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 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة:  12الهدف 
 االستدامة في دورة تقديم تقاريرها. ما الشركات الكبيرة والشركات عبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلوماتتشجيع الشركات، وال سي   :12.6الغاية 

رال  عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعل ق باالستدامة :12.6.1 مؤش 
 

 المعلومات المؤسسية
 المنظمة الراعية: 

 األونكتاد  -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 

 تعاريفالمفاهيم و ال
  :التعريف

  :التقارير المتعل قة باالستدامة
رألغراض هذا ال خرى من  األ  شكالألاو   ،االستدامة"عن  معلومات  يتضم ن  "إبالغ    ُيقصد بها كلالشركات، بل  عن  الصادرة  التقارير المستقل ة  على  "تقارير االستدامة"  مصطلح  يقتصر  ، ال  مؤش 

رهدف ضمان تركيز الذلك بالوطنية. و   اتالحكومبالغ الموج هة إلى  اإلأو وثائق  ،  اتكجزء من التقارير السنوية الصادرة عن الشركالتي ُتنشر    كتلك  معلوماتال على تتب ع عملية نشر    مؤش 
ر مواءمة تفسير ال  منه  قصد. كما يُ الصددالمعلومات المتعل قة باالستدامة، بداًل من التركيز على نشر تقارير مستقل ة بهذا   إدراج معلومات االستدامة "المعنية بتعزيز    12.6ات مع صياغة الغاية  مؤش 

 تقديم تقاريرها".  في دورة
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رألغراض قياس ال عن المعلومات المتعل قة   اإلفصاح" لجهة  متطل بات"تقرير االستدامة" بل ُتعتمد فقط التقارير التي تستوفي "الحد  األدنى من البـ  ما ُيعرفيؤخذ في الحسبان كل    ال  ،12.6.1  مؤش 
 نظر أدناه(.أباالستدامة )

 الشركة: 
م شركات عديدة تقارير على مستوى   وفي هذا اإلطار، ينبغي  إلى إعداد تقارير استدامة منفصلة.    متيازات االمجموعة، غير أن أثرها يبقى محدودًا ومحل يًا. كما تعمد بعض الشركات الفرعية/  التقد 

رقياس الب  القاضية  ةالممارستشجيع   االمتياز بوصفهما كيانين منفصلين، وهي ممارسة مفيدة في مجال الرصد. بالتالي، يمكن اعتماد /ةالفرعيالشركة  على مستوى المجموعة وعلى المستوى    مؤش 
 مصطلح "الشركة" لإلشارة إلى الشركة األم، أو الشركة الفرعية/امتياز، تبعًا لممارسات اإلبالغ الخاصة بها. 

 
 األساس المنطقي: 

روال  12.6غير أن الغاية  ي القطاع الخاص دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  يؤد   على وجه التحديد.    هما الوحيدان المعني ان برصد ممارسات كيانات القطاع الخاص  12.6.1مؤش 
ريقيس ال م تقارير تتعل ق باالستدامة. لكن المنظ مات الر   12.6.1  مؤش  ليس لرصد زيادة تقارير االستدامة على الصعيد العالمي فحسب، بل    ،اعية ترى فيه فرصة هامةعدد الشركات التي تقد 
ر  في مجال االستدامة )على النحو المذكو   تلك الشركات  إبالغ عالي الجودة، وتحسين إدراج معلومات االستدامة في دورة تقديم التقارير السنوية للشركات، ودعم ممارساتااللتزام بوتعزيز  لرصد  

رفي الغاية التي يندرج ال  في إطارها(. وقد ُبذلت محاوالت جم ة إلدماج جميع هذه الجوانب في المنهجية، قدر اإلمكان.  مؤش 
م، تقترح المنظمات الراعية نهجًا يقوم على التالي:  وبناًء على ما تقد 

ز المنهجية المت بعة لقياس البداًل من االكتفاء بحساب عدد الشركات التي تنشر تقارير مستقل ة عن االستدامة • ر، ترك  على معلومات االستدامة التي تنشرها الشركة، سواء في شكل   مؤش 
، أو كجزٍء من تقاريرها األخرى، مثل التقرير السنوي. لذلك، وألغراض هذا ال رتقرير مستقل  الستدامة،  ، يمكن استخدام مصطلح "تقرير االستدامة" لإلشارة إلى التقارير المستقل ة عن امؤش 

 أو إلى المعلومات المتعل قة باالستدامة المقد مة في أشكال أخرى، مثاًل في إطار التقرير السنوي للشركة.
ة في هذا المجال تختلف اختالفًا كبيرًا من حيث الجودة. كما أن العديد من   إن "تقرير االستدامة"، حيث    لن يؤخذ في الحسبان كل تقرير يَعنْون  • ال يتضم ن حكمًا معلومات    هاالتقارير الُمعد 

 .)مثل الحوكمة أو الجانب االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي(، هاجوانب كافةببشأن االستدامة  مجدية



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رقياس الل  مفيدة ، كشرط لتحديد الشركات التي تنشر معلومات  متطل باتلهذا، فقد ُوِضع حد  أدنى من ال • على الشركة تقديم مجموعة من المعلومات    يتعي ن. وبموجب هذا الشرط،  مؤش 
. ومن شأن هذا اإلجراء أن يكفل عدم احتساب ة والبيئي  ةواالجتماعي  ةاالقتصاديالصعد    هذه الممارسات على  الرئيسية عن ممارساتها اإلدارية الرامية إلى تحقيق االستدامة وتأثير

 ا أوجه ضعف في االفصاح عن المعلومات، والتشجيع على إعداد تقارير أكثر دق ة. الشركات التي تصدر تقارير يشوبه
 

 المفاهيم: 
رلقياس ال دت مجموعة أساسية من المعلومات الواجب تقديمها، والتي تتعل ق  اإلفصاح  متطل بات، ُيقترح احتساب الشركات التي تستوفي شرط "الحد  األدنى من  مؤش  بالجوانب  ". ولهذه الغاية، ُحدِ 

ر اإلفصاحات الواردة في أطر اإلبالغ القائمة، بما في االقتصادية والبيئية واالجتماعية واإلدارية لالستدامة. ولتحديد عناصر اإلفصاح، سعت المنظمات الراعية إلى مواءمة معاييرها مع معايي
األداء، ومجلس معايير اإلبالغ عن االستدامة )انظر المرفق األول لالطالع على مقارنة بين مختلف عمليات اإلفصاح    ذلك اإلطار الدولي إلعداد التقارير المتكاملة، والمبادرة العالمية لتقارير

 عن االستدامة الواردة في إطار كل من هذه األطر(. 
ر مع ال  االتساقكما حاولت هذه المنظمات تحقيق   إسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية عن  كتاد في ما يتعل ق بإبالغ الشركات  األون  -ات األساسية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  مؤش 

رتوفير المعلومات الالزمة لل  المختلفة علىالكيانات    لمساعدةالمستدامة. وقد وضع األونكتاد مجموعة من اإلرشادات   القطاع الخاص في    دورتقييم    على ، ومساعدة الحكومات  12.6.1  مؤش 
فق عليها من قبل فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ عن دورته الثالثة  االستنتاجات المت  عن هذه اإلرشادات   ُتعب رمستدامة. و أهداف التنمية البلوغ 

لة ومصادر بيانات للكما إلى األونكتاد وضع وثيقة توجيهية.  2017والثالثين للدورة الرابعة والثالثين، الذي طلب في العام  ر تتضمن تعاريف مفص  التي  سية في حسابات الشركات ات األسامؤش 
 إعداد تقارير االستدامة الخاصة بها.  علىالكيانات ُتساعد 

رليس في إرساء معيار أو إطار جديد لإلبالغ، بل في ضمان المواءمة بين الحد  األدنى المطلوب لل  هذه اإلرشاداتالغرض من  و  واألطر العالمية القائمة التي تستخدمها الشركات    12.6.1  مؤش 
رفي قياس ال ضمان إدراجهاالقائمة، مع في اعتماد األطر الشركات استمرار . وتتيح هذه المواءمة فعالً   .مؤش 
رفي إطار المعلومات مجدية عن االستدامة  ال توف ر  الشركات التي  عدم إدراج  اإلبالغ يضمن  من متطل بات  أدنى    حد    وضع إن     تجاوزه.   إلىحاجة    الحد  الكافي، وال  هأنه  . لكن قد ُيستشف منمؤش 

مأن تشمل المنهجية مستوى    ينبغيلذلك،   ، مع مجموعة إضافية من عناصر اإلفصاح الكفيلة بإضفاء زخم أكبر لدراسة ممارسات االستدامة واإلبالغ عنها وتأثير الشركة من المتطل بات  اً متقد 
ين والمستهلكين في  مور د( مشاركة ال3( تقييم األثر خارج حدود الشركة وعلى طول سلسلة اإلمداد؛  2( مشاركة الجهات المعنية، )1) :في هذا المجال. وتشمل هذه العناصر اإلضافية ما يلي
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الوقت، مثل مقدار أو حجم استهالك الطاقة   األداء البيئي ُيعب ر عنها في شكل قَيم قابلة للرصد بمرورعن ( معلومات 5( الممارسات المت بعة في عمليات الشراء والتوريد؛ و4قضايا االستدامة؛ 
 أو المياه أو المواد لكل وحدة اإلنتاج أو لكل وحدة ربح. 

