكدر    ، نلريعة متستعة وقاب ة ل معارنة   أهداف التنمية المستتدامة عن  ا وتتدامة و عن  رلار   شت ل   اسبجغ األوتاوتي 
في  ورار المحاوتتتتتتتتتوة  الما ومار المتا عة نا وتتتتتتتتتتدامة  ي  ا  م إ   ما يخص لت ام لبنا  العدرار  ي رشتتتتتتتتتا ار   ور اس 

جما    ما يخص  ي   العا مة   التعدم المحرز والتحديار   اجل الدورم اوتتتتتتتتتارض الخبرا     ،        أا را  و واسبجغ ل شتتتتتتتترلارت  
  وا ؛ وناقش 2030مستاهمتها في تنف   الة عام    ن ية تحديد   التنمية المستتدامة    بيانار المتا عة نتهداف الشترلار ل 

نشتتتته عد  الشتتترلار التي تنشتتتر تعارير    1- 6- 12 مؤشتتتر ل    راع  ن  ور األوناتا  وألرنام  األم  المتحدم ل ب ئة ل 
 امةت ا وتد عن  

إطار شتتتتتتتتتتتد  فريح الخبرا  الاام  الحكومي الدولي ع   الحاجة إل  تازيز الرهو  والتااوه في  و  -6
نتاسبجغ عن الراميتة إل  و تتتتتتتتتتتتتتا مرموعتة وااتدم ومتستتتتتتتتتتتتتتعتة ومت نتة من الماتاي ر المتا عتة  جميا الموتا رار 

عارا ب ن أطر اسبجغ عن لتيستتتتتتتت ر الت اسرشتتتتتتتتا ار لت ام مف دم  تؤ ي أقر نالدور المه  ال   و ا وتتتتتتتتتدامة؛ 
عن األوتتاوتتي ل ايانار  من أج  اسبجغمرموعة أولية وألستتيلة من المؤشتترار الاالمية ها  توف ر ب   ا وتتتدامة

فا دم  فريح الخبرا  الاام  الحكومي الدولي   اظو  ت2030قضتتتتتتتايا ا وتتتتتتتتدامة نما يتماشتتتتتتت  ما الة عام 
 ،ألوناتا  لتيستتتتت ر اوتتتتتتخدام اسرشتتتتتا ار ع   نلاذ أووتتتتتاجهو  بنا  العدرار وأ وار التدريم التي يوفرها ا

وشتترا ع     ،لمؤوتتستتار المتتغ رم والمتووتتلة الحر ا في صتتفوفنما في ذل    ،ونشتترها بها  وجذلا  الوعي
ع   مواصتت ة الام  ما ولا ر األم  المتحدم   ال يام نمزيد من األنشتتلة في ه ا المرال؛ وشتترا األوناتا 

 تنستتتتت ح عم يارتشتتتتترا الام  ع   ول ل  ما المؤوتتتتتستتتتتار اسق يمية والدولية الر يستتتتتية التي    ،ذار المتتتتت ة
زيا م ع   و  ،ليانار العلاع ن الاام والخاص في مرال ا وتتتتتتتتدامةالتي تضتتتتتتتل ا بها  المحاوتتتتتتتوة واسبجغ 

اسبجغ، ومواصتتتت ة   تيستتتت ر زيا م التعارا والموا مة ب ن أطر ومماروتتتتار ن ية ه   الام يار معارنةإمكانية  
ت عن إوتتتتتتهام العلاع الخاص في تنف     وقت ال  واستتتتتتنة ياأ وجما بيانار مو وقة لو تتتتتتا معاييس وأ وار  
 ت(3)أهداف التنمية المستدامة

  

المؤشرار الر يسية سبجغ الشرلار عن إوهامها في تحع ح أهداف التنمية المستدامة )منشورار  نشته   رشا ارإ،  2019األوناتا ،  (1)
 ، جنيف(تA.19.II.D.11األم  المتحدم، رق  المبيا 

(2) UNCTAD, 2020, Core SDG[Sustainable Development Goal] Indicators for Entity Reporting: 

Training Manual (United Nations publication, sales No. E.20.II.D.17, Geneva) and 

https://isar.unctad.org/tutorials-gciت 
 ت2021                                                                     : اط  ا ع   جميا المواقا الشوكية المشار إل ها في الحواشي في آا/أغسلس مجاظة

(3) TD/B/C.II/ISAR/95ت 

https://isar.unctad.org/tutorials-gci
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أ ام ناعتوارها   ،مأتاح األوناتا  اسرشتتتا ار نرميا ال غار الروتتتمية لمم  المتحد ،وفي ه ا المتتتد  -7
ت عن إوتتتتتهام العلاع    وقت ال  واستتتتتنةطويية عم ية ومف دم ل دول األعضتتتتتا  في قياأ وجما بيانار مو وقة 

”أطر الستتتياوتتتار    استتتاا التنمية المانوه تنف   أنشتتتلة في إطار مشتتتروع        أيضتتتا    واصتتت  األوناتا و ت الخاص
داف التنمية المستتتتدامة في أفري يا وأمريكا  الروانم المتمتتت ة نا وتتتتدامة وأهعن التمك نية سبجغ الشتتترلار 

العلاع   إوتهامهو تازيز قدرار الحكومار ع   قياأ ورصتد  من ه ا المشتروع  الهدف الر يستي  ت و الجت نية“
جميا األ وار              ت وت ستتتخدم1-6-12المؤشتتر   في إطاروتوف ر البيانار   2030الخاص في تنف   الة عام 

لرز  من تع يمار  رشتا ارعن تنف   اس ر إفرا ية راوتار اا         وأ عدرالم لورم أعج  في أنشتلة المشتروعت 
 التحتية الوطنية لشبجغ عن ا وتدامةت  يةالبن 

و تتتتتا األوناتا  منهرية ل ياأ    ،وألالتااوه ما برنام  األم  المتحدم ل ب ئة  ،وألاس تتتتتافة إل  ذل  -8
مما أ ى إل  إعا م تمتتنيفها لمؤشتتر من المستتتوى الثاني    ،ا وتتتدامةعن  ر التي تنشتتر تعارير  عد  الشتترلا

بتدأ األوناتتا  الام يتة الترريبيتة المتمث تة في جما البيتانتار نتالتاتاوه ما   ،2020ت وفي عتام  2019في عتام  
بيتانتار في منتاطح أارى   يتة جما العم           ول ر  ررغواتيمتا  وقلرت  و وجنوا أفري يتا  هتا أولرانيتا  نمتا ف    ،ب تداه

فريح الخبرا  المشتتتتتتتتتتتر  ب ن الولا ر الماني نمؤشتتتتتتتتتترار                    مث ما أ ب غ ب ل  ،لترميا اسامتتتتتتتتتتا ار الاالمية
عن شتتتترلة تعارير  3 375أصتتتتدرر  ،2020في عام و ت 2021فبراير  شتتتتوا /أهداف التنمية المستتتتتدامة في 

 ا وتدامة ع   المستوى المتعدمت عن تعارير شرلة    1  593في ا ن قدمت  األ ن    المستوى     ا وتدامة ع

الرامية إل  و تا  جميا الموا رار إطار  أل ية التشتريا ع   ب ل المزيد من الرهو  والتااوه في و  -9
واصتتتت  فريح الخبرا  الاام    ،ا وتتتتتدامةاسبجغ عن  ن مرموعة واادم ومتستتتتعة ومت نة من المااي ر المتا عة 

 نما ف ها،راكار ما الرهار الفاع ة الر يستتتتية في مرال اسبجغ عن ا وتتتتتدامة الحكومي الدولي تازيز الشتتتت 
الموا رم الاالمية : الرهار التالية ،من ب ن أصتتتحاا الممتتت حة الدول  ن واسق يم  ن الارين في ه ا المرال

لرنة  و ؛  غ المتاام لمر س الدولي لشبج؛ وامؤوتستة المااي ر الدولية سعدا  التعارير الماليةو ؛ لتعارير األ ا 
مااي ر المحاوتتتتتتوة المتا عة مر س  و لمحاوتتتتتتب ن الدولي؛  االمحاوتتتتتتوة المهنية التاناة  تحا   ارتلوير منظم
عزز  ،وألاس تتتتتتافة إل  ذل والمر س الاالمي لمعمال الترارية من أج  التنمية المستتتتتتتدامةت  ؛ نا وتتتتتتتدامة

تستتتتتتتتتتتتتتتختدم إ ارم الشتتتتتتتتتتتتتتؤوه و  ت(4)لاتام تة في هت ا المرتالاألوناتتا  تاتاونت  ما ليتانتار األم  المتحتدم األارى ا
لمداجر سامتتتتتتا ار األعمال الترارية في الحستتتتتتانار  ا قتمتتتتتتا ية وا جتمايية المؤشتتتتتترار األوتتتتتتاوتتتتتتية  

العلاع الخاص في تحع ح أهداف  إوتتتتتهام مدى  في قياأ، مما يبرز أهمية اسبجغ عن ا وتتتتتتدامة الوطنية
ا تفاذ الاالمي لمم  المتحدم إل  المؤشتتتتتترار األوتتتتتتاوتتتتتتية في اوتتتتتتتبيان  الرديد ويح   ؛  التنمية المستتتتتتتدامة
؛ وياكف ماهد األم  المتحدم لوحوث التنمية ا جتمايية ع   و تتتتتتا مؤشتتتتتترار  المحرزلشبجغ عن التعدم 

مية المؤشتتترار األوتتتاوتتتيةت وه ا التااوه نالغ األه نا وتتتتنا  إل   ،لايانار ا جتمايية والتضتتتامنيةمن أج  ا
  لشتتتتتتتترلارابنا  توافح الرا  ب ن أصتتتتتتتتحاا الممتتتتتتتت حة في أووتتتتتتتتا  لاألوناتا     التي يب لها  رهو نالنستتتتتتتتوة ل

دور الالوعي ن جذلا  و   تهامعارن جمكانية  تعارير الشتتتتتتترلار و  تنستتتتتتت حتيستتتتتتت ر  بهدف  ،التي تعدم تعارير  المتنوعة
  ،2020في عام  و  ،ي ه ا الستتتتتياذفو ت 2030الرو م في رصتتتتتد تنف   الة عام  ةالاالي   تعاريرالال   تؤ ي  

ن ل تحالف الاالمي ل مستتتثمرين من أج  التنمية المستتتدامة ع   امستتة نوات     التنف  ي   اتفح لوار المستتؤول ن
الخبرا  الاام  ما فريح   مشتارلةالإل   من اجلهايهدفوه   ،ا وتتدامة اسبجغ عن  هانما ف   ،متواام  ر يستية

  التي و تتاها عوا  ال  في  ،والمنتدى ا قتمتتا   الاالميالمر س الدولي لمعمال الترارية و  الحكومي الدولي
جل  و   في العلاعار المتاد م التخمتمتار،جوتتدامة  لمعاييس األوتاوتية  النشتته   ك  لياه من ه   الايانار

 التااوه من أج  مزيد من التعارا والتاام ت
  

ا تفاذ الاالمي لمم  المتحدم؛  و  ألرنام  األم  المتحدم ل ب ئة؛و   إ ارم الشتتتتتتتتتؤوه ا جتمايية وا قتمتتتتتتتتتا ية؛نما ف ها الايانار التالية:   (4)
 تماهد األم  المتحدم لوحوث التنمية ا جتماييةو 
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ومي الدولي األوناتا  إل  مواصتتتت ة إجرا  المزيد من  راوتتتتار                                        وأا را ،  عا فريح الخبرا  الاام  الحك  - 10
ط م من األوناتا  ععد اجتماعار اوتتتتتتتتتشتتتتتتتتارية اجل فترم ما ب ن الدورار، بهدف تح     و ؛ ر اسفرا ية الحا  
؛ وط م  رشتتتا ار اس  رام نالتا يعار التي ت  توا لها عند تلب ح و ؛ ر اسفرا ية الر يستتتية لدراوتتتار الحا    النتا   

