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  للتجارة والتنمية

  ةجملس التجارة والتنمي
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة         
  للمحاسبة واإلبالغ

  الثالثونالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب /رين الثاين تش٨-٦جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
:  االستدامة استعراض املمارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ عن      

  أسواق األوراق املاليةباملبادرات املتعلقة بالتنظيم و

 اإلبالغ عـن  إرشادات بشأن أفضل املمارسات فيما يتعلق مببادرات            
  سات وأسواق األوراق املالية مقدمة من أجل واضعي السيااالستدامة

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

  موجز    
هذه اإلرشادات هي أداة فنية طوعية مساعدة ُيقصد هبا أن يستخدمها مـسؤولو               

أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية اليت تتوىل املسؤولية عن مسائل اإلبـالغ مـن              
  .جانب الشركات

تزايدة من جانب املستثمرين وأصحاب املصلحة، يقوم عدد        واستجابةً للطلبات امل    
متزايد من أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية حول العامل باختاذ مبادرات تـشّجع             

وترتكز هذه اإلرشادات على حتليل هلذه التطورات وترمي إىل      . على اإلبالغ عن االستدامة   
يمية املهتمة باألخذ مببادرة جديـدة بـشأن      مساعدة أسواق األوراق املالية واجلهات التنظ     

  .اإلبالغ عن االستدامة أو بتعزيز مبادرة موجودة فعالً يف هذا الصدد
  

 TD/B/C.II/ISAR/67  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

28 August 2013 
Arabic 
Original: English 



TD/B/C.II/ISAR/67 

GE.13-51247 2 

  احملتويات
  الصفحة 

  ٣  .............................خارطة طريق إلعداد مبادرات اإلبالغ عن االستدامة: استعراض عام  - أوالً  
  ٦  .............................. اجلهات التنظيميةأو/أسواق األوراق املالية و: حتديد املؤسسة املعنية  - ثانياً  

  ٧  ................................................املشهد احلايل للقواعد التنظيمية الوطنية  - ألف     
  ٧  ..................الفصل بني السلطات التنظيمية والوضع التنافسي ألسواق األوراق املالية  -  باء     

  ٩  ............................................الشركات املشمولة واملواضيع املتناَولة: حتديد النطاق  - ثالثاً  
  ٩  .......................................مولة وأنواعهاعدد الشركات املش: نطاق التطبيق  - ألف     
  ١٠  .............املتعلقة باالستدامةالتركيز على املسائل ذات الشأن : نطاق املوضوع املطروح  -  باء     

  ١٢  ..................................النموذج اإللزامي أم الطوعي: اختذ قراراً بشأن منوذج اإلفصاح  - رابعاً  
  ١٢  ...................استخِدم إطاراً لالمتثال أو التعليل عند اشتراط اإلفصاح عن االستدامة  - ألف     
  ١٤  ..........................................................طوعيةانظر يف البدء مببادرة   -  باء     
  ١٤  .................................. املتعلقة باإلفصاح عن االستدامةأَِشر إىل اجتاه السياسة  - جيم     

  ١٥  .........اعتمد التصميم وعوامل التنفيذ اليت تزيد إىل أقصى حد من النتائج املرغوب فيها للسياسات  - خامساً  
  ١٥  ..................................................اهنض مبمارسات االستثمار املسؤول  - ألف     
  ١٥  ...................................................انظر يف الرجوع إىل املعايري الدولية  -  ءبا     
  ١٧  .......................................أصحاب املصلحة املتعددينمع استخدم التشاور   - جيم     
  ١٨  .......................................................قدِّم إرشادات بشأن االستدامة  - دال     
  ١٩  ........................................................قدِّم حوافز من أجل اإلفصاح  -  هاء     
  ٢٠  .......................روِّج لإلفصاح الذي ميكن االطالع عليه وُينشر يف الوقت املناسب  -  واو     
  ٢٠  .....................................البيانات من جانب أطراف ثالثةشجِّع على ضمان   - زاي     

  ٢١  .............................................................والتوصيات الرئيسيةاالستنتاجات   - سادساً  
  ٢٤  .....................................................................................املراجع     

  املرفقات
 أعضاء الفريق االستشاري املعين مببادرات اإلبالغ عن االستدامة، التابع لفريق خـرباء األونكتـاد               - األول  

  ٢٦  ................................عايري الدولية للمحاسبة واإلبالغاحلكومي الدويل العامل املعين بامل
جمموعة خمتارة من األمثلة ملبادرات اإلبالغ عن االستدامة اليت أخذت هبا أسـواق األوراق املاليـة                  - الثاين  

  ٢٨  ...........................................................................واجلهات التنظيمية



TD/B/C.II/ISAR/67 

3 GE.13-51247 

  خارطة طريق إلعداد مبادرات اإلبالغ عن االستدامة: استعراض عام  -أوالً  
 أسـواق األوراق    ية طوعية مساعدة ترمي إىل مساعدة     أداة فن هذه اإلرشادات هي      -١

 وتفكر   اإلبالغ من جانب الشركات    عمليةاملالية واجلهات التنظيمية اليت تتوىل املسؤولية عن        
إلبـالغ   ترمي إىل تدعيم ا    -زيادة تطوير مبادرة قائمة بالفعل      أو   -األخذ مببادرة جديدة    يف  

إلبالغ عن االستدامة يف هذا السياق باعتبـاره   وُيعامل ا. من جانب الشركات  عن االستدامة 
أسـواق  وقد اختذ عدد متزايد مـن       . )١(إبالغاً عن السياسات والتأثريات االجتماعية والبيئية     

وراق املالية واجلهات التنظيمية، أو هي يف صدد اختاذ، مثل هذه املبادرات بغية مـساعدة               األ
  :الشركات على حتقيق األهداف التالية

  ة احتياجات املستثمرين املتزايدة إىل املعلومات؛تلبي  )أ(  
  مواكبة املتطلبات والتوقعات املتعلقة باإلفصاح اليت تتسم بتعقيد متزايد؛  )ب(  
  إدارة األداء املتعلق باالستدامة؛  )ج(  
  .فهم وتناول املخاطر والفرص االجتماعية والبيئية  )د(  

أوسع نطاقاً يشهد قيـام عـدد       حدث هذه التطورات يف سياق سياسات دولية        وُت  -٢
متزايد من الدول األعضاء بتشجيع اإلبالغ عن االستدامة من جانب الشركات باعتباره أداة             

  ).١اإلطار (رئيسية للنهوض بالتنمية املستدامة 

  ١اإلطار 
  الدول األعضاء تدعو إىل اختاذ مبادرات بشأن اإلبالغ عن االستدامة: سياق األمم املتحدة

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية د هو اجلهة املستضيفة لاألونكتا  
وقد قام الفريق يف دورته التاسعة العشرين بالتداول بـشأن          ). فريق اخلرباء  (للمحاسبة واإلبالغ 

التـرويج  العدد املتزايد من مبادرات اجلهات التنظيمية وأسواق األوراق املالية الوطنية الرامية إىل    
وقد مشل ذلك تقدمي تقارير تتناول نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة            . لإلبالغ عن االستدامة  

وتتنـاول  ) ٢٠١٢يونيه  /ريو دي جانريو، حزيران    (٢٠+املستدامة، املعروف أيضاً مبؤمتر ريو    
. " إليـه  املستقبل الذي نـصبو   "لمؤمتر املعنونة   لالوثيقة اخلتامية من٤٧الفقرةبصورة حمددة   

__________ 

املعين خبطة التنمية   التابع لألمم املتحدة و   فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى      يتفق هذا النهج مع تقرير       )١(
دامة على أنه إبالغ عن التـأثريات البيئيـة   ، والذي يعامل أيضاً اإلبالغ عن التنمية املست     ٢٠١٥ملا بعد عام    