الحد  األدنى المطلوب في ممارساتها المتعل قة   وتتجاوز  تحديد الشركات التي ُتعد  تقارير طموحةو حجم اإلبالغ في الشركات المختلفة،    عنكما أن وضع مستويات مختلفة يتيح جمع معلومات  
رلشركات التي بدأت في إصدار تقارير االستدامة في إطار الباحتساب اين. ويسمح ذلك  مور دباالستدامة، مثاًل من خالل إشراك ال لحث ها  بمجرد بلوغها الحد  األدنى، مع توفير حافز إضافي    مؤش 

م بمرور الوقت. وإظهار قد دق ةإعداد تقارير أكثر على   رتها على إحراز تقد 
 

 التعليقات والقيود:  
 ال ينطبق 

 
 المنهجية

 االحتساب: طريقة 
رُتحتسب الشركات في إطار ال  التالية: تتضم ن إفصاحات عن المجاالت استدامة تقاريرإذا نشرت  مؤش 

 
 الحّد األدنى المطلوب:

   :والحكومية   ةمؤسسيال
 تقييم األهمية النسبية  •
 استراتيجية االستدامة و/أو المبادئ المتصلة باالستدامة •
 منهج اإلدارة في معالجة مواضيع األهمية النسبية •
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 هيكل اإلدارة، بما في ذلك ما في المسائل االقتصادية والبيئية واالجتماعية  •
 اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية   •
 فساد والممارسات المناهضة للمنافسةممارسات مكافحة الغش ومكافحة ال •

 
 :ةاالقتصادي

 القياس المباشر لألداء االقتصادي )اإليرادات، صافي الربح، القيمة المضافة، المدفوعات للمساهمين( •
 آخر على الصعيد المحل ي( القياس غير المباشر لألداء االقتصادي )االستثمار المجتمعي، واالستثمار في الهياكل األساسية أو أي  أثر اقتصادي كبير  •

 
 :ةالبيئي

 استهالك الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة  •
 اءة في استخدام المياه.استهالك المياه، وتوليد مياه الصرف الصحي، وممارسات اإلدارة المتكاملة لموارد المائية، أو إعادة تدوير/إعادة استخدام المياه والكف •
 انبعاث غازات الدفيئة •
 ايات السائلة األخرى، بما في ذلك المركبات المستنفدة لألوزون، وأكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، والمواد الكيميائيةاالنبعاثات والنف •
 توليد النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة •
 ممارسات إعادة تدوير النفايات والتقليل من حجمها إلى أدنى حد  ممكن •
 د الخطرة و/أو إنتاجها استخدام المواد الكيميائية والموا •

 
 

 :ةاالجتماعي
 الصحة والسالمة المهنية  •
 األجتماعيمجموع عدد الموظفين، بحسب نوع العقد ونوع  •
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 تدريب الموظفين   •
 الممارسات غير العادلة وغير المشروعة في مجال العمل، وغيرها من اعتبارات حقوق اإلنسان  •
 الهيئات اإلدارية وفي ما بين الموظفين التنو ع، وتكافؤ الفرص، والتمييز في  •
 حقوق العم ال واالتفاقات الجماعية •

 
  .وهو ما يسمح للكيانات المبل غة بتبرير عدم التطابق بين بعض إفصاحاتها وطبيعة أو نشاط شركاتها ،"االمتثال أو التفسير" لمعيار الحّد األدنى لإلفصاحتتيح المنهجية تطبيق مبدأ 

 

 من اإلفصاح: متقّدمالمستوى ال متطّلبات

ر الحد  األدنى المطلوب، باإلضافة إلى اإلفصاحات و/أو ال  ات التالية:  مؤش 

 :  المؤسسية واإلدارية

 تفاصيل سلسلة اإلمداد  •
 تفاصيل مشاركة الجهات المعنية في مجال أداء االستدامة  •
 تفاصيل األجور •

  االقتصادية:

  والممارسات المتعل قة بالمشتريات العامة المستدامةالسياسات  •
  ين المحليين/المشتريات المحليةمور دالنسبة المئوية لل •
  التبر عات المقد مة إلى المنظمات الخيرية •

  البيئية:

 مور دالتقييم البيئي لل •
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 تدويرها استهالك المواد، ومصادر المواد، واستخدام المواد المستصلحة أو المعاد  •
دة •  كثافة استهالك الطاقة ومصادر الطاقة المتجد 
   كثافة استهالك المياه واإلدارة المتكاملة للموارد المائية •
  كثافة غازات الدفيئة •
 كثافة توليد النفايات  •
 األثر على التنوع البيولوجي •
  ين والمستهلكين/العمالء في القضايا البيئيةمور دمشاركة ال •

 

 االجتماعية:

 مور دالتقييم البيئي لل •
 اآلثار على المجتمع المحل ي •
 ين والمستهلكين في قضايا االستدامة مور دمشاركة ال •

 ال ينطبق ذلك على المواضيع الُمصن فة بأهمية نسبية بالنسبة للشركة، والتي ُيتوقع منها تقديم تقارير بشأنها. 

 
 

 التفصيل: 
ةئ  ُتنشَ    :، ثم تجميعها حسب المنطقة والمنطقة الفرعية وعلى الصعيد العالمي )مع تجن ب االحتساب المزدوج للشركات أثناء التجميع(ان المعنيةبلدمن الكل  لإلعداد المعلومات المذكورة أدناه    منص 

 إجمالي عدد الشركات التي تنشر تقارير لإلبالغ عن المعلومات التالية: -1
 تستوفي الحد  األدنى المطلوب   •
مالمستوى ال متطل باتتستوفي  •  متقد 
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 إدراج شركة في بلد معّين -2
 ُيقترح ما يلي:

لت فيه، أو حيث مقر ها الرئيسي.   • دة الجنسيات ضمن البلد التي ُسج   ُتدرج الشركات المتعد 
لة عن كل من البلدان التي تعمل فيها، تُحسب هذه ا • دة تتضم ن معلومات مفص  دة الجنسيات التي ُتصدر تقارير منفصلة محد  ر لتقارير بشكٍل منفصل في قياس الللشركات المتعد    مؤش 

 ل من البلدان المعنية.على مستوى ك
 

 البيانات المصّنفة بحسب حجم الشركة  -3

رألغراض قياس الو يختلف التعريف المعتمد ألحجام الشركات باختالف الواليات القضائية.   ، يمكن اعتماد تعريف بسيط للتمييز بين شركات الحجم "الكبير" أو"الصغير"، حيث  12.6.1  مؤش 
موظفًا. ويتماشى هذا التعريف مع التعاريف المعتمدة في    250موظفًا، والصغيرة أو المتوسطة تلك التي يقل  عدد موظفيها عن    250ُيقصد بالشركة الكبيرة تلك التي يزيد عدد موظفيها عن  

ال تنص  هذه التعاريف على حد  أدنى لمعد ل دوران  رة العالمية لتقارير األداء واالتفاق العالمي لألمم المتحدة، وهو التعريف األكثر شيوعًا على الصعيد الوطني من حيث عدد الموظفين. و المباد
 البلدان.  الشركات في معد الت بين هذه الالموظفين، وذلك بحكم التباين الكبير ل

"حجم الشركة"   إن تعاريف. غير ليمية والعالميةمنظمات الراعية إلى هذا التعريف في تجميع البيانات، وضمان قابليتها للمقارنة، وتحليل االتجاهات على المستويات دون اإلقليمية واإلقوتستند ال
  .ن تلك المعتمدة من المنظمات الراعية، وذلك تمشيًا مع تعاريفها الوطنيةواستعراضاتها الوطنية الطوعية يمكن أن تختلف ع  ةالتي تستخدمها الحكومات في تحليالتها الخاص

 
 البيانات المصّنفة بحسب القطاعات -4

 
د لجميع األنشطة االقتصادية لتقديم المعلومات الالزمة عن عدد الشركات التي تنشر تقار   صناعي. ير االستدامة لكل قطاع ُيقترح استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموح 

 الزراعة، والصيد، والحراجة، وصيد األسماك  -ألف
 التعدين واستغالل المحاجر  -باء

 التصنيع -جيم
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء - دال
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 إمدادات المياه؛ الصرف الصحي، وإدارة النفايات وأنشطة المعالجة -هاء
 اإلنشاءات -واو
 والتجزئة؛ وإصالح المركبات ذات المحر كات والدراجات النارية تجارة الجملة  -زاي
 النقل والتخزين  -حاء
 أنشطة اإلقامة وخدمات الطعام -طاء
 خدمات تكنولوجيا المعلومات وسائر خدمات المعلومات  -ياء

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين  -كاف
 األنشطة العقارية -الم
 قنية األخرى األنشطة المهنية والعلمية والت -ميم
 األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم  -نون 
 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي -سين
 التعليم -عين
 أنشطة صحة اإلنسان وأنشطة الرعاية المنزلية واالجتماعية -فاء

 الفنون والترفيه والتسلية  -صاد
 أنشطة الخدمات األخرى  -قاف

 التي تستخِدم أفرادًا، أنشطة إنتاج السلع والخدمات غير المميَّزة التي تقوم بها األسر المعيشيةالستعمالها الخاص  أنشطة اأُلسر المعيشية -راء
 أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائيةالوطنية  -شين

 
 نسبة التقارير التي خضعت للتحقق/ضمان اكتمال التقرير  -5

 
 بالمعايير واألدوات المقبولة لضمان الجودة.قائمة كاملة 
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 معالجة القيم الناقصة:
لوطنية. ولهذا السبب، قد يصعب إخضاع بعض  ُتنجز الدراسات التحليلية بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة ومجموعة متنوعة من اللغات األخرى، ولكن ال يمكن تغطية جميع اللغات ا 

 التقارير للتحليل الالزم.  
 