  فرقة الام  المانية ناسفمتااار المتا رم عن  توصتيار  ال األوناتا  أه يواصت  رصتد التعدم المحرز في تنف      إل  
غ رها من الموا رار، بهدف تيست ر توا ل الخبرار والمماروتار الر دم نشتته ه ا عن  ة نالمنا  و مت المالية المت 

 ت ولي الحكومي الد  اام  ل الخبرا  ا المو وع في الدورار المعب ة لفريح 

    ا  ععد األوناتا  اجتماع ،الحكومي الدوليالاام  ل دورم الثامنة والثج  ن لفريح الخبرا             تحضتتتتتتتتت را  و  -11
  بهدف جما وجهار نظر مخت فة والتداول نشتتتتتتتته التحديثار المحتم ة  2021فريح اوتتتتتتتتشتتتتتتتار  في آذار/مارأ ل 

صتتااوة ممتت حة في مرال   شتتت  جهار ر يستتية  نل مؤشتترار األوتتاوتتيةت ولاه من ب ن المشتتارل ن ابرا  م
ه من الب داه المستتتتتف دم من مشتتتتروع و وممث  ،(5)التنمية المستتتتتدامة أهدافعن تنف    اسبجغ عن ا وتتتتتدامة و 

 ر اسفرا يةته في إعدا   راوار الحا و وابرا  مشارل ،اساا التنمية

تهدف ه   الم لرم إل  تيستتتتت ر المناقشتتتتتار في الدورم الثامنة والثج  ن لفريح الخبرا  الاام  الحكومي  و  -12
تيستتتت ر  و   التنمية المستتتتتدامة  أهداف عن   الايانار   لتيستتتت ر تنستتتت ح تعارير  اسرشتتتتا ار الدولي نشتتتتته مواصتتتت ة تنف    

عن   اسبجغ  مرتال   لمحتة عتامتة عن التلورار الر يستتتتتتتتتتتتتيتة األا رم في المت لرم  عتدم  ت و ت  ة هت   التعتارير عتارنت إمكتانيتة م 
الملرواة  الدروأ المستتتتتتتتتفا م والتحديار الر يستتتتتتتتية متتتتتتتتف  ت و التنمية المستتتتتتتتتدامة  أهداف وعن  ا وتتتتتتتتتدامة  

ألاس تتتتتافة إل  و ت رشتتتتتا ارساتلب ح ب  المتا عة  ر اسفرا ية راوتتتتتار الحا خص  يما ي المعدمة  والتوصتتتتتيار 
نشتتتتتتتتتتته التحديثار المعتراة   وتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتار  ا فريح الاجل اجتماع  المعدمةل  التا يعار إد  تستتتتتتتتتتتن  يفه ،ذل 

 ل مؤشرار األواويةت

التطوراس ايخيرة في إبالغ ال يتتا تتاس عن الجوا تتع المتعلقتتة بتتاالستتتتتتتتتتتتدامتتة   -       ثا يا   
 وبأهداف التنمية المستدامة

و تتتتتتتتتتتتتتا مااي ر من أج   2021في عام  ق د اسنرازوهي  2020في عام ر عدم موا رار       ات خ  –13
ا وتتتدامة  ن  المتا عة  فمتتاااراستهدف ه   الموا رار إل  تحستت ن اتستتاذ  و عالمية لشبجغ عن ا وتتتدامةت  

 ن الضو  ع   ناض ه   التلورار الهامة في ه ا الفم ت    س       وي  ت  وجمكانية معارنتها التي تعدمها الشرلار

إل  المنظمة الدولية له ئار األوراذ المالية من روت ت روتالة مفتواة     أ    ،2020وتبتمبر  أي ول/في ف -14
؛  مر س مااي ر اسفمتتتتاح عن الما ومار المتا عة نالمنا و عن الارألوه؛    اشتتتتفالرهار التالية: مشتتتتروع ال

اي ر المحتاوتتتتتتتتتتتتتتوتة المتا عتة والموتا رم الاتالميتة لتعتارير األ ا ؛ والمر س التدولي لشبجغ المتاتامت ؛ ومر س مات 
الايانار الضتتتتتتتتو  ع   الوت ن نحو يتتوتتتتتتتتيس حيك  عالمي لشفمتتتتتتتتاح عن  ه    ووتتتتتتتت لت تنا وتتتتتتتتتدامة
بجغ اس  ية، في إطارقيمة مؤوتتستت   المهمة من أج  تول داسبجغ المتستتح عن الما ومار ن   يستتم ا وتتتدامة 

 أصتتتدرتهاا وتتتتدامة  نشتتتته اسبجغ عن   تشتتتاورأشتتتارر الروتتتالة إل  ورقة  و   ت(6)يلشتتترلارالشتتتام  من جانم ا

  

مكتم تموي  التنمية المستدامة  و ؛ ا مر س مااي ر اسفماح عن الما ومار المتا عة نالمنو   ؛: مشروع الاشف عن الارألوه نما ف ها (5)
  موا رم الاالميةوالمنظمة األغ ية والزراعة لمم  المتحدم؛  و وشتتتتتموة اسامتتتتتا ار التاناة س ارم الشتتتتتؤوه ا قتمتتتتتا ية وا جتمايية؛ 

  له ئارنظمة الدولية المو المر س الدولي لشبجغ المتاام ؛  و مؤوتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة المااي ر الدولية سعدا  التعارير المالية؛  و ؛  لتعارير األ ا 
ا تفاذ الاالمي لمم  المتحدم؛  و ألرنام  األم  المتحدم ل ب ئة؛ و ؛ مااي ر المحاوتتتتتتتتتتتتوة المتا عة نا وتتتتتتتتتتتتتدامةمر س  و ؛  ةياألوراذ المال

 تالمر س الاالمي لمعمال الترارية من أج  التنمية المستدامةو ماهد األم  المتحدم لوحوث التنمية ا جتمايية؛ و 

(6) https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/2020-09-30-open-letter-to-the-

international-organization-of-securities-commissions-iosco/ت 
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 ت(7)الاالمية ا وتتتتتدامة  مااي رلمر س  إنشتتتتا   ف ها  تعترحو  ،مؤوتتتتستتتتة المااي ر الدولية سعدا  التعارير المالية
أصتتدر المنتدى ا قتمتتا   الاالمي مرموعة من المعاييس واسفمتتااار الب ئية   ،             وتتبتمبر أيضتتا  أي ول/وفي 

 ت(8)ماليةالعضايا غ ر ال  عن  إعدا  تعاريرع    الشرلار لتشريا يةالاالم واس اريةوا جتمايية 

ماتاي ر المحتاوتتتتتتتتتتتتتتوتة مر س  و   المر س التدولي لشبجغ المتاتامت م           ،2021   يونيت ازيراه/في  و  -15
تحافظ ع   إطار  وف والتي وتتتت  ،في منظمة  ولية تستتتتم  مؤوتتتتستتتتة اسبجغ عن ال يمة المتا عة نا وتتتتتدامة

قيمة  تول دفمتتتتتتتتتتتتاح عن ا وتتتتتتتتتتتتتدامة للشوتضتتتتتتتتتتتتا مااي ر   ،وتدعو إل  التفا ر المتاام   ،المتاام اسبجغ 
اسجرا ار  يستتتتتر م ه ا الدم  ل ل وار الوار م من المستتتتتثمرين الاالم  ن والشتتتترلار لتوستتتتين و  يةتمؤوتتتتستتتت 

  إعجه نوايا ي يف كما جا  نالتفمتتت  في الام  )                        ويهدف إل  المضتتتي قدما  المتا عة نإعدا  تعارير الشتتترلار 
من جانم  نظام إبجغ شتتتتتتام   نشتتتتتتته  حد  رؤية ي    لشتتتتتترلاري المن جانم اشتتتتتتام  بجغ إ نحو           لام  ماا  ا
مااي ر اسفمتتتتتتتتتتاح عن مر س  و   ؛: مشتتتتتتتتتتروع الاشتتتتتتتتتتف عن الارألوه ال   تنرز  الرهار التاليةشتتتتتتتتتترلار( ال

مر س  و ؛  التدولي لشبجغ المتاتامت  المر سو ؛  الموتا رم الاتالميتة لتعتارير األ ا و ؛  الما ومتار المتا عتة نتالمنتا 
 وااد  مؤوتتتتتتتستتتتتتتة اسبجغ عن ال يمة مر س إ ارمدى  يكوه لووتتتتتتت  ت(9)مااي ر المحاوتتتتتتتوة المتا عة نا وتتتتتتتتدامة

  ااصة  مااي رو  تفا ر المتاام ؛ لالر يسية التالية: موا ئ المشاريا  المؤوسة  تاد وف  وو  مواوتراتيرية وااد
  المتمتتت وتتتتستتتتخدم المؤوتتتستتتة إطار الام  و  شبجغ المتاام تلمر س مااي ر محاوتتتوة ا وتتتتدامة؛ وجطار ن 

 مااي ر المحاوتتتتتوة المتا عة نا وتتتتتتدامة  نالتعارير المالية واسفمتتتتتااار المتا عة نا وتتتتتتدامة ووتتتتتيعدم مر س
مااي ر  ل  مر سإنشتتتا                        وتتتتدع  المؤوتتتستتتة أيضتتتا  و ا وتتتتدامةت عن  تعارير  ك  قلاع سعدا  مااي ر ااصتتتة ن 

 تمؤوسة المااي ر الدولية سعدا  التعارير الماليةتحت إ ارم يام   الاالمية مةا وتدا

ععم ورقة التشتتتتتتتاور المتتتتتتتا رم عن مؤوتتتتتتتستتتتتتتة المااي ر الدولية سعدا  التعارير المالية والروتتتتتتتالة و  -16
                بيانا  يشتتتتتتتتتتت ر إل   ،2021في شتتتتتتتتتتتوا /فبراير  ،األوراذ المالية ه ئارأصتتتتتتتتتتتدرر المنظمة الدولية ل  ،المفتواة
المعب ة   مرا ةنال يراماسبجغ عن ا وتتتتتدامة و  عندتحستتتت ن ا تستتتتاذ وجمكانية المعارنة والمو وقية     تتتترورم

مؤوتتتتتتتتستتتتتتتتة المااي ر الدولية سعدا  مااي ر ا وتتتتتتتتتدامة الاالمية في إطار  لإنشتتتتتتتتا  مر س   بهدفالام   من
مؤوسة المااي ر الدولية األوراذ المالية أنها وتام  ما   ه ئارل  وذلرر المنظمة الدولية ت(10)يةالتعارير المال

مؤوتتستتة المااي ر الدولية أع ن أمنا    ،مارأآذار/ فيو ت  سمر ه ا الإنشتتا  من أج    سعدا  التعارير المالية
  ،المشتتتاورار أ نا    يعار الوار م ل  التاتستتتتند إة معب والوار   ةاوتتتتراتيري   وجهةعن   سعدا  التعارير المالية

وتتنشتا المؤوتستة مر س مااي ر و   ت(11)شبجغ عن ا وتتدامةعالمية لمااي ر إل  التي أكدر الحاجة الم حة  
األوراذ    ه ئارل  ترام بدع  وتااوه المنظمة الدوليةهي و   ،ا وتدامة الاالمية  من حيك ها اس ار  الحالي

نشتر األمنا    ،أبري نيستاه/في  و المااي رت  ع   الممتا قة المحتم ة ع   المر س و   يشتمج  قد  ن ي  ال ،المالية
عضتتايا التي أ ارها ل ت خيص و  ،ا يعار المعدمةا وتتتدامة: بياه الت اسبجغ عن مشتتروع   نشتتتهالو ا ح التالية  