وهو يالحظ أن القضايا االجتماعية، كما هـي موضـحة يف   ). United Nations, 2013:24(واالجتماعية 
 الصادر عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، تـشمل جوانـب    ISO 26000تعريف املسؤولية االجتماعية 

ويالحظ التقرير املذكور   . ، والتخفيف من الفقر، والتنمية اجملتمعية     التنمية االقتصادية مثل خلق فرص العمل     
أيضاً أن معظم أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية لديها بالفعل قواعد أو إرشادات مستفيضة بـشأن                

ـ               د حوكمة الشركات واملعلومات املالية، مبا يف ذلك الكيفية اليت ينبغي هبا تطبيق قواعد احلوكمـة والقواع
 ).UNCTAD, 2011a(املالية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
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أن إىل  واجلهات املعنية األخـرى     تلك الفقرة، فإن الدول األعضاء قد دعت احلكومات          ففي
بوضع مناذج ألفضل املمارسـات     "تقوم، بدعم من منظومة األمم املتحدة، حسب االقتضاء،         

وأُشري أيضاً إىل أن األونكتاد قد ُسـمِّي        ". وتسهيل إجراءات دمج التقارير املتعلقة باالستدامة     
خيص اإلبالغ   الرامية إىل العمل فيما٢٠+لدعوة مؤمتر ريوليكون إحدى هيئات التنفيذ الرمسية 

  .عن االستدامة
عدد ال و  االستدامة اإلبالغ عن على  ويف هذا السياق، ناقش فريق اخلرباء الطلب املتزايد           

ى الصعيد الوطين    ومبادرات األسواق املالية املتخذة عل     ةالتنظيمياجلهات  تزايد من مبادرات    امل
الـدور  "أشار فريق اخلـرباء إىل      فضالً عن ذلك،    و.  االستدامة اإلبالغ عن من أجل تشجيع    

عالية اجلودة عـن    املؤثر الذي ميكن لألسواق املالية أن تؤديه يف التشجيع على إعداد تقارير             
طلبـات  إىل تنوع املت  "و" مؤشرات االستدامة الطوعية   من خالل قواعد التسجيل و     ،االستدامة

واملبادرات املختلفة واحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل التشجيع على األخذ بنـهج               
  اتفق فريق اخلرباء على احلاجة إىل  ،وأخرياً".  االستدامة لإلبالغ عن ق بني الدول األعضاء     منسَّ

 هبدف  ة االستدام باإلبالغ عن مواصلة إجراء التحليالت واملداوالت بشأن املبادرات املتعلقة        "
واضعي تبادل اخلربات يف هذا اجملال بني البلدان وتقدمي إرشادات بشأن أفضل املمارسات إىل              

  )).UNCTAD, 2012:3-4(". املاليةاألوراق السياسات وإىل أسواق 
تقرير ، نشرت األمم املتحدة ٢٠١٣ويف أثناء فترة ما بني الدورتني لفريق اخلرباء، يف عام   

 الذي اقترح فيه    ٢٠١٥زة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام          فريق الشخصيات البار  
 -٢٠٣٠  على األكثر حبلول عام-ضرورة قيام مجيع الشركات الكبرية يف املستقبل "هذا الفريق 

 ". أو شرح أسباب عدم قيامها بـذلك       -باإلبالغ عن التأثريات البيئية واالجتماعية ألنشطتها       
)United Nations, 2013:24( . وتقوم بعض منظمات املستثمرين واجملتمع املدين بتشجيع الدول

األعضاء على النظر يف جعل اإلبالغ عن االستدامة هدفاً من أهداف التنمية املستدامة يف سياق               
  .)٢(٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

  

ـ (وتستفيد هذه اإلرشادات من املشورة املقدمة من خرباء دولـيني             -٣ ) ق األول املرف
 Corporate Governance Disclosure in: وترتكز على التحليل املقدم يف املنشورات التاليـة 

Emerging Markets: Statistical Analysis of Legal Requirements and Company Practices 

(UNCTAD, 2011a) )التحليل اإلحصائي: اإلفصاح عن حوكمة الشركات يف األسواق الناشئة 
 Corporate Greenhouse Gas Emission، و)متطلبات القانونية وملمارسـات الـشركات  لل

Reporting: A Stocktaking of Government Schemes (OECD, 2012) )  اإلبالغ من جانـب
منظمة التعاون والتنمية    (تقييم للمخططات احلكومية  : الشركات عن انبعاثات غازات الدفيئة    

__________ 

 (Corporate Sustainability:‘ائتالف اإلبالغ من جانب الشركات عن االسـتدامة ‘: من ذلك سبيل املثال )٢(

Reporting Coalition.( 
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 Sustainable stock exchanges: A report on progress، و))٢٠١٢ االقتـصادي،  يف امليـدان 

(Sustainable Stock Exchanges Initiative, 2012)) تقرير عـن  : أسواق مستدامة لألوراق املالية
 :Carrots and Sticks و،))٢٠١٢مبادرة أسـواق األوراق املاليـة املـستدامة،    (التقدم احملرز 

Sustainability Reporting Policies Worldwide – Today’s Best Practice, Tomorrow’s Trends 
 أفـضل   -السياسات املتعلقة باإلبالغ عن االستدامة علـى نطـاق العـامل            : اجلزرة والعصا (

، وحبـوث   )٢٠١٣برنامج األمم املتحدة للبيئة وآخـرون،        ()املمارسات اليوم، اجتاهات الغد   
وُتقدَّم يف املرفق الثاين جمموعة خمتارة من       . حول العامل أخرى بشأن أفضل املمارسات حالياً من       

  .النُُّهج الوطنية بغية توضيح أنواع املبادرات املشمولة بالبحث
وترتكز األمثلة التوضيحية ومشورة اخلرباء املقدمة يف هذه الورقـة علـى مبـادرات                -٤

 .)٣(ت التنظيمية بتنفيذها فعالً   أو اجلها /اإلبالغ عن االستدامة اليت قامت أسواق األوراق املالية و        
 هنْج يالئم   وُتقدَّم االقتراحات املتعلقة بالسياسات على أساس أن يكون من املفهوم أنه ال يوجد            

اجلميع؛ بل الوضع باألحرى هو أن البلدان املختلفة ستحتاج يف ظل ظـروف خمتلفـة إىل                 
. ى أفضل حنو أوضاعها احملددة    تصميم سياساهتا املتعلقة باإلبالغ عن االستدامة لكي تالئم عل        

وتسعى الوثيقة يف هذا الصدد إىل تزويد أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية خبارطـة               
طريق تضم أربعة عناصر رئيسية يتعني وضعها يف االعتبار عند تصميم سياساهتا يف هذا اجملال               

  ).انظر اجلدول التايل(
 املتعلقـة بـاإلبالغ     املبادراتاالعتبار عند تصميم    العناصر الرئيسية اليت يتعني وضعها يف       

  االستدامة عن

اليت هي  ) أو جمموعة املؤسسات  (ما هي املؤسسة      املؤسسة
يف أفضل وضع يسمح هلا باألخذ مببادرة بـشأن         
اإلبالغ عن االستدامة؟ وما هي اآلثار املترتبة على        

  أدوار املؤسسات املختلفة؟

 ال تنطبق مبادرة اإلبالغ     هل(ما هو نطاق التطبيق       النطاق
إال على قطاعات معينة أو أنـواع معينـة مـن           

أي املسائل  (؟ وما هو نطاق املوضوع      )الشركات
  ؟)املتعلقة باالستدامة اليت يتعني تناوهلا

__________ 

عـين مببـادرات    الفريق االستشاري املخصص امل   ‘استفادت هذه اإلرشادات من مشورة اخلرباء املقدمة من          )٣(
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ         التابع ل  ‘اإلبالغ عن االستدامة  