 المجاميع اإلقليمية: 
ة، ولكنها لن تحسب إال مرة ُتجمع البيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية، مع الحرص على تجن ب الحساب المزدوج. لذلك، فقد تظهر الشركة نفس ها في إطار بلدان عد 

 واحدة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
 

 مصادر التباين: 
 ينطبقال 

 

 مصادر البيانات
 الوصف:

 المخزونات العالمية والوطنية القائمة لتقارير االستدامة )انظر القائمة المؤقتة في المرفق الثاني( -1
 البيانات المقد مة من الحكومات الوطنية  -2

 
 عملية جمع البيانات:

ةتقترح المنظمات الراعية إنشاء    :أو قاعدة بيانات عالمية تتيح منص 
مالمستوى ال متطل باتة لتقييم مدى اتساقها مع الحد  األدنى لإلفصاح و متقد مجمع تقارير االستدامة وتحليلها من خالل دراسات  •  .متقد 
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 تقديم معلومات خاصة بكل بلد.   •
 الحرص على تجن ب االحتساب المزدوج لنفس الشركات(تجميع البيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية )مع  •
 تصنيف البيانات )بحسب حجم الشركة، لكل قطاع صناعي(  •

 

قائمة أولية بهذه    مرفق الثانياستخراج كامل المعلومات من مجمِ عي التقارير على الصعيدين العالمي والوطني، لتحليل التقارير الواردة في قواعد بياناتها. ترد في البتقوم المنظمات الراعية  
وترد قائمة   قاريرها في قواعد البيانات العالمية.ما ُتت خذ التدابير الالزمة إلتاحة التقديم اليدوي للتقارير، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي قد ال ُتدرج تك  المخزونات.

 الثاني. المرفقأولية بالمستودعات في 

يخضع محتوى التقارير   .قواعد البيانات العالمية  التدابير الالزمة إلتاحة التقديم اليدوي للتقارير، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي قد ال ُتدرج تقاريرها فيما ُتت خذ  ك
مالحد  األدنى أو المستوى ال متطل باتإلى تحليل دقيق لتحديد مدى توافقه مع   .م بشكل خاص للشركات الصغيرة التي قد ال يتم تضمين تقاريرها في قواعد البيانات العالميةهذا مه. متقد 

، أو تقديم بيانات إضافية إلى المنظمات الراعية بعدها، ُتبل غ هذه المعلومات إلى حكومة كل من البلدان المعنية للتحق ق من صحتها، أو طلب بعض اإليضاحات، أو اإلعتراض على المعلومات
رفي قياس ال الستخدامها  .مؤش 

ةوُتعنى هذه ال أهداف  الخاصة بلبيانات العالمية  أيضًا بأتمتة عملية تجميع البيانات للحصول على رقم عالمي وبيانات لكل منطقة فرعية ومنطقة تابعة لألمم المتحدة إلدراجها في قاعدة ا  منص 
م المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.التنمية المستدامة. كما ُتستخدم هذه البيانات في التحلي  ل السنوي لتقرير األمم المتحدة وتقرير األمين العام بشأن التقد 

ر أن تكون هذه ال ةومن الُمقر  لالزمة،  مفتوحة ومتاحة على اإلنترنت، مع إضافة مرشحات لتمكين الحكومات أو الجهات المعنية األخرى من تصفية البيانات للحصول على المعلومات ا  منص 
 بحسب البلد أو القطاع أو حجم الشركة أو عنصر اإلفصاح. 

 
ةتوف ر ال • التحق ق من صحتها. ويسمح هذا اإلجراء للحكومات باقتراح بعض التعديالت، إذا ما توف رت لديها معطيات بيانات خاصة بكل بلد، وُترسلها إلى كل حكومة الستعراضها و   منص 

 الستكمال المعلومات الواردة في قاعدة البيانات.



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

دة أدناه( ضرورية بالنسبة   • للمنظمات الراعية، إذ تستخدمها لتحليل البيانات وتجميعها على ُتعتبر التعاريف المشتركة لمصطلحات مثل حجم الشركة والصناعات أو القطاعات )المحد 
يف مختلفة في دراساتها وتقاريرها الخاصة،  الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وتقديم المعلومات إلى تقرير أهداف التنمية المستدامة. غير أن الحكومات الوطنية قد ترتأي استخدام تعار 

ةوُتدرج المرشحات على ال  مثل االستعراضات الوطنية الطوعية.  اإللكترونية لقاعدة البيانات بما يسمح للحكومات والمستخدمين اآلخرين بتصفية المعلومات وفقًا لتعاريفهم الوطنية.   منص 
 

 ر البيانات ف  اتو 
 الوصف:

د في الُتتاح البيانات لجميع الدول األعضاء التي تضم شركات تنشر معلومات عن االستدامة، على النحو  رالمحد   .  مؤش 
 

 السالسل الزمنية: 
م التقارير بشأن هذا ال رُتقد   عن االستدامة على أساس سنوي. هاسنويًا، نظرًا إلى أن معظم الشركات تنشر معلومات مؤش 

 الجدول الزمني
 : جمع البيانات

 2019لتقارير الشركات لعام  2020المرحلة األولى لجمع البيانات: أوائل العام   -1
 على أساس سنوي بعد ذلك. ثم 

 
 البيانات:  نشر
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 2020 :دورة اإلبالغ األولى -1
 ثم على أساس سنوي بعد ذلك. 

 

دة للبيانات  الجهات المزو 
 يمكن مراحعة قائمة المخزونات وقواعد البيانات في المرفق الثاني، باإلضافة إلى الحكومات التي تملك معلومات تكميلية.

 

 للبياناتالجهات المجمعة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(  -1

 

 المراجع
 ال ينطبق

 

ر     2020من فبراير  اعتباراً  ات ذات صلة مؤش 
 ال ينطبق
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 اإلفصاح متطّلباتمقارنة أطر اإلبالغ المستخدمة في تحديد الحّد األدنى من  :1المرفق 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
من   األدنى  الحّد 

  متطّلبات
 اإلفصاح

        :الحكوميةالمؤسسية  
 تقييم األهمية النسبية  •
و/أو   • االستدامة  استراتيجية 

 باالستدامةالمبادئ المتصلة 
معالجة   • في  اإلدارة  منهج 

 مواضيع األهمية النسبية

يتعي ن    :7المبدأ   
المؤسسات  على 
التشجيع  التجارية 
نهج   اتباع  على 
احترازي إزاء جميع  

 التحديات البيئية؛
  :8المبدأ  

االضطالع 
لتوسيع   بمبادرات 
المسؤولية  نطاق 

 ؛ عن البيئة

المبادئ  
 التوجيهية: 

التركيز  •
االستراتيجي 

ه   والتوج 
 المستقبلي 

ترابط   •
 المعلومات 

عالقات   •
أصحاب  
 المصلحة 

األهمية  •
 النسبية

 اإليجاز •

 مبادئ إعداد التقارير: 
 شمولية أصحاب المصلحة  •
 سياق االستدامة •
 األهمية النسبية •
 االكتمال  •

 
 اإلفصاحات العامة :102

2-102:   
 أ. وصف ألنشطة المنظمة

التجارية،   العالمات  ب. 
والخدمات  والمنتجات، 
األساسية، بما في ذلك شرح أي  
منتجات أو خدمات محظورة في  

 بعض األسواق

 أخالقيات العمل •
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رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
الموثوقية  •

 واالكتمال
االتساق  •

وإمكانية 
 المقارنة

 

منهج    :102- 11 أو  مبدأ 
 التحوط

قائمة    :102- 13 أ. 
بالعضويات الرئيسية بالجمعيات  
الجمعيات  أو  الصناعية 
الدعوة   ومنظمات  األخرى، 

 الوطنية أو الدولية. 
والمبادئ،   :102- 16 القيم، 

 والمعايير، وقواعد السلوك 
قائمة   :102- 47 أ. 