ع    الهاإ ا التي تمتتتف التاديجر المستتتتهدفة المعترح ،المستتتتر بوه في ورقة التشتتتاور؛ ومستتتو م الارض
مااي ر ا وتتدامة الاالمية بو تا مااي ر ا وتتدامة في إطار المؤوتستةت    مر سلل ستماح   ، وتتور المؤوتستة

  

(7) https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/consultation-paper-and-comment-

letters/ت 

(8) https://www.weforum.org/press/2020/09/measuring-stakeholder-capitalism-top-global-companies-

take-action-on-universal-esg-reporting/ت 

(9) https://integratedreporting.org/news/iirc-and-sasb-announce-intent-to-merge-in-major-step-

towards-simplifying-the-corporate-reporting-system/ت 

(10) https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS594.pdfت 

(11) https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/trustees-announce-strategic-direction-based-on-

feedback-to-sustainability-reporting-consultation/ت 
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من و ت ر يس المر س ونا م ر يستتتتتتت منمتتتتتتتبي أصتتتتتتتدر األمنا   عوم لتعدي  ترشتتتتتتتيحار ل  ، يوني ازيراه/في و 
ورم الستتتتتا وتتتتتة والاشتتتتترين لمؤتمر مااي ر ا وتتتتتتدامة الاالمية قب  الد  مر س نشتتتتتتهالمعرر اتخاذ قرار نها ي  

تشتتتتتتتتتترين   31ععدها في الفترم من   زماالم  ،األطراف في اتفاقية األم  المتحدم اسطارية نشتتتتتتتتتتته تغ ر المنا 
 ت2021نوفمبر  تشرين الثاني/ 12أكتوألر إل  األول/

لشبجغ عن   مرا ت ن تدريري ع   نه   األا  ب لمحاوتب ن الدولي ا وألاس تافة إل  ذل ، اقترح اتحا   - 17
 يمتة  ال لمستتتتتتتتتتتتتتثمرين وغ ره  من معتدمي رأأ المتال من اسبجغ عن ا األول     را تة           تمك ن الم ا ت   ا وتتتتتتتتتتتتتتتدامتة؛  

 ت ( 12) عن التنمية المستدامة  فرصة اسبجغ ة الثانية ألصحاا المم حة المتاد ين  را  تي  الم ت ، و ة ي المؤوس 

تعريرين إل  روألي الماني ناسبجغ المالي الفريح ا وتتتتتتتتشتتتتتتتار  األو قدم  ،2021في آذار/مارأ  و  -18
ا تحا   ع   مستتتوى نشتتته و تتا مااي ر لشبجغ عن ا وتتتدامة المفو تتية األوروألية يتضتتمناه توصتتيار  

أعمال إنراز  ال   يفوض إل  الفريح ا وتتتشتتار  لمشتتورم الفنية ااألول لل م  ويستتتر م التعرير    ؛األوروألي
غ ر  بجغااص ناس توجي  منع   شتتتتك  سبجغ عن ا وتتتتتدامة فينشتتتتته امااي ر ممكنة عدا  تحضتتتت رية س

إجرا  تغ  رار ع   إل  تعدي  توصتتيار نشتتته الحاجة المحتم ة إل  دعوم ل الثانييستتتر م التعرير  و  تالمالي
ا تحا    ى ع   مستو ضا مااي ر اسبجغ عن ا وتدامة  ي  هو منإذا أصو     الفريح ا وتشار  وتموي    إ ارم

عم ية تشتتتتتتريمية   ومن المزما تنظي   ،غ ر المالي  بجغالخاص ناستوجي   ال                 وي ستتتتتتتارض االيا    ت(13)األوروألي
سبجغ ااتاي ر  مرقتة الامت  المانيتة ن فاألعمتال التحضتتتتتتتتتتتتتت ريتة المت لورم أعج     وتتول  إنرتازت  2022في عتام  

التي تضتت  مرموعة  و  ،2020وتتبتمبر  أي ول/التوج هي ل مختبر األوروألي في  فريحالتي ع نها ال  غ ر المالي
نما في    ،واواة من أصحاا المم حة من جميا أنحا  ا تحا  األوروألي المهتم ن نالما ومار غ ر المالية

اجل اجتماع و والمرتما المدنيت    الحر   ذل  العلاع الاام والعلاع الخاص والشترلار المتغ رم والمتووتلة
 جث  هانما ف   ،التلورار المتا عة نا وتتتتدامة في ا تحا  األوروألينشتتتته  م تحدي       د      ق   ،ا وتتتتشتتتار   فريحال

 54مارأ /                                  التعرير النها ي ال   ن شتتتتتتر في آذار ويعدم ت(14)اسبجغ عن ا وتتتتتتتدامةشتتتتتتته موا رار ر يستتتتتتية ن 
 التي وتعوم     وس  شم  األم أه ت يرو توصية نشته تلوير مااي ر ا تحا  األوروألي لشبجغ عن ا وتدامةت  

أه تاوه هنا  مرموعة شام ة من أصحاا   و  بد؛ فالمااي ر الرديدم مرموعة من الموا ئ واألهدا  ع  ها
  تتضتتتتتتتتتمن أه تاوه المااي ر قا مة ع   الموا ئ وأه وينوغي  ه وغ ره ؛  و المستتتتتتتتتتثمر ن ف ه  نم  ،الممتتتتتتتتت حة
ا وتتتتتتدامة ما التنمية المستتتتتتدامة اسبجغ عن ها      اف  أهدوا    مفمتتتتت ة عند الضتتتتترورم؛ وينوغي أه ت  مواصتتتتتفار

البيانار الجزمة اسبجغ   يوفر أه  تماهمن المه    ،ألاس تافة إل  ذل و والتموي  المستتدام والمتال  الاامت 
وألعلتاعتار متاتد م   ما نتة  ارعرارار المتا عتة نتا وتتتتتتتتتتتتتتتثمتار والنظر في األهميتة الختاصتتتتتتتتتتتتتتة نعلتاعت تختاذ ال 

 واسبجغ عنال يمة    تول دأهمية األصول غ ر الم مووة في                  المااي ر أيضا    راعيأه ت   وينوغي  ؛التخممار
ليفية موا مة المااي ر ما المتتتال  الاام؛ نشتتتته  وتتت تضتتتمن اسطار المفاحيمي موا ئ توج هية  و ا وتتتتدامةت 

  فيوتتتتت  ال يمة تغلية وتتتتتجو واوتتتتتتشتتتتترا ية؛ اوتتتتتترجايية  رؤية وتشتتتتتريا  لب ر؛    إل  اد  بجغزيا م جو م اسو 
 المتاليبجغ  ؛ وتازيز الترانن ب ن اساألهميتة النستتتتتتتتتتتتتتبيتة المز وجتةتفا ت  مفهوم  و   ؛المراات  األوليتة والنهتا يتة

ار المتاد م )العلاع بجغيشتتتتتم  حيك  المااي ر المعترح  جث طوعار من اسووتتتتت ا وتتتتتتدامةت    واسبجغ عن
 ،والتنف   ،شبجغ )ا وتتتتتتراتيريةلمرا ر  ج ة و  ،(ار المحد موالايان  ،مالمحد  اروالعلاع  ،التخمتتتتتمتتتتتار

  

(12) https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-enhancing-corporate-reporting-

sustainability-building-blocks.pdfت 

(13) https://www.efrag.org/News/Project-476/Reports-published-on-development-of-EU-sustainability-

reporting-standardsت 

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

reporting/corporate-sustainability-reporting_enت 
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أ    ،اس تتتا ية ةي  ار اسالمستتتا   و   ،ا جتماييةالمستتتا   و   ،الب ئيةالمستتتا    )   ج ة موا تتتياوقياأ األ ا ( و 
ا وتتتتتتتتتدامة في تعارير ن  المتا عة بيانارالالما ومار في          ووتتتتتتتتت درياألصتتتتتتتتول غ ر الم مووتتتتتتتتة(ت   يشتتتتتتتتم نما  

  تاوه    بد أه  ،ل ل        وفعا  و ت  2023عام  لشبجغ عن   ،2024في عام   األولي التلب ح        ي توقا  و الشتتتتتتتتتتتتترلارت 
اعتمتتدر   ،2021أبريت   نيستتتتتتتتتتتتتتتاه/في  و ت  2022الماتتاي ر جتاهزم قبتت  نهتتايتة عتام  عم يتتة من  مرموعتة    هنتتا 

 شتتتتتتترو تادي  بهدف وتتتتتتتتدامة ر عن ا الشتتتتتتترلاتعارير  يتا ح ب نشتتتتتتتته توجي            معتراا  المفو تتتتتتتية األوروألية  
إل  توستتتتتتتتتتتتتتين عم يتة  المعترحيهتدف هت ا و  ت(15)غ ر المتاليالتوجيت  المتا ح نتاسبجغ نموجتم   اسبجغ الحتاليتة

نشتتتتتته  تحا  األوروألي  مشتتتتتترلة ع   مستتتتتتوى ال شتتتتترلار من اجل اقتراح اعتما  مااي ر  اسبجغ نالنستتتتتوة 
جميا الشترلار  ليشتم التزامار اسبجغ عن ا وتتدامة     ووتا ه ا المعترح نلاذوت و سبجغ عن ا وتتدامةت  ا

ووتتت تل م  ؛ ستتتر ةفي األوتتتواذ المنظمة ناوتتتتثنا  الشتتترلار المتتتغ رم المستتتر ة  الاب رم وجميا الشتتترلار الم
   تتتتترورمنما في ذل   ،               بجغ أكثر شتتتتتمو   لش              ووتتتتتيضتتتتتا شتتتتتروطا  محدو  ل ما ومار المب غ عنها؛  ال الضتتتتتماه

عجمار رقمية   وتتتتتيستتتتتت زمسبجغ عن ا وتتتتتتدامة؛ و نشتتتتتته ا  اسلزامية   تحا  األوروأليا  لمااي ر             اسبجغ وفعا  
  وج راجهتتا في المنفتت  الوا تد                            جا هتتا قتاب تتة ل عرا م آليتتا  ن يتتة  الما ومتار التي أب غتتت عنهتتا الشتتتتتتتتتتتتتترلتار    لتاعتتم

      بتتد     ،شتتتتتتتتتتتتتترلتتة  50  000وتتتتتتتتتتتتتت تا ن ع   اوالي  و في التتة عمتت  اتحتتا  أوتتتتتتتتتتتتتتواذ رأأ المتتالت    وا المت 
الفريح ا وتتتشتتار  األوروألي الماني ناسبجغ كوه ووتتي اسبجغ عن ا وتتتدامةت   ،   ا  االي شتترلة   11 000 من

 ها المفو ية األوروأليةتاتمدعن تلوير المااي ر التي وت         مسؤو   المالي 

األوراذ المالية ع     ه ئارشتتتتتتتتتتد  ممث  المنظمة الدولية ل ،اجل اجتماع الفريح ا وتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتار  و  -19
 عن الحاجة الم حة إل  مااي ر عالمية لشبجغ عن ا وتتتتتدامة في  تتتتو  ط م المستتتتتثمرين ع   ما ومار

نما في   ،ا وتتتتتدامة و تتتترورم تحستتتت ن اتستتتتاذ ه   الما ومار ومو وق تها وجمكانية معارنتها وقاب  تها ل تدق ح
 ه ئارأعرا البياه المتتتتتتتتتا ر عن المنظمة الدولية لو ت علاعار محد معاييس الخاصتتتتتتتتتة ن ذل  من اجل الم