 ).املرفق األول) (األونكتاد(
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ما هو منوذج اإلفصاح الذي ينبغـي اسـتخدامه           منوذج اإلفصاح
مثالً، النموذج االختيـاري مقابـل النمـوذج        (

 هي اآلثار املترتبة على كل منهما       ؟ وما )اإللزامي
  وما هي أمثلة أفضل املمارسات خبصوص التنفيذ؟

هل املبادرة متوائمة مع املعايري الدوليـة؟ وهـل           التصميم والتنفيذ
المتثال؟ وما هي   للترويج ل تتضمن املبادرة آليات    

التدابري اليت ميكن أن تكفل للمبادرات أقصى قدر        
ادرات النتائج املرجـوة    من الفعالية وأن حتقق املب    
  على صعيد السياسات؟

وكل عنصر من العناصر الرئيسية يف خارطة الطريق هذه يناقَش يف فرع من فـروع                 -٥
وحيتوي كل فرع على عدد مـن التوصـيات         ). الفروع من الثاين إىل اخلامس    (التقرير أدناه   

  .املوجهة لكي تنظر فيها اجلهات التنظيمية وأسواق األوراق املالية

  أو اجلهات التنظيمية/أسواق األوراق املالية و: حتديد املؤسسة املعنية  -ثانياً  
 مبادرات اإلبالغ عن االستدامة من عدة أنواع من املؤسسات داخل           ىميكن أن تتأت    -٦

وقدر كبري من اإلبـالغ     . البلدان وميكن تصميمها حسب احلاجة، تبعاً للوضع يف البلد املعين         
 املسائل االجتماعية والبيئية من جانب الشركات حتركه قواعـد تتعلـق            اإللزامي احلايل عن  

در عن وزارات احلكومة وخبصوصها ال تكون املعلومات املبلغ عنها متاحة  ْصبقضايا حمددة وتَ  
وينصب تركيز هذه اإلرشادات على املبـادرات       . أو يسهل الوصول إليها دائماً بصورة عامة      

 اليت تسعى إىل -  اإللزامي منها والطوعي على السواء  -الستدامة  العامة املتعلقة باإلبالغ عن ا    
أو اجلهـات   /الترويج إلطار لإلبالغ العام الشامل ينبغي أن تأخذ به أسواق األوراق املالية و            

  .)٤(الشركاتالذي تقوم به التنظيمية يف ظل رقابة على اإلبالغ 
جلهة التنظيمية األنسب إلطالق    ومسألة حتديد املؤسسة أو سوق األوراق املالية أو ا          -٧

. مبادرة بشأن اإلبالغ عن االستدامة هي أمر يعتمد على الظروف الفريدة للـسوق املعنيـة              
أنه ميكن تقدمي بعض اإلرشادات العامة باالستناد إىل عوامل مثل البيئة التنظيمية الراهنة،              بيد

 ،مع اجلهة التنظيمية اخلاصة هباوالسلطات التنظيمية لسوق األوراق املالية وعالقة هذه السوق      
‘ ألـف ‘وُتشرح هذه العوامل مبزيد من التفصيل يف الفرعني         . والوضع التنافسي هلذه السوق   

  .أدناه‘ باء‘و
__________ 

تقوم هيئات شىت يف البلدان املختلفة بتويل مسألة الرقابة التنظيمية على اإلبالغ من جانب الشركات، ولكن                 )٤(
 .ابة ُيعهد هبا بوجه عام إىل اجلهات التنظيمية املعنية باألوراق املاليةهذه الرق
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  املشهد احلايل للقواعد التنظيمية الوطنية  -ألف  
ينبغي أن تضع أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف االعتبار املشهد احلـايل               -٨
ففي أسواق البلدان املتقدمة بوجه خاص حيث يوجد ميـل إىل أن            . بالغ عن االستدامة  لإل

تكون املسائل املتعلقة باالستدامة موضع تنظيم أشد، قد يوجد بالفعل عـدد مـن قواعـد                
وينبغي قيام أسـواق األوراق املاليـة واجلهـات         . اإلفصاح عن املسائل البيئية واالجتماعية    

 وفاء القواعد القائمة باحتياجات املستثمرين من املعلومات واليت قـد           التنظيمية بتقييم درجة  
ميكن فيها لتبادل املعلومات أن يسد ثغرة يف اإلبالغ أو أن يساعد على تيسري إمكانية حصول 

ويف احلاالت اليت يتطلب فيها القانون اإلفصاح       . املستثمرين على هذه املعلومات املفَصح عنها     
وقد تساعد سوق األوراق املالية     . اإلفصاح أحياناً إال للجهة التنظيمية    عن معلومات، ال يتم     

على تيسري احلصول على هذه املعلومات عن طريق القيام، مثالً، باشتراط أن يكون اإلفصاح              
يف احلاالت اليت ال تشترط فيها اجلهة التنظيمية أن يكـون األمـر             وذلك  (الفعلي عاماً أيضاً    

اح عن قائمة جرد بعمليات اإلفصاح التنظيميـة بغيـة متكـني            ، أو اشتراط اإلفص   )كذلك
أو من التفاعل مع الـشركات      /أين جتري عمليات اإلفصاح التنظيمية و     فهم  املستثمرين من   

  .واجلهات التنظيمية بغية احلصول على هذه املعلومات
غـي  ويف األسواق اليت توجد هبا قواعد بشأن اإلفصاح تتعلق بقضايا حمددة شىت، ينب              -٩

. أن تنظر سوق األوراق املالية أو اجلهات التنظيمية يف األخذ مببادرة أمشل بـشأن اإلبـالغ               
وعلى سبيل املثال، يشتمل قانون غرينيل الثاين على مواد متعددة تتـصل بـاإلبالغ عـن                
االستدامة وهو حيل حمل املواد اليت كان معموالً هبا يف املاضي بشأن االستدامة مثـل املـادة                 

وميكن أن يؤدي اتباع هنْج شامل بشأن       . ٢٠٠٢ة يف اللوائح االقتصادية اجلديدة لعام       الوارد
تـضم  " قصعة سلطة"اإلبالغ عن االستدامة إىل مساعدة اجلهات التنظيمية على جتنب ظهور  

قواعد عديدة وخمصصة تتعلق باإلفصاح عن قضايا حمددة وميكن أن تفتقر إىل االتساق وتقع              
  .عند اتباعهاالشركات يف احلرية 

على التعاون بني   ميكن أن ينطوي    واألخذ مببادرة شاملة بشأن اإلبالغ عن االستدامة          -١٠
وعلى سبيل املثال، فعندما أصدرت وزارة      . أو أسواق أوراق مالية خمتلفة    /كيانات حكومية و  

وليات املبادئ التوجيهية الطوعية الوطنية املتعلقة باملـسؤ       ‘شؤون الشركات باحلكومة اهلندية   
، قـرر جملـس إدارة      ٢٠١١يوليه عام   / يف متوز  ‘االجتماعية والبيئية واالقتصادية للشركات   

تقـارير  اد   يف اهلند اشتراط قيام الشركات املسجلة يف البورصة بإعد         األوراق املالية والبورصة  
  .عن مسؤولية الشركات باالستناد إىل املبادئ التوجيهية

  ية والوضع التنافسي ألسواق األوراق املاليةالفصل بني السلطات التنظيم  -باء  
يف كيفية  أن ينظروا   بطرح مبادرة بشأن اإلبالغ عن االستدامة       يتعني على املبادرين      -١١

السلطات يف السوق التابعة هلم بني أسـواق األوراق املاليـة واجلهـات             من حيث   الفصل  
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راق املالية يف كثري من الـدول     وقد جرى تشديد الرقابة التنظيمية على أسواق األو       . التنظيمية
يف السنوات األخرية بغية التكيف مع منوذج أسواق األوراق املالية اليت هي هيئات تسعى إىل               