بالموضوعات الجوهرية المحددة  
محتوى   تعريف  عملية  في 

 التقرير 
 

شرح الموضوع  1-103
 دوده المادي وح 
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رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
كون   1-103 لسبب  شرح  أ: 

 الموضوع جوهرًيا. 
الموضوع    1-103 حدود  ب: 

وصًفا   يتضمن  الذي  الجوهري، 
 لما يلي:

 . مكان حدوث اآلثار؛1
. مشاركة المنظمة في  2  -ثانيا

اآلثار. على سبيل المثال، ما إذا  
أو   تسببت  قد  المنظمة  كانت 
ترتبط   أو  اآلثار،  في  ساهمت 

باآلثار من خالل ارتباًطا مباشًرا  
 عالقات العمل الخاصة بها.

يتعلق  فيما  محدد  قيد  أي  ج. 
 بحدود الموضوع.  

اإلدارة    2-103 منهج 
 ومكوناته
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رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
 تقييم منهج اإلدارة 3 - 103

  
هيكل اإلدارة، بما في ذلك ما   •

االقتصادية   المسائل  في 
 والبيئية واالجتماعية

D1:    عن اإلفصاح 
إدارة   سياق  في  البيانات 

 الشركات
D.1.1  . اجتماعات عدد 

ونسبة   اإلدارة  مجلس 
 الحضور 
D.1.2  . والنسبة العدد 

مجلس   في  للنساء  المئوية 
 اإلدارة 
D.1.3  . مجلس أعضاء 

 اإلدارة حسب الفئة العمرية
D.1.4  . اجتماعات عدد 

الحسابات  تدقيق  لجنة 
 ونسبة الحضور 

عناصر محتوى   
 التقرير: 

استعراض عام   •
للمنظمة 

والبيئة  
 الخارجية

 اإلدارة •
نموذج   •

 األعمال
االستراتيجية  •

وتخصيص 
 الموارد 

 األداء •
 أساس العرض

 اإلفصاحات العامة :102
كبار   :102- 14 من  بيان 

صناع القرار في المنظمة )مثل 
رئيس   أو  التنفيذي،  الرئيس 
مجلس اإلدارة، أو ما يعادلها من  
أهمية   حول  الكبيرة(  المناصب 
االستدامة للمنظمة واستراتيجيتها  

 لمعالجة االستدامة.  
آليات تقديم المشورة    :102- 17

قة واإلبالغ عن المخاوف المتعل  
 باألخالقيات 

 هيكل الحوكمة   :102- 18
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رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
D.1.5  .  األجر األجر: 

في   عضو  لكل  اإلجمالي 
)المديرون   اإلدارة  مجلس 
التنفيذيين   وغير  التنفيذيون 

 على السواء( 

المستوى    :102- 20 مسؤولية 
الموضوعات   عن  التنفيذي 
 االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

 سلطة التفويض :102- 19
هيئة   :102- 22 أعلى  تكوين 

 إدارة ولجانها
هيئة    :102- 23 أعلى  رئيس 

 إدارة
واختيار   :102- 24 ترشيح 

 أعلى هيئة إدارة
على هيئة إدارة دور أ   :102- 26

في تحديد رسالة المنظمة وقيمها  
 واستراتيجيتها 

الجماعية    :102- 23 المعرفة 
 ألعلى هيئة إدارة 
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رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
أعلى    :102- 28 أداء  تقييم 

 هيئة إدارة
هيئة   :102- 32 أعلى  دور 

 إدارة في إعداد تقارير االستدامة
والفرص   • والمخاطر  اآلثار 

 الرئيسية
عناصر محتوى    

 التقرير: 
المخاطر  •

 والفرص 
اآلفاق  •

)التحديات 
عدم   وأوجه 

 اليقين( 
 

 اإلفصاحات العامة :102
والمخاطر    :102- 15 اآلثار 

 والفرص الرئيسية
 تضارب المصالح  :25-102
اآلثار   :102- 29 تحديد 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية  
 وإدارتها

فعالية عمليات إدارة   :102- 30
 المخاطر

مراجعة   :102- 31
الموضوعات االقتصادية والبيئية 

 واالجتماعية

 مرونة نموذج األعمال  •
تغي ر   • مع  التكي ف 

 المناخ 
في   • المخاطر  إدارة 

 الحوادث الخطيرة 
 إدارة المخاطر الُنظمية   •
القانونية  • البيئة  إدارة 

 والتنظيمية 
مخاطر البيئة والمسائل  •

والحوكمة  االجتماعية 
االستثمار  في 
واالكتتاب   واالئتمان 

 )القطاع المالي فقط( 
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مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 
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 لالستدامة  
حول    :102- 33 التواصل 

 المخاوف الحرجة 
طبيعة وإجمالي عدد    :102- 34

 المخاوف الحرجة 
محتوى    :102- 46 تحديد 

 التقرير وحدود الموضوع 
الموضوعات    :102- 47 قائمة 

 الجوهرية 
الموضوعات   :102- 44

 واالهتمامات الرئيسية المثارة 
 االمتثال البيئي :307

عدم االمتثال للقوانين   :1-307
 واللوائح البيئية

الغش   • مكافحة  ممارسات 
والممارسات  الفساد  ومكافحة 

 المناهضة للمنافسة

D.2  يجب   :10المبدأ   تدابير مكافحة الفساد
الشركات   تعمل  أن 
مكافحة  على 

 سلوك تنافسي مكافحة الفساد.  :205 
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 لالستدامة  
D.2.1  . الغرامات مبلغ 

المدفوعة أو المستحقة الدفع  
 بسبب التسويات 

D.2.2  .  عدد متوسط 
على   التدريب  ساعات 
الفساد، في   مسائل مكافحة 

 السنة لكل موظف 
 

بجميع  الفساد 
في   بما  أشكاله، 
االبتزاز   ذلك 

 والرشوة. 
 

تم   :1-205 التي  العمليات 
المخاطر  ناحية  من  تقييمها 

 المتعلقة بالفساد
والتدريب   :2-205 التواصل 

وإجراءات   سياسات  بشأن 
 مكافحة الفساد 

الفساد المؤكدة   :3-205 وقائع 
 واإلجراءات المتخذة

المناهض    :206 السلوك 
 للمنافسة 

القانونية   :1-206 اإلجراءات 
المناهض  السلوك  حيال 
االحتكار  ومكافحة  للمنافسة، 

 وممارسات االحتكار 
 
 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 
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      االقتصادية

لألداء   • المباشر  القياس 
االقتصادي )اإليرادات، صافي  
المضافة،   القيمة  الربح، 

 المدفوعات للمساهمين(
 

A.1    اإليرادات و/أو القيمة
 )الصافية(المضافة 

A.1.1  . اإليرادات 
A.1.2  . القيمة المضافة 
A.1.3  .  المضافة القيمة 
 الصافية 

 

 األداء االقتصادي  :201  
االقتصادية    :1-201 القيمة 

 المباشرة الُمنتجة والموزعة 
المالية    :2-201 اآلثار 

األخرى  والفرص  والمخاطر 
 الناجمة عن تغير المناخ 

المحددة    :3-201 االلتزامات 
وخطط   االستحقاقات  لخطة 

 التقاعد األخرى 
المالية    :4-201 المساعدة 

 المتلقاة من الحكومة
 

 

لألداء   • المباشر  غير  القياس 
)االستثمار  االقتصادي 
في   واالستثمار  المجتمعي، 

A.2.1  . الضرائب
األخرى   والمدفوعات 

 للحكومة

غير   :203   االقتصادية  اآلثار 
  المباشرة
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 لالستدامة  
أثر  أي   أو  األساسية  الهياكل 
على   آخر  كبير  اقتصادي 

 الصعيد المحل ي( 

A.3.1    االستثمار األخضر
A.3.2  .  في االستثمار 

 المجتمع المحل ي
 

البنية    :1-203 استثمارات 
 التحتية والخدمات المدعومة 

االقتصادية    :2-203 اآلثار 
 غير المباشرة الهامة

المساهمات   :1-415
 السياسية

      البيئية
وكفاءة  • الطاقة  استهالك 

 استخدام الطاقة 
 

B.5 استهالك الطاقة 
B.5.1   دة الطاقة  المتجد 
B.5.2  .  في الكفاءة 

 استخدام الطاقة 
 

تشجيع   :9المبدأ  
ونشر   تطوير 
الصديقة  التقنيات 

 للبيئة. 