المااي ر الدولية مااي ر ا وتتتتتتدامة الاالمية في إطار مؤوتتتتتستتتتتة لسنشتتتتتا  مر س    ااألوراذ المالية عن  عمه
والمر س   ،وشتتتتد  ع   الام  المنرز نالتااوه ما مر س مااي ر المحاوتتتتوة الدولية ،سعدا  التعارير المالية

سعدا  نموذي أولي لمااي ر   ،ومر س مااي ر المحاوتتتتتتتتتتتتتوة المتا عة نا وتتتتتتتتتتتتتتدامة  ،الدولي لشبجغ المتاام 
ة  م  مااي ر تغلي العضايا المت في وياذ التحر  من أج  و ا عن الما ومار المتا عة نالمنا  اسفماح  

سنشتتتتتتتتتتا  نظام إبجغ   األا  بنه  تدريري ع   مراا أيدر المنظمة الدولية  و ت  التنمية المستتتتتتتتتتتدامة نتهداف
 آ ار غلي                            تنستتتت ح متل وار اسبجغ التي ت  من أج   مرونة الو   يعوم ع   اسبجغ األوتتتتاوتتتتيعالمي  و مستتتتتدام 

إنشتتا  لرنة اوتتتشتتارية متاد م أصتتحاا الممتت حة ل مستتاعدم في تحديد موا تتيا  أيدرا وتتتدامة األووتتا؛ و 
 ةتالمهمامة ا وتد

ه   التلورار إل  ادوث تغ  ر لب ر في مرال اسبجغ عن ا وتتتتتتتتتدامة من أج    ياجمتشتتتتتتتت ر و  -20
ا وتتتتدامة؛ وتحستتت ن واسبجغ عن   بجغ المالييمكن أه يستتته  الترانن ب ن اس   إ ار جنشتتتا  حيك  و توا د ؛ 

 تالتنمية المستدامة أهدافعن ا وتدامة و اسبجغ عن جو م 

  المطروحتتة   : التدروس المستتتتتتتتتتذتادة والتحتديتاسس اإلفراديتةدراستتتتتتتتتتاس الحتاال -       ثالثا   
 المقدمة  والتوصياس

اسرشتتتتتا ار نشتتتتتته المؤشتتتتترار الر يستتتتتية سبجغ الشتتتتترلار عن إوتتتتتهامها في تحع ح أهداف توفر  -21
 ا  من     وي ر ت التنمية المستتتتتتتدامة  أهدافعن    ياألوتتتتتتاوتتتتتت  اسبجغ                     عم يا  وألرغماتيا نحو        نهرا    التنمية المستتتتتتتدامة

ه   وتمث   تا وتتتدامةإبجغ الشتترلار عن المؤشتترار األوتتاوتتية أه تاوه نعلة انلجذ ع   اللريح نحو 
  

 المرجا نفس ت (15)
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التي أصتتتتتتتتحاا الممتتتتتتتت حة و تعديمها إل  الشتتتتتتتترلار  الحد األ ن  من اسفمتتتتتتتتااار التي تحتايالمؤشتتتتتتتترار  
ت لتنمية المستتتتتتتتتتتدامةا العلاع الخاص في تحع ح أهداف إوتتتتتتتتتتهاملحكومار لتاوه قا رم ع   تع ي   تحتاجها ا

المؤشترار              وقد ا د رعترح ممتا ر محاوتبية لرما البيانارت  ت منهرية قياأ لا  مؤشتر و  وتوفر اسرشتا ار
تشتتتاور ما األوتتتاوتتتية التي تغلي المرا ر ا قتمتتتا ية والب ئية وا جتمايية والمؤوتتتستتتية من اجل عم ية 

دولي، نا وتتتتتتتتتتنا  إل  موا ئ اسبجغ وأطر  وألنا  توافح الرا  الحكومي الأصتتتتتتتتتحاا الممتتتتتتتتت حة المتاد ين 
تغلي المؤشتترار المرا ر الر يستتية المشتتترلة  و ت اسبجغ الر يستتية ومماروتتار الشتترلار في مرال اسبجغ

نما في ذل  المستتتتتاهمار ا قتمتتتتتا ية وا وتتتتتتخدام الرشتتتتت د ل موار  اللبيمية والما ية   ،ب ن جميا الشتتتتترلار
والنفايار( والعضتتتايا ا جتمايية )مث  صتتتحة الامال ووتتتجمته  والحمتتتول    )الميا  واللاقة واألرض والهوا 

                      وقد اات  رر المؤشتترار  مكافحة الفستتا (ت  ومماروتتار  واس ارم الستت يمة ،ع   التدريم والمستتاوام ب ن الرنستت ن
التنمية اسطار الاالمي لمؤشتتتتترار أهداف  المدرجة في الا يالمستتتتتتوى مؤشتتتتترار   نا وتتتتتتنا  إل   األوتتتتتاوتتتتتية

ت المستتتتدامة ال   و تتتا  فريح الخبرا  المشتتتتر  ب ن الولا ر الماني نمؤشتتترار أهداف التنمية المستتتتدامة
م  مت  ،لضتتتماه ا تستتتاذ في منهرية ال ياأ وجمكانية معارنة البيانارو  المؤشتتترار األوتتتاوتتتية لتاوه قاب ة            صتتت 

نشتتتته النلاذ   اعم م و ا ح شتتتفافة وقاب ة ل ت تتلهي والمناطح الرغرا ية؛ و   زمنةل معارنة عبر الايانار واأل
ما الحد األ ن  من اسرشتتتتتتتتا ار ماشتتتتتتتت  تت  ،ألاس تتتتتتتتافة إل  ذل و وجو م البيانار والمنهرية المستتتتتتتتتخدمةت  

تيستتتتت ر بنا  من أج  و ت 1-6-12البيانار الوصتتتتتفية ل مؤشتتتتتر المتا عة ن رشتتتتتا ار اسفي   الشتتتتترو  المحد م
 ، روأما يتمتتتت  ن  من تدريم و ل                     أعد األوناتا   ل ج     ،ر األوتتتتاوتتتتيةالعدرار التعنية وتازيز تنف   المؤشتتتترا

 تع ي  ال اتي ما ا ول لرميا لوأمث ة وأوتتتتئ ة  ، ياأل ومنهريار  ل ما ومار ما تااريف وممتتتتا ر محتم ة
 تإلاترونية تا يميةموا  إعدا                ويرر  االيا  المؤشرار األواويةت 

  نرزالتدريم، أ ل   و   لشرشتتتتا ارلتنف   الام ي  نشتتتتته اوسجرا  ااتوارار ترريبية و راوتتتتة متامعة  -22
وأل داه  ؛في شترلار من مناطح جغرا ية مخت فةإفرا ية   راوتة االة   20أكثر من   2019األوناتا  من  عام  

أارام مخت فة، ذار   شتتتتتتترلارو ؛  علاعارمرموعة واوتتتتتتتاة من الو تتفاور مستتتتتتتتويار تنم تها ا قتمتتتتتتتا ية؛  
  رشتا اروقد أجر  اوتتاراض وتح    لتنف   اس   ت ( 16) عا  ية   شترلار صتغ رم ومتووتلة الحر  و  ف ها شترلار  نما 

 تإ ا ية ةإفرا ي                                                                            في ممر والو يار المتحدم، نمشارلة عدم شرلارت ويرر  االيا  إعدا   راوار اا ر 

تحديار ع    إل   ر اسفرا يةحا  راوتتتتتتتتتار ال التي أظهرتهاالتحديار الر يستتتتتتتتتية تعستتتتتتتتتي   يمكن  و  -23
 المستوى الوطنيتتحديار ع   مستوى الشرلار و 

يتمث  أاد التحديار الر يستتتتتتية في ا فتعار إل  عم يار جما البيانار  ،ارع   مستتتتتتتوى الشتتتتتترلو  -24
قوية لرما البيانار وتفمتتتتتتتتت    ارإل  أنها تفتعر إل  عم ي  عديدم أشتتتتتتتتتارر شتتتتتتتتترلارو و/أو توافر البيانارت 

مؤشتتتتتر ل  يت   أ  ل  يكن هنا    ،  وتتتتتيما في المرال الب ئيت وما ذل   ، مؤشتتتتترارل       وفعا  الما ومار الامية 
واجهت شتتتتترلار وقد ت  ر اسفرا ية راوتتتتتار الحا   التي شتتتتتم تهاجميا الشتتتتترلار   في صتتتتتفوف اسبجغ عن 

إعتا م  وأ  ،إ ارم النفتايتار  ،أمور في جم تة  ،ألنهتا ل  تعستحتديتار في جما البيتانتار المتا عتة نتالمرتال الب ئي  
والموا  الايميا ية أو اوتتتتتتتخدام اللاقة المترد مت   ألوزوه لوعة اانواا ار الموا  المستتتتتتتنفدم ل وأ ،تدوير الميا 

 في إطار ناضسجرا  استانار   الجزمة هنا  نعص في المارفة نممتا ر الما ومار ،ألاس تافة إل  ذل و 
  ،في ناض الحا ر و أو مستتتتتتويار اسجها  الما يت  الدف ئة   انواا ار غازارت   المتا عة ن مث    ،المؤشتتتتترار

  

الب تداه التتاليتة: ا تحتا  الرووتتتتتتتتتتتتتتي، وأولرانيتا، وجيلتاليتا، وألولنتدا، وترليتا، وجمهوريتة تنزانيتا المتحتدم، وجنوا أفري يتا، نمتا في ذلت    (16)
  توغواتيما ، ولولومبيا، ول نيا، وممر، والمم اة الارألية الساو ية، والهند، وهولنداوالدانمر ، والم ن، 

  وراذمنترار األ؛ و ايميا يالتمتتتتتتتتتتتنيا والالمجنس نالترز ة؛    مترار و الزراعة؛ و   ؛األووتتتتتتتتتتتا  األكا يميةوشتتتتتتتتتتتم ت العلاعار ما ي ي: 
النفن والغاز؛  و الضتتتتتتيافة؛ و المتتتتتتحية؛   يةالرعاو المجنس؛  و  هندوتتتتتتة؛وال؛  ؛ واللاقةأ وار العلاو مستتتتتتتحضتتتتتترار الترم  ؛  و ؛  ةالستتتتتت مي

 تالمنسوجارو ا تما ر؛ و  ؛الدهانار ومحال   اللج و 
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الحستانار في             اوتت ام ت  ،الستانعةت وما ذل  بجغل  تان الما ومار متااة أو ل  يت  تستر  ها في فترار اس
و ل   ر الر يستتتية اسرشتتتا ار نشتتتته المؤشتتترااوتتتتخدام    ال   وفر دع   فضتتت  الإطار ناض ه   المؤشتتترار ن 

غواتيما  و إيلاليا  فير اسفرا ية  الحا   شد  الاديد من الشرلار )ع   وب   المثال في  راوارو التدريمت 
 ع  المستتتاعدم في و   الشتتترلار التي تعدم تعاريرها ألول مرمول نيا( ع   أهمية  ل   التدريم في  ع  جهو  

 بنا  العدرار في مرال جما البيانارت

لديها األنشتتلة    تنها أله الشتترلار ليستت                   تعد م ما ومار نشتتت  ألاض المؤشتترار تستتاو  صتتفر أو لو  -25
لما هو مو تتتتتت  في  راوتتتتتتار  و  ،ع   وتتتتتتب   المثالو أو الهياك  أو المماروتتتتتتار المتا عة به   المؤشتتتتتترارت  

نها )انظر                   تعد م ما ومار نشتتتتتتت تستتتتتتاو  صتتتتتتفر أو ل  التالية فإه المؤشتتتتتترار ،في غواتيما  ر اسفرا يةالحا 
ل  يكن لديها اتفاذ جماعي  اسفرا ية  )الشتتتتتتتترلار المشتتتتتتتتارلة في  راوتتتتتتتتة الحالة 1-4-(: ي4و 3الردول ن 