ويف بعض البلدان، فإن العديد من املهام التنظيمية اليت درجت أسواق األوراق املاليـة              . الربح
كما يتسم هياكل هذه    .  تنظيمية على أدائها قد ُنزعت متاماً من واليتها وأُسندت إىل هيئات         

مثل هيئة النقـد يف     (فبعضها هو وكاالت حتظى بتأييد احلكومة       : الكيانات التنظيمية بالتنوع  
، واملفوضية الوطنية   ومفوضية هونغ كونغ لألوراق املالية واملعامالت املالية اآلجلة       سنغافورة،  
مثـل  (خر هو شـركات خاصـة      والبعض اآل ) للشؤون املصرفية واألوراق املالية   املكسيكية  

  ).مؤسسة طوكيو لتنظيم التعامل يف ألوراق املالية
ونتيجة لذلك، فإن سلطات التنظيم الذايت اليت تتمتع هبـا أسـواق األوراق املاليـة       -١٢
يف الوقت احلايل تبايناً كبرياً، شأهنا يف ذلك شأن مدى الرقابة التنظيمية الـيت ختـضع                 تتباين
يف اململكـة   ) البورصـة (ى سبيل املثال، فإن سوق األوراق املاليـة         وعل. هذه األسواق  هلا

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مل تعـد حتـدد قواعـد القيـد يف البورصـة                 املتحدة
 ‘هيئة الرقابة املالية الربيطانيـة    ‘املهمة تؤديها حالياً     فهذه: على قوائم القيد اجلديدة    توافق أو
)Financial Conduct Authority .(وق ـوعند الطرف اآلخر من نطاق الطيف هذا، توجد س

األوراق املالية االسترالية اليت هي هيئة تقوم على التنظيم الذايت، على الرغم من أهنا تتقاسـم                
األسـترالية للـسندات    بعض املهام، مثل تنظيم شؤون األعضاء والوسطاء، مع املفوضـية           

لطيف، توجد أسواق األوراق املالية للواليـات       ويف موضع ما وسط نطاق ا     . واالستثمارات
املتحدة األمريكية اليت حتتفظ ببعض السلطات التنظيمية يف الوقت الذي حتتفظ فيـه هيئـة               

ويف البلدان اليت ال متتلـك  . األوراق املالية وعمليات البورصة مبعظم السلطات يف هذا الصدد 
 هلا أن حتدد قواعد القيد يف البورصـة،         فيها سوق األوراق املالية سلطات تنظيمية وال ميكن       

ميكن لسوق األوراق املالية أن تنظر يف تنفيذ املبادرات الطوعية بينما ميكن للجهات التنظيمية              
  .أن تنظر يف املبادرات الطوعية واإللزامية على السواء

ـ  ) البورصات(ويف البلدان اليت حتتفظ فيها أسواق األوراق املالية           -١٣ ة بسلطات تنظيمي
يف البورصة، فإن الدرجة اليت تتنافس يف حدودها البورصة         التسجيل  متكنها من حتديد قواعد     

وينبغي أن  . مع البورصات احمللية أو العاملية األخرى تكون اعتباراً هاماً يتحدد حسب السياق           
تكفل أسواق األوراق املالية أال تؤدي أي متطلبات بشأن اإلفصاح إىل تثبيط الشركات اليت              

وهلذا السبب، فإن سوق . يف البورصة التابعة هلا عن أن تفعل ذلكتسجيلها حتمل أن تطلب ُي
مثالً، سـوق   (األوراق املالية اليت هلا وضع تنافسي قوي أو اليت تتمتع بوضع شبه احتكاري              

ميكّنها قد تكون يف وضع أفضل      ) األوراق املالية اليت ختدم سوقاً شبه احتكارية إىل حد كبري         
خذ مببادرات جديدة، وخاصة املبادرات اإللزامية، فيما يتعلـق بـشركاهتا احلاليـة             ألامن  

  .فيهاتسجيلها والشركات اليت حيتمل أن جيري 
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وقد ترغب أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف العمل مع حمافل تركّز على               -١٤
 كن أن يساعد أسـواق األوراق     املسائل املتعلقة باالستدامة واألسواق الرأمسالية، وهو أمر مي       

املالية واجلهات التنظيمية على النظر يف كيفية القيام على أفضل حنو بتنفيذ مبادرات اإلبـالغ           
  ).٢اإلطار (عن االستدامة 

  ٢اإلطار 
  املالية املستدامةاألوراق مبادرة أسواق 

 اضطُلع هبا ل بني األقرانللتعلّم املتباد هي مبادرة مبادرة أسواق األوراق املالية املستدامة    
وهذه . لكي تتبادل أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية فيما بينها أفضل املمارسات لديها           

، ُتجرِي حوارات ٢٠٠٩ مون يف عام -املبادرة، اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
الية والرؤساء التنفيذيني ألسواق األوراق عاملية مرة كل سنتني جتمع بني كبار منظِّمي األسواق امل

املالية واملستثمرين املؤسسني وتنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا جلهودها املشتركة أن تدعم عمليات         
ويتوىل تنظيم هـذه    .  بشأن املسائل املتعلقة باالستدامة    - ويف خامتة املطاف األداء      -اإلفصاح  

تفاق األمم املتحدة العـاملي، ومبـادئ االسـتثمار         األونكتاد، وا املبادرة، بصورة مشتركة،    
  .املسؤول اليت تدعمها األمم املتحدة، واملبادرة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

  www.SSEinitiative.org: انظر الرابط  

  الشركات املشمولة واملواضيع املتناَولة: حتديد النطاق  -ثالثاً  
، عندما حتدد النطاق املالئم لتطبيق ملالية واجلهات التنظيميةأسواق األوراق ايتعني على   -١٥

مبادرة اإلبالغ عن االستدامة وموضوع املبادرة، أن تأخـذ يف االعتبـار القـدرة القائمـة      
للشركات على اإلبالغ عن املسائل املتعلقة باالستدامة وأن تركـز علـى اإلفـصاح عـن             

  .ب املصلحة اآلخريناملعلومات اليت ال بد منها للمستثمرين وأصحا

  عدد الشركات املشمولة وأنواعها: نطاق التطبيق  -ألف  
قد تسعى مبادرات اإلبالغ عن االستدامة إىل التركيز على مؤسسات األعمال الـيت      -١٦

 -لديها أهم تأثريات بشأن االستدامة، بينما تأخذ يف االعتبار أيضاً مدى قدرة الـشركات               
وأحـد  .  على إعداد هذه التقارير    -رية واملتوسطة احلجم    سيما مؤسسات األعمال الصغ    وال

أال ُيشترط  خيارات السياسات املطروحة، وخاصة يف حالة مبادرات اإلفصاح اإللزامية، هو           
قيام جمموعة فرعية فقط من الشركات باإلفصاح عن املسائل املتعلقة باالستدامة، مثل            سوى  

 األعمال الصغرية، فيمكن النظر إمـا يف        أما مؤسسات . مؤسسات األعمال اململوكة للدولة   
خمططـات  يف  املبادرات اإللزامية اليت تشمل معايري خمتلفة لإلبالغ تتناسب مـع قـدرهتا أو              

  .اإلبالغ الطوعية
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بسوق األوراق املالية اهلندية بأن التقارير      التسجيل  ، يقضي اتفاق    ٢٠١٢ومنذ عام     -١٧
ومـسائل احلكومـة    البيئية واالجتماعيـة    ملسائل  ااملتعلقة مبسؤولية الشركات واليت تتناول      

للشركات جيب اإلفصاح عنها كجزء من التقارير السنوية ألعلى مائة شركة مدرجـة مـن        
واشتراط اإلبالغ هـذا يف اهلنـد       . حيث القيمة اإلمجالية ألوراقها املالية املتداولة يف السوق       