 الطاقة  :302 
الطاقة    :1-302 استهالك 

 داخل المنظمة
الطاقة    استهالك :2-302

 خارج المنظمة
 كثافة الطاقة  :3-302
استهالك   :4-302 خفض 

 الطاقة 

 إدارة الطاقة. 
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 لالستدامة  
خف302-5   متطل بات   ض : 

 الطاقة للمنتجات والخدمات
في   • والكفاءة  المياه  استهالك 

 استخدام المياه
B.1    المستدام االستخدام 
 للمياه 

B.1.2  .  في الكفاءة 
 استخدام المياه  

 

 المياه  :303  
سح303-1 حسب   ب:  المياه 

 المصدر 
 

ومياه   المياه  إدارة 
 الصرف الصحي  

السائلة    :306    توليد مياه الصرف الصحي  • النفايات 
 والمخّلفات 

تصريف المياه حسب   :1-306
 الجودة والوجهة 

الواسعة     :3-306 التسربات 
 النطاق

المائية   :5-306 المسطحات 
المياه  تصريف  من  المتضررة 

 و/أو االنسياب السطحي للمياه

ومياه   المياه  إدارة 
 الصرف الصحي  
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 انبعاث غازات الدفيئة  B.3 انبعاث غازات الدفيئة •

B.3.1  . غازات انبعاث 
 ( 1الدفيئة )النطاق 

B.3.2  . غازات انبعاث 
 ( 2و 1الدفيئة )النطاق 

 

 االنبعاثات  :305  
غازات   :1-305 انبعاثات 

 (1الدفيئة المباشرة )نطاق 
غازات   :2-305 انبعاثات 

للطاقة   المباشرة  غير  الدفيئة 
 (2)نطاق 

غازات   :3-305 انبعاثات 
المباشرة   غير  األخرى  الدفيئة 

 (3نطاق )
كثافة انبعاثات غازات   :4-305

 الدفيئة 
انبعاثات    :5-305 من  الحد  

 غازات الدفيئة 

اآلثار المناخية/انبعاثات  
 غازات الدفيئة 

 

السائلة   • والنفايات  االنبعاثات 
األخرى، بما في ذلك المركبات 
وأكاسيد   لألوزون،  المستنفدة 

B.4.1  .  المركبات
لألوزون،  المستنفدة 

 والمواد الكيميائية

 االنبعاثات  :305  
المواد    :6-305 انبعاثات 

 الُمستنفدة لألوزون 

 جودة الهواء 
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 لالستدامة  
النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، 

 والمواد الكيميائية
 

النيتروجين  :7-305  أكاسيد 
(NOX  الكبريت وأكاسيد   ،)
(SOX  االنبعاث من  وغيرها   ،)

 الكبيرة في الهواء
 

ذلك   • في  بما  النفايات،  توليد 
 النفايات الخطرة 

B.2.3 . السائلة    :306   النفايات الخطرة النفايات 
 والمخّلفات 

تصريف المياه حسب   :1-306
 الجودة والوجهة 

أنواع النفايات وأسلوب   :2-306
 التخلص منها

الواسعة    :3-306 التسربات 
 النطاق

 نقل النفايات الخطرة :4-306

النفا والمواد  إدارة  يات 
 الخطرة
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 لالستدامة  
المائية   :5-306 المسطحات 

المياه   تصريف  من  المتضررة 
 و/أو االنسياب السطحي للمياه

 
ممارسات إعادة تدوير النفايات  •

والتقليل من حجمها إلى أدنى  
 حد  ممكن

B.2 إدارة النفايات   
B.2.1  .  توليد من  الحد  
 النفايات 
B.2.2  . المعاد النفايات 

استخدامها والمعاد تصنيعها 
 والمعاد تدويرها 

أنواع النفايات وأسلوب   :2-306  
 التخلص منها

 

والمواد   النفايات  إدارة 
 الخطرة

 

الكيميائية  • المواد  استخدام 
 والمواد الخطرة و/أو إنتاجها

B.4    المواد الكيميائية، بما
اآلفات  مبيدات  ذلك  في 
 والمواد المستنفدة لألوزون 

B.4.1   المركبات المستنفدة
 لألوزون، والمواد الكيميائية
 

 مصادر المواد     
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 لالستدامة  
      االجتماعية

المهنية،   • والسالمة  الصحة 
اإلصابات   عن  واإلبالغ 
التدريب   و/أو  والوفيات 

 والتدخالت

C.3    والسالمة الصحة 
 المهنية للموظفين 

C.3.1  .  على النفقات 
وسالمتهم صحة   الموظفين 

 كنسبة من اإليرادات 
C.3.2  .  معدالت

اإلصابات   تواتر/حوادث 
 المهنية

يجب   :1المبدأ  
على الشركات دعم  
حماية  واحترام 
اإلنسان   حقوق 
 المعترف بها دوليًا؛ 
 

التأكد   :2المبدأ  
الشركات  أن  من 
ليست متواطئة في 
حقوق   انتهاكات 

 اإلنسان؛
 

القضاء    :4المبدأ  
أشكال   على جميع 
القسري  العمل 

 واإلجباري؛ 

والسالمة   :403  الصحة 
 المهنية

في   :1-403 العمال  تمثيل 
العمالية اإلدارية    - اللجان 

للصحة  المشتركة   الرسمية 
 والسالمة المهنية

اإلصابات   :2-403 أنواع 
واألمراض  اإلصابة،  ومعدالت 
الضائعة،   واأليام  المهنية، 
والتغي ب، وعدد الوفيات المتصلة  

 بالعمل 
المعر ضون    :3-403 العمال 

الرتفاع معد ل اإلصابة أو ارتفاع 
عن  الناجمة  الوفيات  خطر 

 األمراض 

وسالمة   صحة  إدارة 
 الموظفين
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اإللغاء   :5المبدأ  
لعمل  الفعلي 

 األطفال؛ 

الصحة    :4-403 مواضيع 
مة التي تشملها االتفاقات  والسال

 الرسمية مع النقابات العمالية

الموظفين،   • عدد  إجمالي 
 بحسب نوع العقد ونوع الجنس 

C.1 مساواة بين الجنسين  
C.1.1  .  في النساء  نسبة 

 المناصب اإلدارية 

الراتب    :2-405   نسبة 
النساء  بين  واألجور  األساسي 

 والرجال 
عن    :8-102 معلومات 

 الموظفين والعمال اآلخرين 
أ. إجمالي عدد الموظفين حسب 

العمل والمؤقت(   عقد  )الدائم 
 حسب نوع الجنس.

الموظفين  عدد  إجمالي  ب. 
)الدائم   العمل  عقد  حسب 

 حسب المنطقة.  والمؤقت(
الموظفين  عدد  إجمالي  ج. 

)دوام كامل   ع التوظيفحسب نو 
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 المتكامل 
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نوع  حسب  جزئي(،  ودوام 

 الجنس.
من   كبير  جزء  كان  إذا  ما  )د( 
من  تنفيذه  يتم  المنظمة  أنشطة 
الموظفين.  غير  العمال  قبل 
العمل  وحجم  لطبيعة  وصف 
غير   العمال  يؤديه  الذي 

 الموظفين، حسب االقتضاء.
نسبة األجر األساسي    1-202

حسب   المبتدئ  للمستوى 
األدنى الجنس   بالحد  مقارنًة 

 المحلي لألجور 
نسبة كبار الموظفين    2-202

والذين  المعينين  اإلداريين 
 ينتمون إلى المجتمعات المحلية 

العمل  التدريب والتعليم  :404     رأس المال البشري  C.2 تدريب الموظفين  • ممارسات 
 والتعويض/ األجور 
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 لالستدامة  
C.2   ساعات متوسط 

لكل   السنة  في  التدريب 
 موظف 

C.2.2  :  على اإلنفاق 
السنة   في  الموظفين  تدريب 

 لكل موظف 
C.2.3  .  أجور واستحقاقات

من  كنسبة  الموظفين 
توزيعها   مع  اإليرادات، 
ونوع   العمل  نوع  حسب 

 الجنس

ساعات   :1-404 متوسط 
 التدريب في السنة لكل موظف

برامج تحسين مهارات    :2-404
الموظفين وبرامج المساعدة على  

 االنتقال 
المئوية   :3-404 النسبة 

يتلقون   الذين  للموظفين 
مراجعات دورية لألداء والتطوير  

 الوظيفي 

 

الممارسات غير العادلة وغير   •
العمل،   مجال  في  المشروعة 
حقوق  اعتبارات  من  وغيرها 

 اإلنسان

  :1- 401  التوظيف  :401   
ومعدل   الجدد  الموظفين  تعيين 

 ترك الموظفين 
المقدمة    الحوافز :2-401

ال  والتي  كامل  بدوام  للموظفين 
م للموظفين المؤقتين  ُتقدَّ

 حقوق اإلنسان



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
 إجازة رعاية الطفل   3-401
في    :1-403 العمال  تمثيل 

 اإلدارة المشتركة الرسمية 
العمال   :402 بين  العالقات 

 واإلدارة
لفترات   :1-402 األدنى  الحد  

بالتغييرات   يتعلق  فيما  اإلشعار 
 التشغيلية 

 عمالة األطفال :408
وال  :1-408 ون  مور دالعمليات 

الُمعرضون لمخاطر كبيرة تتعلق  
 بحوادث عمالة األطفال

 العمل الجبري أو القسري   :409
وال  :409-1 ون  مور دالعمليات 

الُمعر ضون لمخاطر كبيرة تتعلق  



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
أو   الجبري  العمل  بحوادث 

 القسري 
 الممارسات األمنية  :410

أفراد األمن المدربون    :1-410
على سياسات أو إجراءات حقوق 

 اإلنسان
 حقوق الشعوب األصلية  :411

االنتهاكات    :1-411 حوادث 
الشعوب   بحقوق  تتعلق  التي 

 األصلية  
 تقييم حقوق اإلنسان  :412

التي    :1-412 العمليات 
خضعت لمراجعة حقوق اإلنسان 

 أو تقييم اآلثار 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
تدريب الموظفين على    :2-412

حقوق   إجراءات  أو  سياسات 
 اإلنسان

والعقود   االتفاقيات :3-412
االستثمارية الهامة التي تتضمن  
بنود حقوق اإلنسان أو خضعت 

 لفحص حقوق اإلنسان
 

القضاء   :6المبدأ    التنوع وتكافؤ الفرص والتمييز  •
فيما  التمييز  على 
بالتوظيف   يتعلق 

 والمهن.