)ل  يكن لدى   2-2- (؛ و اسبجغموجو م اجل فترم    مراجاة الحسانار)ل  تان لرنة   4-1-و لموظف ها(؛ 
إل  أه الايانار مث                                 أشتتارر التا يعار الوار م أيضتتا  و الشتترلار أ  تدريم متا ح نعضتتايا مكافحة الفستتا (ت 

 ت نأظهرر  راوتتتا االو نالضتترورم في الشتترلار الاا  يةت   توجدأو مر س اس ارم    لرنة مراجاة الحستتانار
ع   وتتتب     ،ر  في إيلاليا قضتتتايا مما  ةتووتتتلة الحمؤوتتتستتتة مو الحر   صتتتغ رم    ةمؤوتتتستتت شتتتم تا  إفرا يت ن

إعا م ن   ت نشتترلمن ال  ةأ  شتترلتع   )ل   1-1-ا(: 2 يما يتا ح نالمؤشتترار التالية )انظر الردول   ،المثال
 اه   ت نشتتتتترلمن ال ة)ل  تتاعم أ  شتتتتترل  1-4-ا(؛ و بجغتدوير الميا  أو إعا م اوتتتتتتخدامها اجل فترم اس

ور يس مر س  الشترلة لاه مؤوتس و           تعريو ا؛          ل يا  المرال المؤوتستي      غن     ي  ل    ،في إادى الشترلت نو (ت رالالم
 نسينت إ ارمفي الما ة من األوه  ولاه لدى الشرلة حيك   100يمت      تهاإ ار 

  إفرا ية  مفهوم األهمية النستتتتتتتتتبية في  راوتتتتتتتتتار اا ر                  أ لعي الضتتتتتتتتتو  ع   ،وألاس تتتتتتتتتافة إل  ذل  -26
أه ا فتعار إل  األهمية النستتتتتتتبية لاه   نما ا وتتتتتتتتشتتتتتتتار   الفريح اجتماعقش ه ا المفهوم اجل  و ن و مخت فة؛ 

الب ئي    نااصتتتتتتتتتة في المرال  ،عن ناض المؤشتتتتتتتتترار  هاالستتتتتتتتتبم ال   قدمت  ناض الشتتتتتتتتترلار لادم إبجغ
إجرا  مشتتاورار ب ن أصتتحاا الممتت حة المتاد ين  التنمية المستتتدامة  والمؤوتتستتيت وقد تل م اعتما  أهداف 

روانم ما نة من األنشتتتتتلة ا قتمتتتتتا ية والب ئية وا جتمايية والمؤوتتتتتستتتتتية ل  مية النستتتتتبيةاألهوا تفاذ ع   
  ، يما يتا ح نالمؤشتتتتترار ا جتمايية  ،ع   وتتتتتب   المثالو لدول األعضتتتتتا  في األم  المتحدمت إل  انالنستتتتتوة 

في            يستتتتيا  ر                        مكافحة الفستتتتا  مو تتتتوعا   شتتتتك ا تفاقار الرمايية وت شتتتتريا  تام  منظمة الام  الدولية ع   ت 
ما   ،ع   وتتتتتتتب   المثال  ،يتماشتتتتتتت  الترل ز ع   المؤشتتتتتتترار الب ئيةو الاالمي لمم  المتحدمت   ا تفاذموا ئ  

ال   يشتتت ر إل   ،2017في عام المتتتا ر   فرقة الام  المانية ناسفمتتتااار المالية المتمتتت ة نالمنا   تعرير
تؤ ر ع   جميا فهي    بتنويا ا وتتتتتتتتتتتتتتتثمتتارار  ايتاتت ر تبتتديتتدهتت أه المختتاطر المتا عتتة نتتالمنتتا  هي مختتاطر  

صتتو  لمهمية أ ،األهدافه   التعارير المتا عة ب أهداف التنمية المستتتدامة و   في وتتياذو   ت(17)           ار تعريوا  لعلاعا
في              وقد ا د رعالميةت إنها   ب  ،قلاع محد ألنها ليستتتتتتت ااصتتتتتتة نكياه أو   ،                          النستتتتتتبية مان  وأل اد جديداه

أصتتحاا الممتت حة  تشتتاور ما  لتي تغلي المرا ر األرألاة من اجل عم يةالبداية المؤشتترار األوتتاوتتية ا
لمرتما لك  نالنستتتوة إل  ا ذار أهمية نستتتبيةمؤشتتترار  وهي وألنا  توافح الرا  الحكومي الدولي،  المتاد ين  

تاتبر  ،أهداف التنمية المستتتتتتتتتتتتدامةالعلاع الخاص في تحع ح  إوتتتتتتتتتتتهامفه  ومن أج   لولم األرضت جل  و 
  ، ها نحك  تاريف ذار أهمية نستتبية  ،ات  المتتغ رم منها  ،شتتلة التي لها تت  ر ع   الب ئة والمرتماجميا األن 

يتوافح ه ا و الاالميةت همية النستتتبية  األمفهوم أ    ،يةنستتتب مفهوم جديد لمهمية ال  اعتما   من شتتترلار    بد لو 
األهمية جانم  شتتتم  ت ي  ت المز وجة الالنستتتبية  األهمية نشتتتته مفو تتتية األوروألية  ال ما منظور                المفهوم أيضتتتا  

ال   يراعي تلور الشتتتتتترلة وأ ا ها وموقاها، ويستتتتتتتهدف المستتتتتتتثمرين ناعتواره  الرمهور  ،ية الماليةنستتتتتتب ال
يراعي تت  ر أنشتتتتتتتتلة الشتتتتتتتترلة، ويستتتتتتتتتهدف    ال ،الب ئية وا جتمايية جانم األهمية النستتتتتتتتبيةو   الر يستتتتتتتتي؛

 ت                                                                 لموظف ن، وعد ا  متزايدا  من المستثمرين ناعتواره  الرمهور الر يسيالمسته ا ن، والمرتما المدني، وا
  

(17) https://www.fsb-tcfd.org/publications/ت 
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فإه الستتتتتتتتتترية   تزال تشتتتتتتتتتتك    ،ات  لو توافرر البيانار ولاه ناسمكاه اسبجغ عن مؤشتتتتتتتتتتر ماو  -27
في لولومبيا إل  أه الما ومار   اسفرا ية  أشتتتتتارر  راوتتتتتة الحالة ،ا   وتتتتتب   المثالفلشتتتتترلارت  أمام ا       تحديا  
إل  اله ئار التنظيمية نستتتتبم نوع األعمال التي              ل  تعد م إ ( 2)انظر الردول   1-4-اة نالمؤشتتتتر المتا ع

في ل نيا إل  أه وتتتتترية البيانار لانت مشتتتتتك ة في    اسفرا ية  الحالة  أشتتتتتارر  راوتتتتتةو شتتتتتارلت ف ها الشتتتتترلةت 
ناض المؤشتتتتتترار  إطار    وتتتتتتيما في   ،الحمتتتتتتول ع   الما ومار وممتتتتتتا ر البيانار في الوقت المناوتتتتتتم

لجزم في الشتترلة ا رفا الرقانةالتتا ر في الحمتتول ع   الما ومار نستتبم بروتولو ر  عن         فضتتج    ،الب ئية
في المم اة   اسفرا ية  وتتتتتت لت  راوتتتتتتة الحالةو قب  تعدي  ما ومار إل  أطراف  الثة ااري الشتتتتتترلةت   تلبيعها

لان                                           ح بواض المؤشتتتتترار التي ت  قياوتتتتتها  اا يا  الارألية الستتتتتاو ية الضتتتتتو  ع   قضتتتتتايا الستتتتترية  يما يتا
؛ 3-1-؛ و 1-3-؛ وي3-2-؛ وي2-2-؛ وي1-1-؛ وي1-4-أ)  إطجع جهتتار اتتارجيتتة ع  هتتايمكن    

 (ت4و 3و 1انظر الرداول 

هو   رشتتتتتا ار أه أاد التحديار الر يستتتتتية المتا عة بتنف   اس   ر إفرا ية أبرزر عدم  راوتتتتتار اا    ،         وأا را   - 28
الب ئي    ث يف الت ومن المه  ل غتايتة  ر وتغ  ر طريعتة تفا ر المتديرين والموظف ن نشتتتتتتتتتتتتتتته ا وتتتتتتتتتتتتتتتدامتةت  بنتا  العتدرا 

في غواتيمتا  الحتاجتة إل  تتدريتم إ تتتتتتتتتتتتتافي ع     اسفرا يتة  ر أظهرر  راوتتتتتتتتتتتتتار الحتا  وقتد  وا جتمتاعي ل امتالت  
تحديار  ال تتا ح  و رميا المؤشتترار األوتتاوتتيةت  يما يتا ح ن ال ياأ والحستتاا واسبجغ  ع   اوتتتخدام اسرشتتا ار و 

وجما  اعم الجزمة لت  المحدو م ع   إنشتتتا  النظ    لايانار ا   العدرار نرما البيانار وجعدا  التعارير وقدرم في مرال  
في بولندا أهمية تث يف أصتتتتتتتتتتتتحاا  اسفرا ية  أكدر  راوتتتتتتتتتتتتة الحالة و ت            المب   غة ر المتتتتتتتتتتتت ة في الايانار  البيانار ذا 

أو تحت    ، في جمهورية تنزانيا المتحدم و األهدافت ه   المتا ح ب   بجغ اس أهداف التنمية المستتدامة و الممت حة لفه  
مارفة نالمؤشتتتترار األوتتتتاوتتتتية قب   راوتتتتة  ان لديه  أ   ت أه ماظ  الموظف ن والمالا ن ل                التي أ جريت   المعابجر 

وأشتتتت ر إل  ناض ا عتوارار اس تتتتا ية  يما يتا ح نالمؤوتتتتستتتتار المتتتتغ رم والمتووتتتتلة الحر ، ت اسفرا ية الحالة  
  ،نكث ر  ن  ا وتتتتتتتتتدامة أ المتا ح ن نضتتتتتتتت  يوع  مستتتتتتتتتوى ال ع   النحو التالي: في المم اة الارألية الستتتتتتتتاو ية، 

                       ب  لت جهو  ع   المستتتوى  ، والمتووتتلة الحر ؛ وفي جمهورية تنزانيا المتحدم وتتيما ب ن الشتترلار المتتغ رم    
  ، وتتتتوا  لانت صتتتتغ رم أو متووتتتتلة الحر   ، ر اسفرا ية لان الشتتتترلار المشتتتتارلة في  راوتتتتار الحا   ، الوطني 

 ر اسفرا يةت  راوار الحا  إجرا   والمؤشرار األواوية قب    التنمية المستدامة  تهداف مارفة ن كانت أق   

هتتا من أجتت   جعتتدا ولمواجهتتة التحتتديتتار التي لواظتتت  يمتتا يتا ح نتتالحمتتتتتتتتتتتتتتول ع   الما ومتتار و  -29
أه  ل   التدريم يمكن أه يخفف   ر اسفرا يةأظهر الاديد من  راوتتتتتتتتتتتتتار الحا   ،اسبجغ عن ا وتتتتتتتتتتتتتتدامة

أه  وقد  بتمؤشتتترت   في إطار ل توصتتتيار وا تتتحة نشتتتته ال ياوتتتار   يتضتتتمنالاث ر من المتتتاوألار ألن  
 اسبجغتة المانية ن فرقاألبنا  العدرار ناوتخدام  ل   التدريم مف د في تازيز مهارار 