 أي  -وهذا النـْهج    .  يف البورصة  طوعي حالياً فيما يتعلق جبميع الكيانات األخرى املسجلة       
 ميكن أن يكـون     - شركة   ١٠٠عدم اإلبالغ اإللزامي بشأن االستدامة إال فيما يتعلق أكرب          

جزءاً من عملية أخذ تدرجيية مبتطلبات اإلبالغ هبدف أن يشمل يف خامتة املطاف جمموعـة               
  .أوسع من الشركات الكبرية

ق مبادرات اإلبالغ عـن االسـتدامة إىل        وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يسعى تطبي        -١٨
وباالقتران . جتنب حتميل أعباء غري متناسبة على الشركات املسجلة مقابل الشركات اخلاصة          

مع القضايا البيئية التنافسية اليت نوقشت أعاله، فإن املبادرات اليت تفرض عبئاً غري متناسـب               
ن أن تؤثر على قـرار الـشركة        على الشركات املسجلة باملقارنة مع الشركات اخلاصة ميك       

ويف حني أن االلتزامات املتعلقة باإلبالغ املايل وغري املايل يف حالـة            . يف البورصة بالتسجيل  
الشركات املسجلة ستتجاوز يف كل دولة من الدول التزامات الشركات اخلاصة، فإنه ينبغي             

 خاصة هي من بني أكرب فبعض الشركات اململوكة ملكية. أن ُيبحث بدقة الفارق بني االثنتني
من املعلومـات   قدراً أكرب   الشركات عرب الوطنية يف العامل ولديها مسامهون مهتمون يطلبون          

على ذلك، فإن مديري صناديق االستثمارات السهمية اخلاصة يطلبون    وعالوة. عن االستدامة 
ـ (معلومات بشأن االستدامة من الشركات اليت يـستثمرون فيهـا            على حنو متزايد   ادئ مب

ونتيجةً لذلك، ينبغي أن تنظر اجلهـات التنظيميـة يف          ). ٢٠١٣،  PRI: االستثمار املسؤول 
تطبيق مبادرات اإلبالغ عن االستدامة على الشركات اخلاصـة والـشركات املـسجلة يف              

  .البورصة على السواء

  املتعلقة باالستدامة ذات الشأن التركيز على املسائل : نطاق املوضوع املطروح  -باء  
ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية بصراحة يف نطاق املوضوع،              -١٩

فأسواق األوراق  .  ذات الشأن  مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باالستدامة يف تعاريفها للمعلومات        
أو اجلهات التنظيمية للسندات تتطلب من الشركات أن حتدد وتكشف عن املخاطر            /املالية و 

من جانـب اجلهـة     " ذات الشأن "تعبري  عرِّف عادةً   ُيو.  املرتبطة بنشاط األعمال   أنذات الش 
التنظيمية للسندات أو اهليئة القياسية لوضع القواعد، اليت قد تقدم بعض األمثلة على أنـواع               

والتوصـيات  املبادئ  ‘    ل وعلى سبيل املثال، فوفقاً   .  ذات شأن  املعلومات اليت ميكن أن تكون    
 Corporate Governance Principles( ‘٢٠١٠كمة الشركات، مع تعديالت عام املتعلقة حبو

and Recommendations with 2010 Amendments( ـ ـ  ـ املقدم س حوكمـة  ـة مـن جمل
، يتعني على كل شـركة أن حتـدد   )ASX Corporate Governance Council(ركات ـالش

وهذه قد تشمل االعتبـارات     . مالاليت تواجهها فيما يتعلق بنشاط األع     ذات الشأن   املخاطر  
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املتعلقة باالستدامة باإلضافة إىل األشكال األكثر تقليدية من املخاطر مثل املخاطر التـشغيلية             
وفضالً عن ذلك، ). ٣٣: ٢٠٠٧جملس حوكمة الشركات، (والتكنولوجية واملتصلة بالسوق    

بالواليات املتحدة تـنص     هيئة األوراق املالية وعمليات البورصة    فإن اإلرشادات الصادرة عن     
هيئـة  (ذات شـأن    على أنه يف حالة الشك، ينبغي اعتبار املخاطر املتصلة بتغري املناخ خماطر             

احلكومي  كما أن املنشور الصادر عن فريق اخلرباء      ). ٢٠١٠األوراق املالية وعمليات البورصة،     
إرشـادات  ‘لألونكتاد، واملعنون    التابع   الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ      

إدارة املؤسسة هي   "، تنص على أن     ‘بشأن مؤشرات مسؤولية الشركات يف التقارير السنوية      
وآثاره على حمتوى   ذات الشأن،   ‘املسؤولة عن اختاذ القرارات املالئمة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ          

  .(UNCTAD, 2008:12)" تقاريرها املتعلقة مبسؤولية الشركات
ذات على اجلوانب   باملسائل ذات الشأن    ينبغي أيضاً أن تشتمل اإلرشادات املتعلقة       و  -٢٠

من التأثريات البيئية واالجتماعية اليت ميكن التنبؤ هبا على حنو معقول والناجتـة عـن               الشأن  
املشاريع املستقبلية واألنشطة اليت متر حالياً مبرحلة التخطيط أو مبرحلة تطوير املشروع، مثـل             

وهـذا  . األراضي، ونشر التكنولوجيات اجلديدة، واالنـدماجات واالسـتحواذات       حيازة  
اإلفصاح، مقترناً حبوار اجلهات صاحبة املصلحة، ميكن أن يساعد الشركات علـى حتديـد              

  .وجتنب مشاكل االستدامة اليت حيتمل أن تكون كبرية واجلوانب السلبية قبل أن تقع
تبايناً كبرياً تبعاً للصناعة ومنوذج نشاط األعمال ن ذات الشأوميكن أن تتباين القضايا   -٢١

ويتمثل أحد خيـارات الـسياسات يف قيـام أسـواق األوراق املاليـة         . ومناطق العمليات 
ذات الشأن  جري الشركات حتليلها اخلاص هبا للجوانب       اجلهات التنظيمية باقتضاء أن تُ     أو/و

ا النْهج جتنـب احلاجـة إىل تقـدمي       إذ ميكن هبذ  . وأن تفصح عن كل من العمليات والنتائج      
وتوجد إرشادات بشأن كيفية إجراء حتليل      . إرشادات وصفية خبصوص ما ينبغي اإلبالغ بشأنه      

جملس معايري كـشف املعلومـات عـن        ‘، مثالً اإلرشادات اليت وضعها      للجوانب ذات الشأن  
اجمللـس الـدويل    ‘، و ‘سبيةاجمللس الدويل للمعايري احملا   ‘، و ‘مبادرة اإلبالغ العاملية  ‘، و ‘الكربون

سيشّجع هذا النْهج الشركات علـى      و. ‘ظمة الدولية لتوحيد املقاييس   املن‘و،  ‘لإلبالغ املتكامل 
 يف الكيفية اليت تؤثر هبا املسائل املتعلقـة باالسـتدامة    - بنشاط وعلى أساس مستمر      -التفكري  

  .‘ذات شأن‘ على نشاط أعماهلا وعلى حتديد العتبات اليت تعترب عندها قضية ما
أو اجلهات التنظيمية يف وضع     /ويف سياقات معينة، قد تنظر أسواق األوراق املالية و          -٢٢

. متطلبات دنيا لإلفصاح أو أمثلة للمعلومات اليت ينبغي أن تنظر الشركات يف اإلبالغ عنـها       
سبيل وعلى  . وميكن أن يتعلق ذلك بقطاعات حمددة أو مبسائل ذات أمهية حملية بالغة اإلحلاح            
لدى ذات شأن   املثال، ُينظر على نطاق واسع إىل عملية إعادة تأهيل املناجم على أهنا مسألة              