 التنوع وتكافؤ الفرص  :405 
اإلدارة   :1-405 هيئة  تنوع 

 والموظفين
 عدم التمييز  :406

التمييز    :1-406 حوادث 
 واإلجراءات التصحيحية المت خذة

الموظفين  توظيف 
 ومشاركتهم وتنوعهم 

 

واالتفاقات  • العم ال  حقوق 
 الجماعية

C.4 يجب أن   :3المبدأ    االتفاقات الجماعية
الشركات  تدعم 

النقابية   :407  الحرية 
 والمفاوضة الجماعية 

 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
C.4.1  .  المئوية النسبة 

المشمولين  للموظفين 
 الجماعيةباالتفاقات 

تكوين  حرية 
الجمعيات 

الفعلي  واالعتراف 
في  بالحق 

المفاوضة 
 الجماعية؛

 

وال  :1-407 ون  مور دالعمليات 
الذين قد يتعرض معهم الحق في 
والمفاوضة   النقابية  الحرية 

 الجماعية للخطر 

ال المستوى  ألغراض  راإلفصاح   مؤش 
12.6.1 

ال ر األونكتاد:  ات  مؤش 
عن  لإلبالغ  األساسية 

 أهداف التنمية المستدامة 

األمم  مركز  مبادئ 
لشؤون   المتحدة 

 الحكم. 

الدولية   اللجنة 
لإلبالغ 
 المتكامل 

الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء األطر 
لمجلس  بالقطاعات 
المحاسبية  المعايير 

 ستدامةلال
المستوى 

  متقّدمال
 

 اإلفصاحات العامة :102    تفاصيل سلسلة اإلمداد:  •
9-102  :a    لسلسلة وصف 

التوريد في المنظمة، بما في ذلك  
حيث   من  الرئيسية  عناصرها 
المنظمة،  بأنشطة  صلتها 

 إدارة سلسلة اإلمداد  
 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
األدنى   الحد  

المطلوب، 
إلى   باإلضافة 

اإلفصاحات  
ال ر و/أو  ات مؤش 

 التالية: 

ومنتجاتها،   التجارية،  وعالماتها 
 وخدماتها الرئيسية. 

الهامة   :102- 10 التغيرات 
التوريد  وسلسلة  المنظمة  على 

 الخاصة بها
 

 موّردالتقييم البيئي لل :308
ون الجدد الذين  مور دال  :1-308

للمعايير  طبًقا  للتدقيق  خضعوا 
 البيئية 

السلبية   :2-308 البيئية  اآلثار 
واإلجراءات  التوريد  سلسلة  في 

 المت خذة
103 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
الجهات  • مشاركة  تفاصيل 

أداء   مجال  في  المعنية 
 االستدامة

المبادئ    
 التوجيهية: 

عالقات   •
أصحاب  
 المصلحة 

 

 مبادئ إعداد التقارير: 
 شمولية أصحاب المصلحة•

 اإلفصاحات العامة :102
أصحاب    :102- 21 استشارة 

الموضوعات   حول  المصلحة 
 االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

مجموعات   :102- 40 قائمة 
 أصحاب المصلحة 

واختيار   :102- 42 تحديد 
 أصحاب المصلحة 

إشراك    :43-102 منهج 
 أصحاب المصلحة

 

  رأس المال البشري  C.3 تفاصيل األجور •
C.2.3  . أجور

الموظفين   واستحقاقات 
اإليرادات،   من  كنسبة 

 اإلفصاحات العامة :102  
 سياسات األجور :102- 35
 عملية تحديد األجر :102- 36

 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
العمل   نوع  حسب  مصّنفة 

 ونوع الجنس 
أصحاب    :102- 37 مشاركة 

 المصلحة في األجور
إجمالي    :102- 38 نسبة 

 األجور السنوية
الزيادة المئوية في   :39-102

 نسبة إجمالي األجور السنوية 
      االقتصادية:

والممارسات   • السياسات 
العامة المتعل قة   بالمشتريات 
 المستدامة

لل • المئوية  ين  مور دالنسبة 
 المحليين/المشتريات المحلية

إلى   • المقد مة  التبر عات 
 المنظمات الخيرية 

A.3   االستثمارات/النفقات
 الجديدة 
A.3.1  . االستثمار

 األخضر
A.3.2  .  في االستثمار 

 المجتمع المحل ي
A.3.3  . النفقات مجموع 

 على البحث والتطوير

 ممارسات الشراء  :204  
نسب204-1 على   ة:  اإلنفاق 

 ين المحليين مور دال
 

 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
A.4    برامج مجموع 

   ين/الشراء المحليةموّردال
A.4.1  . المشتريات نسبة 
 المحلية 

      البيئية:
 موّردالتقييم البيئي لل :308    مور دالتقييم البيئي لل •

ون الجدد الذين  مور دال  :1-308
للمعايير خضعوا   طبًقا  للتدقيق 

 البيئية 
السلبية   :2-308 البيئية  اآلثار 

واإلجراءات  التوريد  سلسلة  في 
 المت خذة

 

ومصادر   • المواد،  استهالك 
المواد   واستخدام  المواد، 
 المستصلحة أو المعاد تدويرها

 المواد :301   
المستخدمة   :1-301 المواد 

 بالوزن أو الحجم 

 مصادر المواد 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
المواد الُمدخلة الُمعاد   :2-301

 تدويرها المستخدمة 
المستعادة    :3-301 المنتجات 

 ومواد التغليف الخاصة به 
الطاقة   • استهالك  كثافة 

دة  ومصادر الطاقة المتجد 
 

B.5 استهالك الطاقة 
B.5.1   دة  الطاقة المتجد 

 

تشجيع   :9المبدأ  
ونشر   تطوير 
الصديقة  التقنيات 

 للبيئة. 

 الطاقة  :302 
 كثافة الطاقة  :3-302
استهالك   :4-302 خفض 

 الطاقة 
  متطّلبات خفض    :5-302

 الطاقة للمنتجات والخدمات 

 إدارة الطاقة 

واإلدارة  • المياه  استهالك  كثافة 
 المتكاملة للموارد المائية

B.1    المستدام االستخدام 
 للمياه 

B.1.1  .  تدوير إعادة 
 وأستخدام المياه

B.1.3  .اإلجهاد مائي 

 المياه  :303  
سح303-1 حسب   ب:  المياه 

 المصدر 
مصادر المياه المتأثرة    :2-303

 تأثرًا كبيرًا بسحب المياه 

ومياه   المياه  إدارة 
 الصرف الصحي  

 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
المياه    :3-303 تدوير  إعادة 

 وإعادة استخدامها 
 االنبعاثات  :305    كثافة انبعاثات غازات الدفيئة •

كثافة انبعاثات غازات   :4-305
 الدفيئة 

 

 

   إدارة النفايات B.2 كثافة توليد النفايات  •
B.2.1  .  توليد من  الحد  
 النفايات 
B.2.2  . المعاد النفايات 

استخدامها والمعاد تصنيعها 
 والمعاد تدويرها

B.2.3:  النفايات الخطرة 

أنواع النفايات وأسلوب   :2-306  
 التخل ص منها

 

والمواد   النفايات  إدارة 
 الخطرة

 

 التنوع البيولوجي  :304    األثر على التنوع البيولوجي •
التشغيلية   :1-304 المواقع 

المدارة   أو  المؤجرة  أو  المملوكة 

النظم   على  اآلثار 
 اإليكولوجية 

 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
أو  المحمية  المناطق  داخل 
التنوع   قيمة  ذات  المناطق 
البيولوجي العالية الموجودة خارج  
المناطق المحمية، أو بجوار مثل  

 هذه المناطق.
الهامة   :2-304 اآلثار 

لألنشطة، والمنتجات، والخدمات 
 على التنوع البيولوجي

أو  الموا  :3-304 المحمية  ئل 
 المعاد تأهيلها 

البيولوجية   :4-304 األنواع 
الحمراء  القائمة  في  المدرجة 
لحفظ  الدولي  لالتحاد 

واألنواع IUCNالطبيعة)  )
الحفظ  قائمة  في  المدرجة 
في   موائلها  تقع  والتي  الوطنية 

 مناطق متأثرة بالعمليات. 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
      االجتماعية

 موّردالتقييم البيئي لل :414    مور دالتقييم البيئي لل •
ون الجدد الذين  مور دال  :1-414

المعايير   باستخدام  فحصهم  تم 
 االجتماعية 

االجتماعية   :2-414 اآلثار 
التوريد  سلسلة  في  السلبية 

 واإلجراءات المتخذة

 