الضتتو  ع   قضتتايا تتا ح بنعص ال وا      إفرا ية   وتت لت عدم  راوتتار اا ر   ، ع   المتتا د الوطني و  - 30
 ، والتنستتتت ح ب ن مخت ف الستتتت لار  التنمية المستتتتتدامة   أهداف وعن ا وتتتتتدامة  عن عتضتتتتي اسبجغ التي ت التنظيمية  

  الب ئية وا جتمايية  مور األ اسبجغ عن   وتتتتتتتتتياذ في ذل  التنستتتتتتتتت ح ب ن المااي ر والمتل وار المحاوتتتتتتتتتبية في   نما 
ية المخت فة  أه األنظمة العانون   إل    شتتتتتتتتتتترلار  وأشتتتتتتتتتتتارر ت  التنمية المستتتتتتتتتتتتدامة  أهداف عن تنف      واسبجغ   واس ارية 

  ، ع   وب   المثال و لشرشا ارت                           قدرتها ع   اسبجغ وفعا    في ومتل وار اسفماح ع   المستوى الوطني قد تؤ ر 
ع   المستتتتتتتتتوى  التنظيمية  ال وا     ه التفويضتتتتتتتتار أو أل ناض الفروار في عم يار اسفمتتتتتتتتاح    وجد في ممتتتتتتتتر ت 

اسبجغ  و   التنمية المستتدامة  تت  رار المتا عة نتهداف اسفمتاح عن ال ن المؤوتستار  وأله إلزام ناد          ت و تا الوطني ل   
  في األوتتواذ المالية   ة ستتر                           ي ل م من الشتترلار غ ر الم      ، في غواتيما  و فارم جديدم؛   ياتبراه  هداف عن ه   األ 

ماتاي ر مواتدم لشبجغ عن افتعتار إل  هنتا     ، في ل نيتا و المتدفوعتار؛  عن  اسبجغ عن أوتتتتتتتتتتتتتمتا  المستتتتتتتتتتتتتتاهم ن و 
 توجد ناض الموا رار الها فة إل  تحع ح أهداف   ، في بولندا و ؛         لب را             ة تحديا  ضتتتارأل األطر المت شتتتك   وت   ، ا وتتتتدامة 

في المم اة الارألية    اسفرا ية  وعي نالمؤشتترار األوتتاوتتية؛ وأبرزر  راوتتة الحالة   ق ة هنا    لان   ، التنمية المستتتدامة 
 الساو ية تحديار مما  ة لت   الموجو م في ل نيات 
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ت  ر اسفرا ية ن تح     راوتتتتتار الحا عناض التوصتتتتتيار    انبثعت ،وتتتتتتنا  إل  ه   التحديارألا و  -31
التحتيتة لشبجغ   بن تهتاهنتا  اتاجتة إل  بت ل جهو  متستتتتتتتتتتتتتتعتة لتدع  الب تداه في تازيز    ،وفي ناض الحتا ر
ار في ه ا المرالت  وتوف ر بنا  العدر  التنمية المستتتدامة ا وتتتدامة وأهدافاسبجغ عن المؤوتتستتي من أج   

ة وو يمة سعمرموعة مااي ر عالمية ومت و ا   ع  الرهو  والتااوه من أج   إل  ااجة م حة          أيضا  هنا   و 
تضتتمن ا تستتاذ  أه  تعارير متستتعة وقاب ة ل معارنة و   نص ع   تعدي نشتتته اسبجغ عن ا وتتتدامة يمكن أه ت 

التاتاوه ب ن العلتاع الاتام والعلتاع الختاص والمرتما    ويوع ا وتتتتتتتتتتتتتتتتدامتةت اسبجغ عن  المتالي و   بجغب ن اس
المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة نت   المتا ح امت اليامت  مرلز    ،في غواتيمتا   ،ع   وتتتتتتتتتتتتتتب ت  المثتالو المتدني أمر نتالغ األهميتةت  

 ت(18)ا جتمايية ل شتتتتتتترلار نالتنستتتتتتت ح ما الحكومة لدع  العلاع الخاص في مرال اسبجغ عن ا وتتتتتتتتدامة
 إذلا ه   المنظمار أه يستتتتاعد في تمك ن األوناتا  من  مث   زيز التحالفار ا وتتتتتراتيرية ماتاومن شتتتتته 

  المؤشتتتترار األوتتتتاوتتتتيةشتتتتته اسرشتتتتا ار ن ترتون  و والمؤشتتتترار األوتتتتاوتتتتيةت   التنمية المستتتتتدامة الوعي نتهداف
منهرية و تتتا في أكبر من مشتتتارلة الحكومة   عدروه ا يستتتم  ن  ،التنمية المستتتتدامة نتهداف          مواشتتترا             ارتواطا  

الحكومار    وتؤ  الب داه والعلاعارت   عبرمعارنة الشرلار  ن  أه تسم   يمكنو   لشبجغ تشم  لادم قلاعار
وتوف ر األ وار والموار   2030في  ع  الشتتتتتتتتتتترلار لفه  الة عام  ،نمتتتتتتتتتتتفتها جهار تنظيمية ،      مهما          ورا  

يمكن أه يؤ   التتدع  الحكومي والتوقاتتار و الجزمتتة ل تغ تتم ع   التحتتديتتار التي قتتد تواجههتتا الايتتانتتارت  
 يمكن أه يؤ  و شرشتتتتتتتتتا ارت  لواعتما  الشتتتتتتتتترلار   التنمية المستتتتتتتتتتدامة الوعي نتهداف إذلا المرتممية إل  

التروي  لشرشتتا ار وأ وار التدريم ذار المتت ة ب ن الشتترلار إل  تووتتيا نلاذ اوتتتخدام المؤشتترار         أيضتتا  
لشرشتتا ار من اجل توف ر التدريم ل شتترلار        وفعا   اسبجغتحستت ن  يمكن  و األوتتاوتتية في تعارير الشتترلارت 

إل  الحاجة الماوتتة إل    ر اسفرا يةشتت ر عد  من  راوتتار الحا وي  ل   التدريمت  ن قب    م  ،تنف  الوأ وار 
  التنمية المستدامة نما في ذل  بهدف إ وار  رورم وأهمية اسفمااار المتا عة نتهداف  ،والتدريم ث يفالت 
ه   الموا رار امتتتتوصتتتتيار األنواع المخت فة من راعي يمكن أه ت و  شتتتترلارت ل  اوه مف دمليف يمكن أه ت و 

 والمؤوسار المغ رم والمتوولة الحر  والشرلار الاا  يةت ،ى المغر  ؤوسارالشرلار مث  الم

الما ومار   تتتتتتتتتتتتتترورم تحعح طرف  ال  من  ر اسفرا يةعد  من  راوتتتتتتتتتتتتتتار الحتا  اقترح ،        وأا را   -32
الخدمار  ن   تستتا نيمكن ل منظمار التي ترغم في نشتر الما ومار أه رشتا ارت و اس نا وتتنا  إل لمعدمة ا

مدى ماعولية ونزاهة   فيعنها وجبدا  رأ          ي فمتت  المؤشتترار التي من تتكد  طرف  ال  ل  المعدمة منالمهنية 
 ضتتتتماهذل  ناوتتتتتخدام مستتتتتويار محدو م أو ماعولة من ال  إجرا غ عنهات ويمكن                           ومو تتتتويية البيانار المب   

التع يمار  التي من شتتنها أه تستم  بزيا م مو وقية الما ومار والبيانار وتحست ن ممتداقية واتستاذ وشتفا ية  
                                  فضج  عن مراقوة الام يار األواويةت   ،والما ومار المب غ عنها المنرزم

 سيةالتحديثاس المقترحة للمراراس ايسا -       رابعا   
ع   المؤشتترار األوتتاوتتية ل نظر ف ها   إجراؤها ر تتت مرموعة من التحديثار المحتم ة المعترح   ع   -33

ر  أ نا   راوتتار الحا   تما                            وتتتنا  إل  الما ومار التي ج  نا  ،ومناقشتتتها اجل اجتماع الفريح ا وتتتشتتار  
ع   تغ  رار ججرا   و   ،فة مؤشتترارالر يستتية التي يتا ن النظر ف ها إزالة أو إ تتا مستتا  ةت وشتتم ت الاسفرا ي 

  وقشون ت لماالرة أوج  عدم ا تستتتتتتتتتتتتاذتاديجر ججرا   و   الممكنة، والتو تتتتتتتتتتتتيحاروا د والت   ،منهرية ال ياأ
وجادى  والمنتدى ا قتمتتا   الاالميت  الموا رم الاالمية لتعارير األ ا   ما مؤشتترار   مو تتوع التنستت ح       أيضتتا  

ينوغي ا ف المؤشتتتتتتتتتترار ات  لو لاه من المتتتتتتتتتتام اسبجغ عنهات   الاامة ل مناقشتتتتتتتتتتار هي أن    ا  نت ال
  

ألف    150وظف يقلاعا وقلاعا فرييا    20من أكثر من  تاناة ل شتتتتتتتتتتترلة   100، ولدي  أكثر من 2003تتوتتتتتتتتتتتس المرلز في عام   (18)
  ارمن أه  تحالف، لما أن  وااد المستتتتؤولية ا جتمايية ل شتتتترلار في الب د ويشتتتترا ع    وهو تحالف الشتتتترلار األكثر تت  را أوتتتترم؛

 (تhttps://centrors-ca.org/oprofile.php?mid=60الشرلار ع   المستوى اسق يمي )انظر 
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ينوغي ترل ز الرهو  ع   بنا  العدرار لمستتتتتتتتتتاعدم الشتتتتتتتتتترلار في التغ م ع   صتتتتتتتتتتاوألار  ،من ذل        وألد   
أ  اثر ع               ة أن  ل  ي  ر اسفرا ي الحا   من  راوتتتتتتتتتار را  المستتتتتتتتتتمدمظهر ال   ت   ،            ذ كر من قب لما  و اسبجغت 

إل  نتا   المناقشتتتتتتتتة في   إجراؤها التالي ل تغ  رار المعترح  موجزستتتتتتتتتند الوي جغ عن ت  مؤشتتتتتتتتر غ ر قاب  لشب 
 وتح     راوتتتتار   ، أادث ا تراهار في إعدا  التعارير                   التي أ نرزر نشتتتتته والوحوث   ، ا وتتتتتشتتتتار  لفريح  اجتماع ا 

 الوار م  من أهداف التنمية المستدامةتوالتغ  رار في المؤشرار  ،الحا ر اسفرا ية

 المجال االقتصادي -لفأ 

 (ت 1)الردول ر اسفرا ية  في  راوار الحا   إل  اد لب ر أب غت الشرلار عن المؤشرار ا قتما ية  - 34

  1الردول 
         مبل  غةذاس الصلة وحصة الشركاس ال التنمية المستدامة المراراس االقتصادية ومراراس أهداف

التنمية  مؤشتتتترار أهداف المؤشرار المرال ا قتما   -أ
 ذار الم ة المستدامة

                       امة الشرلار المب   غة
 )النسوة المئوية(

اسيرا ار و/أو )صتتتتتتتتتتتتافي(   1-أ
 ال يمة المضافة 

 100 1-2-8 اسيرا ار 1-1-أ

 ا؛ -9؛ 1-2-8 ال يمة المضافة 2-1-أ    
9-4-1 

68 

 73 1-4-9؛ 1-2-8 ال يمة المضافة الما ية   3-1-أ    

الضتتتتتتتتتتتترا م والمدفوعار  1-2-أ المدفوعار ل حكومار 2-أ
 األارى ل حكومار

17-1-2 95 

  أو/و  ا وتتتتتتتتتتتتتتتثمتتار الرتتديتتد 3-أ
 النفعار الرديدم

 59 1-ا-7 ا وتثمار األاضر 1-3-أ

 95 1-17-17 ا وتثمار المرتماي 2-3-أ    

ع     3-3-أ     اسنفتتتتتتاذ  إجمتتتتتتالي 
 الوح  والتلوير

9-5-1 91 

برام  المور ين/المشتتتتريار   4-أ
 المح ية

 77 1-3-9 نسوة المشتريار المح ية  1-4-أ

 األوناتا ت :الممدر

والشتتتوكار   ،وعا م ما تاوه ا وتتتتثمارار الخضتتترا  في تول د اللاقة والمرلوار منخفضتتتة الارألوه  -35
والحتتد من هتتدر اللتتاقتتة    ،وج ارم النفتتايتتار  ،وجعتتا م التتتدوير  ، يتت و تتتتتتتتتتتتتتوانن الت و   ،ولفتتا م اللتتاقتتة  ،التت ليتتة