اجلهات صاحبة املصلحة يف جمال التعـدين؛ وينبغـي أن تنظـر أسـواق األوراق املاليـة                 
اجلهات التنظيمية يف التأكيد على ذلك لشركات التعدين وتشجيعها على اإلفصاح عن             أو/و

  .لربامج وأوجه األداء ذات الصلة على النحو املناسبالسياسات وا
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  النموذج اإللزامي أم الطوعي: منوذج اإلفصاحاختذ قراراً بشأن   -رابعاً  
املبـادرات  : ميكن تصنيف مبادرات اإلبالغ عن االستدامة إىل نوعني رئيسيني، مها           -٢٣

كزة علـى اقتـضاء االمتثـال       وقد تكون النُُّهج اإللزامية مرت    . اإللزامية واملبادرات الطوعية  
التعليل أو على إطار وصفي، يف حني أن النُُّهج الطوعية تترك اإلبالغ لتقـدير الـشركة                 أو

وميكن استخدام  . ولكنها تنطوي على إمكانية أن تكون فعالة عند وجود عوامل دافعة معينة           
عض الـشركات  كال النهجْين يف آن واحد مع ختصيص اإلبالغ اإللزامي لبعض املسائل أو لب         

وميكن استخدامهما على حنو متعاقب، فًيستخدم اإلبالغ الطوعي لفترة أوليـة بغيـة             . فقط
متكني للشركات من تطوير قدراهتا على أن حيل حمله يف خامتة املطاف اإلبـالغ اإللزامـي                

  .لضمان اتباع هنج منسَّق لدى مجيع الشركات
ومـات حمـددة إذا كانـت       م الـشركات معل   ويوجد احتمال أكرب يف أن تقـدّ        -٢٤
 ؛UNCTAD, 2011a(ذا اإلفصاح إلزامياً ـة أو اجلهة التنظيمية قد جعلت هـاألوراق املالي سوق

وبناء على ذلك، فإن بعض الدول األعضاء، منـها مـثالً   ). Ioannou and Serafeim, 2012و
ل فيما يتعلق ببعض    فرنسا والدامنرك والسويد، قد جعلت اإلبالغ عن االستدامة إلزامياً على األق          

  .الشركات، وخاصة مؤسسات األعمال الكبرية أو مؤسسات األعمال اململوكة للدولة
ومع ذلك، فإن بيانات األونكتاد ُتظهر أيضاً أن بعض املبادرات الطوعية قد اتسمت               -٢٥

ويف جمـال  . بالفعالية، يف حني أن بعض القواعد اإللزامية قد جرى جتاهلها إىل حـد كـبري       
 من اإلبالغ أكرب مما تتطلبـه القواعـد         حيدث يف بعض البلدان قدر    غ عن االستدامة،    اإلبال

وعلى سبيل املثال، فإن بند اإلفصاح املرجعي عن حوكمة الشركات، الذي وضعه            . اإللزامية
هو "  فيما يتعلق باملسؤولية البيئية واالجتماعية     السياسة العامة واألداء  "فريق اخلرباء، واملعنون    

 سوقاً، ومع ذلك فإن ٢٥ يف املائة من األسواق الناشئة وعددها  ٥٦ تتطلبه سوى نسبة     بند ال 
 شركة من أكرب الشركات يف هذه األسواق تقوم باإلفصاح عن           ١٨٨ يف املائة من     ٩١نسبة  

 ولذلك ففي حني أن القواعد اإللزامية حتقق بصورة عامة قدراً). UNCTAD, 2011a:6(هذا البند 
ح على وجه اإلمجال، ميكن أيضاً للنُُّهج الطوعية املصمَّمة جيداً أن تكـون             أكرب من اإلفصا  

خياراً فعاالً، وخاصة فيما يتعلق بالدول اليت تأخذ مببادرة بشأن اإلبالغ عن االستدامة ألول              
  ).باء-الفرع رابعاً(مرة 

   لالمتثال أو التعليل عند اشتراط اإلفصاح عن االستدامةاًم إطاراستخِد  -ألف  
ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف استخدام إطار قائم على               -٢٦

ويشيع هذا   .)٥(االمتثال أو التعليل عند اشتراط اإلفصاح عن االستدامة من جانب الشركات          
__________ 

إن مل تفعل   "، أو   "التطبيق والتعليل "وأعادت تسميته ليصبح    " االمتثال أو التعليل  ‘اعتمدت بعض املنظمات هنْج      ) ٥(
م وهو يستخدم مصطلح    وال مييز هذا التقرير بني هذه الصيغ املختلفة للمفهو        ". اإلبالغ أو التعليل  "أو  " فلم ال؟ 

 . مصطلحات بديلة تستخدمها املنظمات األخرى- فيما عدا ذلك -، ما مل ينقل مرجعياً "االمتثال أو التعليل"
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لإلبالغ عن االستدامة وهو النموذج الـذي اقترحـه         احلالية  النْهج لدى املبادرات اإللزامية     
 ٢٠١٥لشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عـام            مم املتحدة ل  األ فريق

(United Nations, 2013:24) .غية عدم فرض عبء ال موجب ويسمح هذا النموذج باملرونة ب
وضمن اإلطار القائم على االمتثال أو التعليـل،        ). القائمني باإلبالغ (معدِّي التقارير   له على   
ركات عادة باإلبالغ يف ضوء جمموعة قياسية حمددة من بنود اإلفصاح، أو ُيطلـب              تقوم الش 

منها أن تعد تقريراً عن االستدامة وأن تشرح هنجها بشأن اختيار املعلومـات املدرجـة يف                
ويف احلالة األوىل، ينبغي أن تعلل الشركات أي ثغرات يف اإلفصاح باملقارنـة مـع               . التقرير

ويف احلالة  . َصى توصيةً قويةً بتقدمي إرشادات بشأن كيفية تعليل أي ثغرات          ُيو -املعيار احملدد   
األخرية، ُيطلب ببساطة من الشركات أن تعلل السبب يف عدم نشرها تقريراً عن االسـتدامة           

  .إذا كانت احلال كذلكعلى اإلطالق، 
 بيلعلى س) ASX Corporate Governance Council(وقد قام جملس حوكمة الشركات   -٢٧

املبادئ والتوصـيات املتعلقـة     ‘املثال باعتماد منوذج قائم على االمتثال أو التعليل خبصوص          
. الصادرة عنه واليت تتضمن أحكاماً بشأن املسائل املتعلقـة باالسـتدامة    ‘ حبوكمة الشركات 

وُتشجَّع الشركات على تطبيق التوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية وهي مطالبة بتقـدمي             
وجيب على الـشركات    .  عن مدى اتباعها هلذه التوصيات     ن يف تقريرها السنوي يكشف    بيا

  .اليت مل تتبع مجيع التوصيات أن حتدد التوصيات اليت مل جير اتباعها وأن تشرح أسباب ذلك
غ لألوراق املالية من مجيع اجلهات املُْصدرة لألوراق        ل، تتوقع سوق جوهانسرب   وباملث  -٢٨

 ٧٥اليت تشمل حالياً    ‘ الشركاتحلوكمة  مدونة قواعد كينغ    ‘ادئ احملددة يف    املالية تناول املب  
مبدأً، من بينها مبادئ بشأن اإلبالغ عن االستدامة واإلبالغ املتكامل، واإلفصاح عن الكيفية             

وباإلضافة . جير تطبيقهاليت جرى هبا تطبيق كل مبدأ أو تعليل السبب أو بيان إىل أي مدى مل               
ن يكون تقييم املبادئ موثقاً يف شكل سجل جيب إتاحته على املوقع الشبكي   جيب أ إىل ذلك،   