في    A.3.2 اآلثار على المجتمع المحل ي • االستثمار 
 المحل يالمجتمع 

غير   :203   االقتصادية  اآلثار 
  المباشرة

االقتصادية    :2-203 اآلثار 
 غير المباشرة الهامة

 المجتمعات المحلية :413
التي تنطوي   العمليات :1-413

المحلي،  المجتمع  على مشاركة 
 وتقييمات األثر، وبرامج التنمية

 



 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
العمليات ذات اآلثار   :2-413

أو   الفعلية  الهامة  السلبية 
المجتمعات   على  المحتملة 

 المحلية 
 

ين والمستهلكين مور دمشاركة ال •
 في قضايا االستدامة

 صحة وسالمة العمالء  :416   
والملصقات    :417 التسويق 

 التعريفية
التعريف    تمتطل با  :417-1

والخدمات  المنتجات  بمعلومات 
التعريفية  الملصقات  ووضع 

 عليه. 
حوادث عدم االمتثال   :2-417

بمعلومات   بالتعريف  المتعلقة 
ووضع   والخدمات  المنتجات 

 الملصقات التعريفية عليه 

 رفاه/رعاية العمالء 
إلى   الوصول  إمكانية 
المنتجات تحم ل تكاليفها 
الرعاية  قطاع  )منتجات 

 الصحية فقط(
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رألغراض ال اتاإلفصاح المستوى    مؤش 
12.6.1 

ر األونكتاد: ال ات  مؤش 
األساسية لإلبالغ عن  

 أهداف التنمية المستدامة 

مبادئ مركز األمم 
المتحدة لشؤون  

 الحكم

الدولية   المجلس
لإلبالغ 
 المتكامل 

األطر الخاصة   المبادرة العالمية لتقارير األداء
بالقطاعات لمجلس 
المعايير المحاسبية  

 لالستدامة  
حوادث عدم االمتثال   :3-417

 المتعلقة باالتصاالت التسويقية 
 خصوصية العميل :418

الموثَّقة   :1-418 الشكاوى 
خصوصية   بانتهاك  المتعلقة 

 العميل وفقدان بيانات العميل
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 12.6.1 مؤّشرمخزونات عالمية ووطنية الستخالص البيانات العالمية الالزمة لل :2المرفق 
 

 التركيز البلد  عنوان موقع االلكتروني االسم 
لغة 

)لغات( 
 الموقع

)لغات(  لغة 
 التقرير 

الجهة 
 المشّغلة 

الجودة معايير  
 المطبقة

تقارير  
أو  منفصلة 
)أو  موّحدة 

 كليهما( 

الوصول/ 
 الدخول 

التجميع 
حسب 

نوع/حجم  
 الشركة 

الشركات   كمية 
 المبلغة

مركز  
المسؤولية  
االجتماعية 

 للشركات 

http://www.csrcp.c
om/index.php/repo

-data-rting
-ase/searchb
 eportsr 

المستوى   باكستان  على 
 الوطني

تقارير   ال أخرى  ة نكليزياإل ة إنكليزي
 منفصلة

 تقريراً  50حوالي   ال مجاناً 

التقارير  
المتعّلقة 

 باالستدامة 

http://www.sustain
-ability
 eports.com/r 

في   وطني هولندا
 معظمه 

الهولندية،   اإلنكليزية 
اإلنكليزية،  
األلمانية، 

 الفرنسية

العمل/  نوع 
 القطاع

 تقريراً  250حوالي   ال مجاناً  االثنان ال

Duurzaam
heidsversl

ag 

http://www.duurza
amheidsverslag.nl/

 edrijfb 

في   وطني هولندا
 معظمه 

الهولندية،   الهولندية
اإلنكليزية،  
األلمانية، 

 الفرنسية

العمل/  نوع 
 القطاع

 تقريراً  250حوالي   ال مجاناً  االثنان ال

Responsa
bilitata 
Sociala 

http://www.respon
sabilitatesociala.ro

 / 

المستوى   رومانيا  على 
 الوطني

تقارير   ال أخرى  الرومانية الرومانية
 منفصلة

 شركة  40حوالي   ال مجاناً 

http://www.csrcp.com/index.php/reporting-data-base
http://www.csrcp.com/index.php/reporting-data-base
http://www.csrcp.com/index.php/reporting-data-base
http://www.csrcp.com/index.php/reporting-data-base
http://www.csrcp.com/index.php/reporting-data-base
http://www.sustainability-reports.com/
http://www.sustainability-reports.com/
http://www.sustainability-reports.com/
http://www.duurzaamheidsverslag.nl/bedrijf/
http://www.duurzaamheidsverslag.nl/bedrijf/
http://www.duurzaamheidsverslag.nl/bedrijf/
http://www.responsabilitatesociala.ro/
http://www.responsabilitatesociala.ro/
http://www.responsabilitatesociala.ro/
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http://corporatereg سجّل الشركات
ister.com/ 

 اإلنكليزية  عالمي  عالمي 

تقارير  
دة،  متعد  

بالكتابة  
الالتينية 

 فقط

العمل/  نوع 
 القطاع

شبه  االثنان ال
 مجانية 

 ال
تقريرًا   83  368

  13  842من  
 منظمة 

بيانات  قاعدة 
عبر  التقارير 

 اإلنترنت

-http://www.online
-report.com/report
-ype/sustainabilityt
 eport/r 

 عالمي 
في  معظمه 

 أوروبا
 اإلنكليزية 

معظمها 
 باإلنكليزية 

األعمال/  
 القطاع

 تقريراً  700حوالي   ال مجاناً  االثنان ال

المبادرة  
العالمية لتقارير 

 األداء 

http://database.glo
 balreporting.org/ 

دة  اإلنكليزية  عالمي  عالمي   ال مجاناً  االثنان نعم، مختلطة لغة أخرى  متعد 
منظمة،   10  407
 تقريراً  39  024

المكتبة  
البريطانية 

(British 
Library) 

http://www.bl.uk/r
eshelp/findhelprest
ype/coannrep/com

 panyreports.html 

المملكة 
 المتحدة

المستوى   على 
 الوطني

 االثنان ال الحكومة اإلنكليزية  اإلنكليزية 
دخول  

مشروط/ 
 محظور

 غير معروفة  ال

مجموعة  
التقارير  

السنوية لمكتبة  
معهد 

ماساتشوستس 
للتكنولوجيا  

http://libguides.mit
.edu/c.php?g=176

 014&p=1160945 

الواليات 
 المتحدة

المستوى   على 
 الوطني

 ال أخرى  اإلنكليزية  اإلنكليزية 
تقارير  

 منفصلة
 33,000حوالي   ال مجاناً 

http://corporateregister.com/
http://corporateregister.com/
http://www.online-report.com/report-type/sustainability-report/
http://www.online-report.com/report-type/sustainability-report/
http://www.online-report.com/report-type/sustainability-report/
http://www.online-report.com/report-type/sustainability-report/
http://database.globalreporting.org/
http://database.globalreporting.org/
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/coannrep/companyreports.html
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/coannrep/companyreports.html
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/coannrep/companyreports.html
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/coannrep/companyreports.html
http://libguides.mit.edu/c.php?g=176014&p=1160945
http://libguides.mit.edu/c.php?g=176014&p=1160945
http://libguides.mit.edu/c.php?g=176014&p=1160945


 2019آخر تحديث:أيلول/سبتمبر 

(MIT 
Dewey) 

  منّصة
تومسون 

إيكون   رويترز 
(Thomson 

Reuters 
Eikon) 

http://financial.tho
msonreuters.com/

-n/products/toolse
pplications/tradina

-investment-g
-ools/eikont
-radingt

oftware.htmls 

واليات ال
 المتحدة

 اإلنكليزية  اإلنكليزية  عالمي 
األعمال/  

 القطاع
 ال مدفوع االثنان ال

شركة،    6000
  2500حوالي  

استدامة  تقرير 
 سنوياً 

التقارير  
 السنوية

http://www.annual
 reports.com/ 

الواليات 
 المتحدة

 اإلنكليزية  اإلنكليزية  عالمي 
األعمال/  

 القطاع
 53,000حوالي   ال مجاناً  االثنان ال

التقارير  
 السنوية

https://www.order
annualreports.com

 / 

الواليات 
 المتحدة

األعمال/   اإلنكليزية  اإلنكليزية  عالمي 
 القطاع

 االثنان ال
دخول  

مشروط/ 
 محظور

 غير معلن ال

أرشيف   مركز 
شركة فايننشال 

تايمز 
(Financial 

Times 
Company 

http://markets.ft.c
om/research/Mark

-ets/Company
 ontentC 

المملكة 
المتحدة 

نيكاي 
(Nikk

ei) 

 اإلنكليزية  اإلنكليزية  عالمي 
األعمال/  

 القطاع
 غير معلن ال مجاناً  االثنان ال

http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/eikon-trading-software.html
http://www.annualreports.com/
http://www.annualreports.com/
https://www.orderannualreports.com/
https://www.orderannualreports.com/
https://www.orderannualreports.com/
http://markets.ft.com/research/Markets/Company-Content
http://markets.ft.com/research/Markets/Company-Content
http://markets.ft.com/research/Markets/Company-Content
http://markets.ft.com/research/Markets/Company-Content
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Content 
Hub) 