  1- ا-7المؤشتتتتتر            ل مؤارا      د      ع   ،والتانولوجيار األارى التي تستتتتته  في ا  مشتتتتتاك  ب ئية ما نةت وما ذل 
في الب داه العا مة إل  قدرم تول د اللاقة المترد م   فعنيشتتتتتتتت ر أصتتتتتتتتو  و التنمية المستتتتتتتتتدامة  أهداف    تتتتتتتتمن
هو تغ  ر    ،ا وتتشتار    الفريحلما نوقش اجل اجتماع  ،ح المعدم في ه ا المتد عتر مفإه ال ،ل ل و الناميةت  
ما مؤشتتتر   تستتتاذا بهدف  تتتماه مزيد من   ،ل ترل ز ع   ا وتتتتثمار في اللاقة المترد م 1-3-أالمؤشتتتر 

 المعارنة وجدوى جما البيانارت إمكانيةوتازيز  التنمية المستدامة هداف أ   منالمستوى الا ي 

 المجال البيئي -اءب 

 (ت2)الردول ر اسفرا ية أق  في  راوار الحا  نعدرعن المؤشرار الب ئية  أب غت الشرلار -36



TD/B/C.II/ISAR/97 

15 GE.21-12055 

  2الردول 
         مبل  غةذاس الصلة وحصة الشركاس ال التنمية المستدامة المراراس البيئية ومراراس أهداف

التنمية  مؤشتترار أهداف المؤشرار المرال الب ئي -ا
 ذار الم ة المستدامة

         مب   غةامة الشرلار ال
 )النسوة المئوية(

ا وتتتتتتتتتتتخدام المستتتتتتتتتتتدام  1-ا
 ل ميا 

الميتتتتتتتا     1-1-ا تتتتتتتتدوير  إعتتتتتتتا م 
 وجعا م اوتخدامها

6-3-1 45 

 77 1-4-6 لفا م اوتخدام الميا  2-1-ا    

 77 2-4-6  غن الما  3-1-ا    

 59 5-12 الحد من تول د النفايار 1-2-ا إ ارم المخ فار 2-ا

إعا م اوتتتتتتخدام النفايار   2-2-ا    
 وجعا م تمنياها وجعا م تدويرها

12-5-1 59 

 68 2-4-12 النفايار الخلرم 3-2-ا    

انواتا تار غتازار التدف ئتة   1-3-ا غازار الدف ئةانواا ار   3-ا
 (1)النلاذ 

9-4-1 82 

انواتا تار غتازار التدف ئتة   2-3-ا    
 (2)النلاذ 

9-4-1 77 

والتتاتتيتتمتتتتتتتاويتتتتتتتار   4-ا التتمتتوا  
لتلتوتعتتتتتتتة   التمستتتتتتتتتتتتتتتتنتفتتتتتتتدم 

 األوزوه 

والتتاتتيتتمتتتتتتتاويتتتتتتتار    1-4-ا التتمتتوا  
 المستنفدم للوعة األوزوه 

12-4-2 23 

 59 1-2-7 اللاقة المترد م 1-5-ا اوتهج  اللاقة 5-ا

 86 1-3-7 لفا م اللاقة 2-5-ا    

 األوناتا ت :الممدر

التنمية المستتتتتتتدامة وهو المؤشتتتتتتر   في إطار أهداف 1-4-6نالمؤشتتتتتتر    2-1-ايرتون المؤشتتتتتتر و  -37
 ر في نستتتتوة ال يمة المضتتتتافة إل    ع   أن  التغ  ،البيانار الوصتتتتفيةالمتا عة ن شرشتتتتا ار  ل       وفعا   ،           ال   ي عاأ

البيانار المتا عة ن رشتتتتتتتتتتا ار اسلفا م اوتتتتتتتتتتتخدام الميا  في           وت ار فمرور الوقتت  ما  ار  اوتتتتتتتتتتتخدام الميا  
 ب نت و الوصتتتتتتفية ع   أنها ال يمة المضتتتتتتافة لعلاع ر يستتتتتتي ما ن معستتتتتتومة ع   ار  الميا  المستتتتتتتخدمةت 

ع   أن  اوتتتتخدام الميا  لا     2-1-ا استتتاا المؤشتتتر  نوغيأن  ي   المؤشتتترار األوتتتاوتتتيةشتتتته  ن اسرشتتتا ار  
  صتتتا يةمضتتتافة   ر في اوتتتتخدام الميا  لا  قيمة  تغ  وما يحدث من    ،بجغفي فترم اس  صتتتا ية  قيمة مضتتتافة

في إطار  الورا   ما المؤشتتتتتتتر    رشتتتتتتتا اراس  في ه ا المتتتتتتتد  هو موا مةالتغ  ر المعترح و ت اسبجغب ن فترتي  
 معسومة ع   ار  الميا  المستخدمةت صا ية واساا النسوة ل يمة مضافةالتنمية المستدامة  أهداف

اجل                       وأ ي  د ه ا ا قتراح  ،األرض والتنوع الب ولوجي في المرال الب ئينشتته مؤشتر إ تافي   رح     اقت  و  -38
الاالمي   التحالفط م   ،في اجتماع الفريح ا وتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتار ت وألاس تتتتتتتتتتافة إل  ذل التي جرر  المناقشتتتتتتتتتتار  

المنتدى ا قتمتتتا   الاالمي الام  ع   تحع ح جل  األوناتا  و  إل من أج  التنمية المستتتتدامة   ل مستتتتثمرين
األرض والتنوع الب ولوجي نشته                                        المنتدى ا قتما   الاالمي تشم  مؤشرا  فمعاييس ؛  االتعارا ب ن معاييسهم

رألن المؤشتتتتر الرديد  رر  وتتتتي  ، يما يتا ح نال ياأو ت        االيا   المؤشتتتترار األوتتتتاوتتتتية لرذ إلي ت وهو مرال   ت 
  نما في ذل    ، ا عتوار نا ن  عناصتتتتتتتتر مخت فة   وتؤا  ت  التنمية المستتتتتتتتتدامة  في إطار أهداف  1- 3- 15نالمؤشتتتتتتتتر  

 لتعارير األ ا   موا رم الاالمية وال   ؛ : منظمة األغ ية والزراعة لمم  المتحدم الخاصتتتتتة نالرهار التالية المؤشتتتتترار 
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المحمية أو نروار المناطح     اا : مواقا التشغ   المم ولة أو المؤجرم أو المدارم  1-304  اسفماحمميار )
التتت  رار    :2- 304اسفمتتتتتتتتتتتتتاح  مميتار  ب ولوجي اتاري المنتاطح المحميتة؛  ال تنوع  من ال ة عتاليتة  رجت ومنتاطح ذار 

اسبجغ عن  اشترا  االمي ) الهامة لمنشلة والمنترار والخدمار ع   التنوع الب ولوجي(؛ والمنتدى ا قتما   ال 
أو نروار المنتتاطح المحميتتة و/أو منتتاطح التنوع الب ولوجي     ااتت  عتتد  المواقا المم ولتتة أو المؤجرم أو المتتدارم  

ال   يتماشتتتتت  المؤشتتتتتر الرديد المعترح ما ا قتراح التالي و   ت ( 19) هكتارار( ه   المواقا نال مستتتتتااة  ، وعن الر يستتتتتية 
ا   وماترف بها مستتتندم إل  ال مناطح التنوع الب ولوجي الر يستتية ووتتا     تي  المنتدى ا قتمتتا   الاالمي: يت   قدم  
المحمية  ب نما تشتت ر المناطح   ، لتحديد المواقا التي تستتاه  نشتتك  لب ر في اوتتتمرار التنوع الب ولوجي الاالمي           وليا  

            وت وف ر لها   ، ثعا ية ال ب ئية أو  ال   تها اترف نتهم     ي  مناطح إل   دولي(  ع   المستتتتتتتوى ال                               ع   المستتتتتتتوى الوطني )وغالوا  
هتا إل  زيتا م مختاطر ال تار روار وجو  عم يتار  اات  هت   المنتاطح أو ن   ويشتتتتتتتتتتتتت ر   امتايتة قتانونيتة اتاصتتتتتتتتتتتتتةت عتا م 

  الر اس تتتتتتتتترار الر قانوني أو  ما يتمتتتتتتتتت  ب ل  من ارض ل الت  ااتمال الستتتتتتتتت بية ع   التنوع الب ولوجي وزيا م  
أو نروار    اا  المؤشر الرديد المعترح ع   أن  عد  المواقا المم ولة أو المؤجرم أو المدارم          وي ار ف   ت ( 20) ي نالسماة 

 ت هكتارار ه   المواقا نال ومسااة   المناطح المحمية و/أو مناطح التنوع الب ولوجي الر يسية 

 المجال االجتماعي -جيم 

 (ت 3)الردول   ر اسفرا ية في  راوار الحا   إل  اد لب ر أب غت الشرلار عن المؤشرار ا جتمايية  - 39

  3الردول 
         مبل  غةذاس الصلة وحصة الشركاس ال التنمية المستدامة المراراس االجتماعية ومراراس أهداف

أهتتتتتتتداف  المؤشرار المرال ا جتماعي -ي   متتؤشتتتتتتتتتتتتتتتترار 
  التنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة 

 ذار الم ة

         مب   غةامة الشرلار ال
 )النسوة المئوية( 

بتتتتت تتتتتن   1-ي التتتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوام 
 الرنس ن

 91 2-5-5 نسوة النسا  في المناصم اس ارية 1-1-ي

متووتتتن وتتتاعار التدريم في الاام لا     1-2-ي رأأ المال الوشر   2-ي
 موظف

4-3-1 68 

 59 1-3-4 لا  موظف                             ا نفاذ ع   التدريم ونويا    2- 2- ي     

الموظف ن لنستتتتتتتتتتتتتتوتتتتة من   3-2-ي     أجور ومزايتتتتا 
اسيرا ار، ما التعستتتتتتي  استتتتتتم نوع الام  والنوع  

 ا جتماعي

 77 1- 4- 10؛ 1- 5- 8

الموظف   3-ي صتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة 
 ووجمت 

التمتوظتفت تن    1-3-ي صتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتة  عت ت   التنتفتعتتتتتتتار 
 ووجمته  لنسوة من اسيرا ار

 55 8-8؛ 8-3

ماتتتتد ر تارار/اوا ث اسصتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتار    2-3-ي    
 المهنية  

8-8-1 95 

التغليتتتة نتتتا تفتتتاقتتتار   4-ي
 الرمايية

النستتتتتتتتتوة المئوية ل موظف ن المشتتتتتتتتتمول ن    1-4-ي
 نا تفاقار الرمايية

8-8-2 64 

 األوناتا ت :الممدر

  