  .للجهة املُْصدرة
غ جملس حوكمة الـشركات وسـوق جوهانـسرب       واإلطاران اللذان يستخدمهما      -٢٩

لألوراق املالية مها مثاالن لنْهج قائم على املبادئ باملقارنة مع النْهج القائم على القواعد املطبَّق              
فالنْهج القائم على املبادئ، املعمول بـه يف حوكمـة الـشركات،            . الغ غري املايل  على اإلب 

واملقترن عادةً باإلطار القائم على االمتثال أو التعليل، حيدد جمموعة رفيعة املستوى من املبادئ              
األساسية بينما يسلّم بأن التنفيذ احملدد هلذه املبادئ قد يتخذ أشكاالً خمتلفـة يف الـشركات                

وكما تنص إرشادات جملـس     . ناعات املختلفة تتسم بالفعالية واملالءمة على حنو متساوٍ       والص
حوكمة الشركات، فإن النهج القائم على املبادئ املرتبط بإطار قائم على االمتثال أو التعليل              

ومع ذلـك يكـون     . يسمح للشركة بأن تشرح كيف تتفق ممارساهتا مع روح املبدأ املعين          
ات الربهنة على أهنا تفهم املسائل ذات الصلة وأهنا قد وضعت يف االعتبار             مطلوباً من الشرك  

  .تأثري أي هنْج بديل يتم اختياره



TD/B/C.II/ISAR/67 

GE.13-51247 14 

  طوعية يف البدء مببادرة انظر   -باء  
 أن تكون فعالة    ةتنطوي أيضاً املبادرات الطوعية لإلبالغ عن االستدامة على إمكاني          -٣٠

ل أكرب يف أن متتثل الشركات لتوصية طوعيـة         ويوجد احتما . عند وجود عوامل دافعة معينة    
على املعلومات املتعلقة باالستدامة من جانب اجلهـات        كبري  بشأن اإلبالغ عند وجود طلب      

، وعندما تـرى    )أي املستثمرون والعمالء واملسؤولون احلكوميون    (الرئيسية صاحبة املصلحة    
  ).  أو السمعةتتعلق بالعمليات(الشركات أن هذا اإلبالغ ينطوي على فوائد 

وميكن الربهنة على فعالية النْهج الطوعي بالزيادة يف اإلبالغ عن االسـتدامة مـن                -٣١
وإحـدى األدوات اهلامـة     . جانب آالف الشركات غري املطالبة قانوناً بأن تفعـل ذلـك          

فعالية املبادرة الطوعية لإلبالغ عن االستدامة هي وضـع مؤشـر مناسـب بـشأن                لزيادة
دة ما ُتربز هذه املؤشرات أصحاب األداء األعلى، وتسمح للضغوط والرتعـة            وعا. االستدامة

عملية اإلفصاح واألداء نفسه يف خامتة املطـاف         التنافسية بني الشركات بأن تدفع إىل األمام      
)International Finance Corporation, 2011 .( ففي الربازيل، على سبيل املثال، أطلقت سوق

يف الكربـون    مؤشرها املتعلق بالكفـاءة    ٢٠١٠يف عام    BM&FBOVESPAاألوراق املالية   
 يف املائـة يف عـدد   ٤٤ شهراً من إطالقه، إىل زيـادة بنـسبة   ٢٤والذي أدى، يف غضون     

  .الشركات اليت تقوم باإلبالغ طواعيةً عن بيانات االنبعاثات
ألول وميكن أن يكون استخدام املخطط الطوعي مالئماً بصورة خاصة عند األخذ              -٣٢

مرة مببادرة لإلبالغ عن االستدامة، وال سيما عند القيام بذلك يف دولة ليس لـديها سـوى               
وهذه املخططات الطوعية ميكن أن تكـون       . خربة ضئيلة بإعداد التقارير املتعلقة باالستدامة     

مرحلة تعليمية مفيدة للشركات تسمح هلا ببناء القدرات الضرورية إلعداد تقارير ذات جودة             
  .ة عن االستدامةعالي

  السياسة املتعلقة باإلفصاح عن االستدامة أَِشر إىل اجتاه   -جيم  
ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيميـة يف تقـدمي املـشورة إىل                 -٣٣

املسامهني ذوي الصلة بشأن التوجه املستقبلي لسياستها، وينبغي أن ُيخصَّص للشركات وقٍت            
وعندما ُيراد باملبادرة أن تتطور من منـوذج لإلفـصاح إىل    . ذه السياسة كاٍف للتكيف مع ه   

منوذج آخر، مثالً من النموذج الطوعي إىل النموذج اإللزامي، فإن مـن شـأن الوضـوح                
وعلـى  . خبصوص توجهها املستقبلي أن يدعم استيعاب اإلفصاح عن االستدامة يف الـسوق      

كونـغ لـألوراق املاليـة يف        أدرجـت سـوق هونـغ        ٢٠١٢سبيل املثال، ففي عـام      
فيها دليالً طوعياً بشأن اإلبالغ عـن اجلوانـب البيئيـة واالجتماعيـة             التسجيل   متطلبات

 ٢٠١٥احلوكمة وأوضحت أهنا ستنظر يف تعزيز قاعدة االمتثال أو التعليل حبلول عـام               وعن
(Hong Kong Stock Exchange, 2012) .  فورة وباملثل، أعلن الرئيس التنفيذي لـسوق سـنغا
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 أن هذه األخرية ستنتقل إىل نظام االمتثـال         ٢٠١٣لألوراق املالية يف أحد املؤمترات يف عام        
  ).Green Business Times.com, 2013(التعليل يف املستقبل  أو
وتوجد عدة أسواق أوراق مالية كانت يف بادئ األمر ترّوج لإلفصاح الطوعي عن               -٣٤

. مث انتقلت إىل نظام اإلفصاح اإللزامي عن االسـتدامة       االستدامة لدى الشركات املسجلة هبا      
بورصة ماليزيا بإطارها املتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات يف        أخذت  وعلى سبيل املثال،    

، جيب على الشركات املسجلة بـسوق األوراق        ٢٠٠٧بيد أنه منذ هناية عام      . ٢٠٠٦عام  
فصح عن ممارساهتا اليت تدعم نشاط األعمـال        هبا، أن ت  التسجيل  املالية هذه، وفقاً ملتطلبات     

  .تقدمي بيان هبذا الشأنجيب إذا مل توجد أي ممارسات من هذا القبيل، و. املستدام

اليت تزيد إىل أقصى حد من النتـائج        التنفيذ  عوامل  والتصميم  اعتمد    -خامساً  
  املرغوب فيها للسياسات

  اهنض مبمارسات االستثمار املسؤول  -ألف  
مصطلح االستثمار املسؤول إىل اجلهود اليت يبذهلا املستثمرون إلدماج املسائل          يشري    -٣٥

املتعلقة باالستدامة يف القرارات االستثمارية وللتفاعل على حنو نشط مع الشركات املـستثمر         
وينبغي أن ). UNCTAD, 2011b:34(تدامة ـملتعلقة باالساهبا للتشجيع على حتسني املمارسات 

راق املالية واجلهات التنظيمية يف النهوض مبمارسات االستثمار املسؤول لدى تنظر أسواق األو
  .املستثمرين كوسيلة إلجياد مزيد من الطلب على اإلبالغ العايل اجلودة عن االستدامة

ومبادئ االستثمار املسؤول اليت تدعمها األمم املتحدة هي أكرب مبادرة للمستثمرين             -٣٦
وميكن . عملية صنع قرارات االستثمار   ائل املتعلقة باالستدامة يف     تركز على تعميم إدماج املس    

أن يؤدي الترويج لعضوية هذه املبادئ لدى املستثمرين إىل مساعدهتم على زيـادة تطـوير               
  .فهمهم لتأثري املسائل املتعلقة باالستدامة على ممارسات االستثمار