نورثكوت 
(Northcote
) 

http://www.northc
 ote.co.uk/ 

المملكة 
 المتحدة

المستوى   على 
 الوطني

 اإلنكليزية  اإلنكليزية 
األعمال/  

 القطاع
 االثنان ال

دخول  
مشروط/ 

 محظور
 غير معلن ال

التقارير  
في   السنوية 

مكتبات 
األعمال  

األكاديمية 
(Academic

 Business  
Libraries) 

https://apps.lib.pur
due.edu/abldars/in

 dex.php 

الواليات 
 المتحدة

المستوى   على 
 الوطني

 ال الحكومة اإلنكليزية  اإلنكليزية 
تقارير  

 منفصلة

دخول  
مشروط/ 

 محظور
 غير معروفة  ال

http://www.prars.c السّجل العام 
 om/search/alpha/A

 

الواليات 
 اإلنكليزية  اإلنكليزية  أمريكا الشمالية المتحدة

األعمال/  
 االثنان ال القطاع

دخول  
مشروط/ 

 محظور
 أقل  من  400  ال

بيانات  قاعدة 
عن  اإلفصاح 

االستدامة  
للمبادرة 

العالمية لتقارير 
 األداء 

http://database.glo
 balreporting.org/ 

 ال أخرى  مختلف اإلنكليزية  عالمي  عالمي 
تقارير  

 منفصلة
 38,000أكثر من  ال مجاناً 

http://www.northcote.co.uk/
http://www.northcote.co.uk/
https://apps.lib.purdue.edu/abldars/index.php
https://apps.lib.purdue.edu/abldars/index.php
https://apps.lib.purdue.edu/abldars/index.php
http://www.prars.com/search/alpha/A
http://www.prars.com/search/alpha/A
http://database.globalreporting.org/
http://database.globalreporting.org/
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بيانات  قاعدة 
المسؤولية  
االجتماعية 

للشركات 
NSE 

Infobase 

http://www.nseinfo
-base.com/single
 roduct15.aspxp 

 اإلنكليزية  اإلنكليزية  الهند الهند
األعمال/  

 القطاع
 ال

تقارير  
 منفصلة

   مدفوع

بيانات  قاعدة 
التقارير  

في   السنوية 
NSE 

Infobase 

http://www.nseinfo
-base.com/single
 roduct6.aspxp 

األعمال/   اإلنكليزية  اإلنكليزية  الهند الهند
 القطاع

تقارير   ال
 منفصلة

   

بيانات  قاعدة 
عبر  التقارير 

 اإلنترنت

https://www.online
 report.com/- 

النمسا/إ
 يطاليا 

في  معظمه 
 أوروبا

 اإلنكليزية 
معظمها 

 باإلنكليزية 
األعمال/  

 القطاع
 ال مجاناً  االثنان ال

تقريرًا سنويًا،    469
تقرير   104

 استدامة
مركز  

المسؤولية  
االجتماعية 

 للشركات 

https://www.csrhu
 b.com/ 

 اإلنكليزية  اإلنكليزية  عالمي  عالمي 
األعمال/  

 القطاع
 ال مدفوع االثنان ال

من     17000أكثر 
 شركة مصن فة

Raporty 
Społecze 

http://raportyspole
-czne.pl/biblioteka
 aportow/r 

 بولندا
المستوى   على 

 الوطني
 ال مختلط  البولندية البولندية

تقارير  
 منفصلة

 تقريراً  231 ال مجاناً 

http://www.nseinfobase.com/single-product15.aspx
http://www.nseinfobase.com/single-product15.aspx
http://www.nseinfobase.com/single-product15.aspx
http://www.nseinfobase.com/single-product6.aspx
http://www.nseinfobase.com/single-product6.aspx
http://www.nseinfobase.com/single-product6.aspx
https://www.online-report.com/
https://www.online-report.com/
https://www.csrhub.com/
https://www.csrhub.com/
http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/
http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/
http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/
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بيانات  قاعدة 
التقارير  أمثلة 

 المتكاملة

http://examples.int
egratedreporting.or

 g/home 

المملكة 
 المتحدة

 بضع مئات  ال مجاناً  تقارير متكاملة ال لغة أخرى  اإلنكليزية  اإلنكليزية  عالمي 

بيانات  قاعدة 
الدراسات  ساتل 
الفلكية باألشعة  

الحمراء  دون  
ايراس  

(IRAS) 

http://www.iras.co
.za/frmResources.
spx?SubPageID=a

 15 

جنوب  
 أفريقيا

المستوى   على 
 الوطني

 اإلنكليزية  اإلنكليزية 
األعمال/  

 القطاع
 االثنان ال

دخول  
مشروط/ 

 محظور
 مئات بضع  ال

بيانات  قاعدة 
المواد 

ات  مؤّشر وال
 الكمية 

http://www.sustain
 abilityreport.cn/ 

 الصين 
المستوى   على 

 الوطني
 الصينية الصينية

األعمال/  
 القطاع

 ال
تقارير  

 منفصلة
 ال مجاناً 

شركة،    3722
 تقرير 11128

Deutscher 
Nachhaltig
keitskodex 

http://www.deutsc
-her

achhaltigkeitskodn
ex.de/en/database

/database.html 

 ألمانيا 
المستوى   على 

 الوطني
اإلنكليزية  

 ة األلماني
اإلنكليزية،  

 األلمانية 
 نعم، مختلطة الحكومة

تقارير  
 منفصلة

 بضع مئات  ال مجاناً 

Nachhaltig
heitsberic

hte.at 

http://www.nachha
ltigkeitsberichte.at/ 

 النمسا
المستوى   على 

 الوطني
 نعم، مختلطة أخرى  األلمانية  األلمانية 

تقارير  
 منفصلة

 أقل من مائة  ال مجاناً 

http://examples.integratedreporting.org/home
http://examples.integratedreporting.org/home
http://examples.integratedreporting.org/home
http://www.iras.co.za/frmResources.aspx?SubPageID=15
http://www.iras.co.za/frmResources.aspx?SubPageID=15
http://www.iras.co.za/frmResources.aspx?SubPageID=15
http://www.iras.co.za/frmResources.aspx?SubPageID=15
http://www.sustainabilityreport.cn/
http://www.sustainabilityreport.cn/
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/database/database.html
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/database/database.html
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/database/database.html
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/database/database.html
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/database/database.html
http://www.nachhaltigkeitsberichte.at/
http://www.nachhaltigkeitsberichte.at/
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Unterneh
men 

Verantwort
ung 

Gesellsch
aft e.V. 

-http://www.csr
vision.net 

 ألمانيا 
المستوى   على 

 الوطني
 ال أخرى  األلمانية  األلمانية 

تقارير  
 منفصلة

 أقل  من مائة  ال مجاناً 

ليبينسارت  
 فيرالغسجيبه 

http://www.busine
ssart.at/nachhaltig

keitsberichte 

المستوى   النمسا على 
 الوطني

تقارير   ال أخرى  األلمانية  األلمانية 
 منفصلة

 حوالي مائة  ال مجاناً 

مجلس األعمال  
من   التجارية 
التنمية   أجل 
في   المستدامة 

 البرتغال 

http://www.bcsdpo
rtugal.org/publicac

oes/relatorios 
 البرتغال

المستوى   على 
 الوطني

 نعم، مختلطة مختلط  البرتغالية البرتغالية
تقارير  

 منفصلة
 أقل  من مائة  ال مجاناً 

EIDER 

http://www.stats.e
nvironnement.deve

-loppement
urable.gouv.fr/Eid

der/ 

 فرنسا
الصعيد  على 

 الوطني/اإلقليمي
 5,000أقل  من   ال مجاناً  اإلثنان نعم، مختلطة الحكومة الفرنسية الفرنسية

المسؤولية  
االجتماعية 

والبيئية 

-http://www.rse
-ped.info/rse/4-te

 فرنسا
)البلدان   عالمي 

 النامية(
 غير معلن ال مجاناً  اإلثنان نعم، مختلطة مختلط  الفرنسية الفرنسية

http://www.csr-vision.net/
http://www.csr-vision.net/
http://www.businessart.at/nachhaltigkeitsberichte
http://www.businessart.at/nachhaltigkeitsberichte
http://www.businessart.at/nachhaltigkeitsberichte
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في  للشركات 
الناشئة  البلدان 

 والنامية
RSE PED 

-annuels-rapports
ser/ 

EDGAR 
البيانات  )جمع 

اإللكترونية 
وتحليلها  

واسترجاعها(  
األوراق   لجنة 

المالية 
والبورصة 
األمريكية  

(SEC) 

https://www.sec.g
ov/edgar/searched
gar/companysearc

h.html 

الواليات 
 المتحدة

المستوى   على 
 ال مجاناً  اإلثنان نعم  الحكومة اإلنكليزية  اإلنكليزية  الوطني

مليون ملف من   21
 الشركات

 

https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