(19) http://www.keybiodiversityareas.org/sites/searchت 

(20) https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-

and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creationت 
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ن ية زيا م موا مة المؤشر الخاص بنسوة النسا  في المناصم اس ارية ما مؤشر المستوى الا ي  -40
 ال واتي يشتتتتغ نأ  من يعد  النستتتتا   ،                              ي عترح تادي  في منهرية ال ياأ ،التنمية المستتتتتدامة في إطار أهداف

مناصم إ ارية في إجمالي عد   ال واتي يشغ نيعد  النسا     إل  يعد  الموظف ن مناصم إ ارية في إجمالي
 مناصم إ اريةيت ال ين يشغ وه  الموظف ن

اسرشتتتتتا ار    عتضتتتتتيت  ،مهنيةسصتتتتتانار الا يما يتا ح نالمؤشتتتتتر الخاص نماد ر تارار/اوا ث  و  -41
المعستتتتتتتتتتت  ع   الرديدم   ارمادل التارار، أ  عد  اا ر اسصتتتتتتتتتتتان :  اسبجغال ياوتتتتتتتتتتت ن التال  ن اجل فترم  

عن  ناد   مابرالإجمالي عد  وتتتتتتتتتتاعار عم  الامال؛ ومادل الحوا ث، أ  إجمالي عد  األيام الضتتتتتتتتتتا اة 
تعارير  الرغ  من أه الموا رم الاالمية ل  ع  و إجمالي عد  وتتتتتتتتاعار عم  الامالت المعستتتتتتتت  ع   الستتتتتتتتاعار 

  ،ه   المؤشترار ل       وفعا    هماعد  وتاعار الام  في استانات         أيضتا   يرايياهوالمنتدى ا قتمتا   الاالمي  األ ا 
عد  الامال( من أج  موا مة إجمالي ع                                                             ي عترح اوتتخدام طريعة قياأ واادم )أ  عد  اسصتانار معستوما  

ترلز  التي )التنمية المستتتدامة هداف  ألالبيانار الوصتتفية المتا عة ن رشتتا ار اساسرشتتا ار نشتتك  أفضتت  ما 
  تالمرجاي( فريحع   عد  اسصانار المهنية المابر عن  لا  عد  ما ن من الامال في ال

 المجال المرسسي -دال 

 راوتار  كانت ناض المؤشترار المؤوتستية من ب ن أق  المؤشترار التي أب غت عنها الشترلار في   -42
                             التي   ي ل م منها في الغالم    ،الاا  يةالحر  والشتتتترلار و  وتتتتيما الشتتتترلار المتتتتغ رم    ،ر اسفرا يةالحا 

ا وتتتتتتتشتتتتتتار  عن  ل فريحأعرا ابرا  في اجتماعار وتتتتتتانعة و (ت 4)الردول   ت   المؤشتتتتتترار  عن  فمتتتتتتاحاس
الخبرا  في ا جتماع األا ر ع    ت واتفح ارمة ناسمتتتت المؤشتتتترار المت   نإنعا وجهار نظر قوية  يما يتا ح 

 لشر  مسبح لشبجغ الر د عن ا وتدامةت س يمةال  ارماسالمؤشرار المتا عة ن أهمية ه   المؤشرار و 

  4الردول 
         مبل  غةذاس الصلة وحصة الشركاس ال التنمية المستدامة المراراس المرسسية ومراراس أهداف

أهتتتتداف  المؤشرار   المرال المؤوسي -    مؤشتتتتتتتتتتتتتترار 
  التنمية المستتتتتتتتتتتتتتدامة 

 ذار الم ة

         مب   غةامة الشرلار ال
 )النسوة المئوية( 

اس ارم   1-  عتتتتتتتتن  التتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 
 المؤوسية

اس ارم    1-1-  اجتمتتتتتاعتتتتتار مر س  عتتتتتد  
 ونسوة الحضور

16-6 77 

  

 

عد  ونستتتتوة النستتتتا  األعضتتتتا  في   1-2- 
 مر س اس ارم

5-5-2 95 

  

 

أعضتا  مر س اس ارم استم الفئة   1-3- 
 الامرية  

16-7-1 86 

  

 

مراجاتتتتة    1-4-  لرنتتتتة  عتتتتد  اجتمتتتتاعتتتتار 
 الحسانار ونسوة الحضور

16-6 95 

  

 

لاتتتتتت    1-5-  األجر  إجمتتتتتتالي  التاويض: 
 عضو مر س إ ارم

16-6 55 

أو    1-2-  مماروار مكافحة الفسا  2-  المتتتتتدفوعتتتتتة  الغرامتتتتتار  معتتتتتدار 
 المستحعة الدفا نسبم التسويار

16-5-2 73 

  

 

متوون واعار التدريم ع   قضايا   2- 2-   
 مكافحة الفسا  في السنة لا  موظف  

16-5-2 55 

 األوناتا ت :الممدر
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 وحيدالت -هاء 

ومرموع   ،ناوتتتتتتتتتتتتتتخدام اسيرا اررر  التوا د  ي   ،       مؤشتتتتتتتتتتتتترا   33 والغ عد هاب ن المؤشتتتتتتتتتتتتترار المن  -43
؛ 2-3-؛ وأ1-3-ألمؤشترار التالية:  يما يخص ا  ،المتا ية  المضتافة  وال يمة المضتافة أو ال يمة  ،األصتول

  ل يمةا واستتتتم ال يمة المضتتتتافة اسجمالية أوا د وتتتتيكوه الت و ت 1-3-؛ وي3-2-؛ وي1-2-؛ وا3-3-وأ
  تب غ جميا الشتترلار عن  ،في الوقت نفستت و يةت ما جما البيانار الوصتتف              أكثر اتستتاقا   المتتا ية  المضتتافة

 (ت1)الردول  الما يةإجمالي ال يمة المضافة أو ال يمة المضافة 

 الخالصة والقضايا المطروحة لمزيد من المناقشة -       خامسا   
  عنا وتتتدامة و اسبجغ عن   تعدم ه   الم لرم لمحة عامة عن التلورار الر يستتية األا رم في مرال  -44

معدمة  والتوصتتتتيار ال  الملرواة ةالر يستتتتي  وتمتتتتف الدروأ المستتتتتفا م والتحديار  التنمية المستتتتتدامة أهداف
ت  المؤشتتتترار األوتتتتاوتتتتية شتتتتته  لشرشتتتتا ار ن نالتلب ح الام ي  ر اسفرا ية المتا عة راوتتتتار الحا خص ي   يما

في ذل   نما ،مرالة من التلورار الدولية الر يستتتتتتتتتية في ه ا المرموعاد ت    ،2021و 2020في عامي و 
  إبجغ ن   ااص  توجي نشتتته عترح  ماعتما  المفو تتية األوروألية لو ما ي ي: إنشتتا  مؤوتتستتة اسبجغ عن ال يمة؛ 

  متشتتت ر ه   التلورار األا ر و مااي ر ا وتتتتدامة الاالميةت  لعترح إنشتتتا  مر س  موتتتتدامة؛ و عن ا الشتتترلار 
اسبجغ المالي و بجغ  لتستتته   تاام  اس  إ ار ا وتتتتدامة وجنشتتتا  حيك     اسبجغ عنإل  تحر  نحو تنستتت ح 

  معارنتها ة  جمكاني و التنمية المستتتتدامة  تهدافأل ا وتتتتدامة و المتا عة ن تعارير  الا وتتتتدامة ما تحستتت ن جو م عن  
 ناض الشرلارتنالنسوة إل                           وجا  ه ا اسبجغ إلزاميا  

تمث  الوم موكرم هي ما ا تراهار الحالية و  وتتتاوتتتيةالمؤشتتترار األشتتتته  اسرشتتتا ار ن تتماشتتت   و  -45
جه  ور األوناتا  ااوت  في  ع  جهو  بنا  العدرار لتيست ر اوتتخدام اسرشتا ار  و في ه ا ا ترا ت لموناتا   

ين أطر ومماروتتار تستتاذ وا  راونشتترها بهدف تيستت ر المزيد من التعا  بها ع   نلاذ أووتتا وجذلا  الوعي
 تتتتتتتتتتترورم ترل ز الرهو  ع   بنا   رشتتتتتتتتتتتا اربتنف   اسالمتا عة  ر اسفرا يةوتتتتتتتتتتتار الحا تؤلد  راو اسبجغت 

تعدم ه   الم لرم مرموعة من و عن المؤشتتترارت   واسبجغات  تتمكن الشتتترلار من جما البيانار    ،العدرار
اد أ ن  من التغ  رار        مثج    يشتتتم  مستتتا   منهانما   ،هاالتحديثار المحتم ة ل مؤشتتترار األوتتتاوتتتية ل نظر ف  

مؤشتر   رح     اقت  و ت لماالرة أوج  عدم ا تستاذة مكن والتو تيحار والتاديجر الموا د، والت   ،في منهرية ال ياأ
 إ افي يتا ح ناألرض والتنوع الب ولوجيت

  ، 1- 6- 12لمؤشتتر ا  لرهة متشتتارلة في رعاية وألاس تتافة إل  ذل ، وتت واصتت  األوناتا ، في إطار  ور    - 46
فريح الخبرا  المشتتتتتتتتتتتر  ب ن الولا ر الماني وتعدي  التعارير إل    ،  بنا  العدرار وجما البيانارالام  ع 

في ه ا و المؤشتترت   افي إطار ه المحرز المشتتورم نشتتته التعدم ، وجوتتدا نمؤشتترار أهداف التنمية المستتتدامة
البيانار الوصتتتتتفية له ا ة ن المتا ع  رشتتتتتا اراسفي   وار يتماشتتتتت  الحد األ ن  من مستتتتتتوى اسبجغ ال  ،المتتتتتد 

فإه اسرشتتتتا ار تدع  الب داه في جهو ها   ،وألالتالي  المؤشتتتترار األوتتتتاوتتتتية؛شتتتتته اسرشتتتتا ار ن المؤشتتتتر ما 
 تالتنمية المستدامة العلاع الخاص في تحع ح أهداف إوهامل ياأ 

قد يرغم المندوألوه في الدورم الثامنة والثج  ن   ، ألاس تتتتتافة إل  العضتتتتتايا المارو تتتتتة في ه   الم لرم و  - 47
 األوئ ة التالية:  نح  في    الاام  الحكومي الدولي الماني نالمااي ر الدولية ل محاووة واسبجغ لفريح الخبرا  

المتتتتدني  )أ(  الختتتتاص والمرتما  العلتتتتاع الاتتتتام والعلتتتتاع  ب ن  التاتتتتاوه  تازيز  كيف يمكن 
العلاع الخاص في تحع ح   إوتتهامالايانار في تع ي    ال   يؤ ي  إبجغ دورالالمستتاهمة في تازيز    مواصتت ةل

 أهداف التنمية المستدامة؟
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عن أهداف   الشترلار  إبجغ أمامما هي المماروتار الر دم ل تمتد  ل تحديار الر يستية  )ا( 
 ؟التنمية المستدامة

 ،لشتتتتتتتتتتتتتترلتارإل  ا                  إلحتااتا  نتالنستتتتتتتتتتتتتتوتةاألكثر  بنتا  العتدرار المتا عتة ب اتيتاجتار ا متا هي   )ي( 
ه   وما هي أكثر اللرذ فاالية لت بية  ،وتتيما المؤوتتستتار المتتغ رم والمتووتتلة الحر  والشتترلار الاا  ية و 
 اتياجار؟ا 

العلاع الخاص في   إوتهامقياأ   الرامية إل  ما هي أفضت  طريعة لتازيز جهو  الب داه ) ( 
 ؟التنمية المستدامة تحع ح أهداف

في  جما البيانار  في كيف يمكن لموناتا  أه يدع  الب داه نشتتتتتتتتك  أفضتتتتتتتت  لشوتتتتتتتتراع   )ه( 
 ؟1-6-12المؤشر  إطار
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