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١-٦-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

١-٦-١٢المؤشر 
ي تنشر تقارير تتعلق باالستدامة

كات الت  عدد الشر

تشجيع الشركات على اعتماد ممارسات مستدامة و اإلبالغ عن : ٦-١٢الغاية 

االستدامة

اعتماد تشجيع الشركات، وال سيما الشركات الكبيرة والشركات عبر الوطنية، على

ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها
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١-٦-١٢المؤشر 
عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق باالستدامة

تحت هذا المؤشر؟تقرير االستدامة ما هو 

التقارير)(ESG)واإلدارةواالجتماعيةالبيئيةالقضاياحولالشركاتتقارير•

(الماليةغير

االجتماعيةوالبيئيةلإلدارةالتقاريرإعدادمتطلباتمناألدنىالحدالمنهجيةتقدم•

.االقتصاديةوالمجاالتوالمؤسسية

.االستدامةمعلوماتتتضمنالتياألخرىالتقاريرفيالنظرسيتمكما•

كيف نقوم باإلبالغ عن المؤشر؟

.إعداد التقارير على المستوى العالمي والوطني•

.حسب حجم الشركة وقطاع الصناعة•

١-٦-١٢منهجية المؤشر 
العناصر األساسية



!ليس إطار عمل جديد إلعداد التقارير

مجموعة فرعية مشتركة من مجاالت إعداد التقارير عبر ١-٦-١٢يحدد الهدف 

:أطر مختلفة

….
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١-٦-١٢منهجية المؤشر 
أمثلة-الحد األدنى من المتطلبات 

 :المؤسسية واإلدارية
استراتيجية االستدامة•

هيكل اإلدارة•

الفساد/مكافحة االحتيال•

:االقتصادية
مقياس مباشر لألداء االقتصادي•

مقياس غير مباشر لألداء االقتصادي•



١-٦-١٢منهجية المؤشر 
أمثلة-الحد األدنى من المتطلبات 



مشاركة أصحاب المصلحة•

مشاركة االستدامة مع الموردين•

المشتريات المستدامة وتحديد المصادر•

ة والمياه مثل استهالك الطاق)معلومات األداء البيئي من حيث قيمة الكثافة •

(لكل وحدة إنتاج

"المتقدم"إلى " الحد األدنى"يسمح بتتبع تقدم الشركات التي تنتقل من 

تعزيز إعداد التقارير الطموحة
أمثلة١-٦-١٢المتطلبات المتقدمة في منهجية 



١-٦-١٢عملية جمع البيانات لمؤشر 

اإلبالغ. 4تجميع البيانات.3التحليالت. 2جمع البيانات. 1

التنقيب عن : تيار

البيانات عبر الويب

ات المصادر العامة للبيان

مع تقارير استدامة 

الشركة

Al-driven

التحقق من تقارير 

ايير االستدامة بناًء على مع

ي القياس الثنائ)المنهجية 

ى أو المستو/للحد األدنى و

(المتقدم

يتم إنشاء إحصاءات 

الدولة

ى التجميع على المستو

مي دون اإلقليمي واإلقلي

والعالمي

االستعراض الوطني 

(VNR)الطوعي 

الوكالء الذين يقومون 

باإلبالغ عن المؤشر  

أهداف التنمية المستدامة  

إلى قاعدة بيانات١-٦-١٢

أهداف التنمية المستدامة 

العالمية



تجريبية-عملية جمع البيانات 

AIالعالميةالبياناتشركاءبوسطة•

AIتكنولوجياباستخدام•

UNوGRIبياناتقواعد• Global Compact

تقرير4000منأكثروتحليلجمعتم:التجربة•

االوليةالنتائج•

.المتطلباتمناألدنىالحدعنيبلغون85%•

.المتقدمةالمتطلباتعنيبلغون40%•



الخطوات التالية

منالمستفادةوالدروسالنتائجبحسب١-٦-١٢منهجيةتحديث•

التجربة

اقعوالمواألخرىالبياناتوقاعدةالبياناتمصادرإلىإضافة•

...اإللكترونية

:الوطنيالمستوىعلىالوعيرفع•

قاريرتتطويرعلىالشركاتتُشجعأنللحكوماتيمكنكيف•

؟١-٦-١٢عنواإلبالغاالستدامة

تنظيمها؟يمكنكيف/االستدامةتقاريرجمعيتمهل•



!شكرا  