  انظر يف الرجوع إىل املعايري الدولية   -باء  
من شأن اإلبالغ عن األداء من حيث االستدامة وفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهيـة               -٣٧

. الدولية أن يتيح هنْجاً حيقق االتساق وإمكانية املقارنة بشأن املـسائل املتعلقـة باالسـتدامة      
فاالتساق وإمكانية املقارنة يضيفان قيمة إىل عمليات اإلفصاح عن االستدامة تفيد املستثمرين            

وقد ظلت فوائد اتباع هنْج متناسق لدى الشركات على نطاق          . أصحاب املصلحة اآلخرين  و
السياسات الرامية إىل   واضعي  العامل مسألة واضحة يف اإلبالغ املايل كما انعكست يف جهود           

  .العمل على تالقي املعايري الدولية املتعلقة باإلبالغ املايل
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 الدول األعضاء، ينبغي أن تنظـر أسـواق         حرصاً على الترويج لنهج متناسق لدى     و  -٣٨
األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف تطلّب قيام الشركات باإلبالغ عن املـسائل املتعلقـة              

ففي السويد، على سبيل املثال، فإن مجيـع مؤسـسات          . باالستدامة وفقاً إلطار إبالغ دويل    
ة باستخدام املبـادئ التوجيهيـة      األعمال اململوكة للدولة مطالبة بإعداد تقرير عن االستدام       

  .ملبادرة اإلبالغ العاملية
والنهج العملي الذي ينبغي أن ُيؤخذ به يف وقت مبكر من عملية إطـالق مبـادرة                  -٣٩

بشأن اإلبالغ عن االستدامة مؤداه قيام أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية أوالً حبصر             
تخدمها الشركات فعالً من أجـل اإلبـالغ عـن           اليت تس  - إن ُوجدت    -املعايري الرئيسية   

 يف املائـة مـن   ٨٠وعلى سبيل املثال، إذا كانت نسبة . االستدامة ومدى تطبيق هذه املعايري  
الشركات الكبرية يف دولة ما تقوم فعالً طواعيةً باستخدام نفـس اجملموعـة مـن املبـادئ         

 يف  ١٠٠تطبيق ليصل إىل نـسبة      التوجيهية، فقد يكون من املفيد البدء مبجرد توسيع نطاق ال         
فهذا ميكن أن يساعد بدرجة ُيعتد . املائة من الشركات الكبرية أو إىل أبعد من هذه الشركات

وعلى أية حال، من املوصى به      . هبا يف عملية توسيع نطاق التطبيق ويف اختيار معيار لإلبالغ         
خاضـعةً لالسـتنتاجات    ) الفرع ثالثاً (النطاق األخرية   حتديد  بدرجة مرتفعة أن تظل عملية      

املستمدة من اعتبارات التصميم املتعلقة باملعايري الدولية واملشاورات املعقودة مـع أصـحاب       
  .املصلحة املتعددين

وينبغي أيضاً أن تنظر أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف الدور الذي ميكن               -٤٠
من أجل مساعدهتا على أن تفهم بـشكل        هلا القيام به يف تيسري عمليات التدريب للشركات         

فعمليات التدريب  . أفضل اُألطر الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية القائمة لإلبالغ عن االستدامة          
وعلى سبيل املثـال، فـإن   . هذه مفيدة يف املساعدة يف عملية بناء القدرات يف البلدان النامية      

 مع مبادرة اإلبالغ العاملية على تنظيم        تعمل BM&FBOVESPAالربازيلية  سوق األوراق املالية    
  .حلقات عمل تدريبية من أجل الشركات املسجلة يف بورصتها

وقد ترغب أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف رصد تطّور اإلطار الـدويل               -٤١
املتكامل ويف املشاركة يف زيادة تطويره والنظر يف استخدامه مىت ُوضع يف صـورته              لإلبالغ  

اإلبالغ من جانب الشركات يهدف إىل      سياق  فاإلبالغ املتكامل هو جمال ناشئ يف       . نهائيةال
تزويد اجلهات املسهِمة برأس املال املايل يف املؤسسة مبعلومات موجزة عن الكيفية اليت تؤدي              
هبا استراتيجية املؤسسة وإدارهتا وأداؤها وآفاقها املرتقبة إىل خلق قيمة يف اآلجـال القـصري               

القـضايا االجتماعيـة   بويسلّم اإلبالغ املتكامل بأن خلق القيمة يتـأثر   . ملتوسط والطويل وا
ويقوم اجمللـس الـدويل     . والتحديات البيئية كما يتأثر بدرجة جودة العالقات مع املسامهني        

لإلبالغ املتكامل بقيادة جهود ترمي إىل استحداث إطار دويل لإلبالغ املتكامل من املتوقـع              
  .٢٠١٤ هنائي له يف عام نشر مشروع
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وحىت رغم أن وضع معيار دويل لإلبالغ املتكامل مازال طور االستحداث، قامـت               -٤٢
 سبيل  وعلى. مع ذلك اجلهات املختصة يف بعض الدول باالنتقال حنو هذا النموذج لإلفصاح           

أن ) على أساس مبدأ التطبيـق أو التعليـل  (غ لألوراق املالية املثال، تتطلب سوق جوهانسرب 
حلوكمـة  مدونة قواعد كينغ الثالثـة      ‘    لتنشر الشركات املسجلة فيها تقريراً متكامالً وفقاً        

لشخصيات البارزة الرفيـع    األمم املتحدة ل  فريق  وباإلضافة إىل ذلك، فإن تقرير      . ‘الشركات
م  قد أشار إىل أن كثرياً من الـشركات تـسلّ          ٢٠١٥املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام        

عن التأثريات االجتماعية والبيئية ألنشطتها وكذلك عن        ‘إبالغ متكامل ‘اعتماد  "حلاجة إىل   با
وتدعو هذه الشركات إىل إقامة شراكة عاملية جديدة لتشجيع الشركات على           ." أدائها املايل 

  .(United Nations, 2013:11)اتباع هذه املمارسة 
على الصعيد الدويل   التناسق يف املمارسات    ويف حني أن املعايري الدولية مهمة لتحقيق          -٤٣

.  ذات الـشأن   وما جيلبه ذلك من فوائد، فإهنا قد ال تصور بدقة دائماً مجيع املسائل الوطنية             
أو اهليئات التنظيمية يف تكملة املعايري الدولية       /ولذلك ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية و       
  ).الفرع دال(التنمية املستدامة بإرشادات بشأن اإلفصاح فيما يتصل بأولويات 

  أصحاب املصلحة املتعددينمع استخدم التشاور   -جيم  
ميكن أن يكون هنْج التشاور مع أصحاب املصلحة املتعددين يف مجيع مراحل عمليـة       -٤٤

سيما يف  اعتماد هذه القواعد وتبنيها على نطاق واسع، وال      من أجل   وضع القواعد أمراً مفيداً     
حيدد األولويات  أن  إذ ميكن للحوار املتعدد أصحاب املصلحة       . رات الطوعية استحداث املباد 

والتحديات من زوايا نظر عديدة تساعد أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف عمليـة   
وميكن أن تتحقق عملية التبين املثلى عن طريق        . تصميم وتنفيذ مبادرة اإلبالغ عن االستدامة     

وذلك لرئيسية صاحبة املصلحة أثناء مجيع مراحل عملية وضع القواعد          التشاور مع اجلهات ا   
أي ينبغي إشراك أصحاب املصلحة يف تـصميم        : على عكس التشاور مىت تقرر النْهج احملدد      
  .املبادرة وليس فقط يف جمرد املوافقة عليها

 عملية  ٢٠١٠نوفمرب  /وعلى سبيل املثال، أطلقت املفوضية األوروبية يف تشرين الثاين          -٤٥
تشاور عامة على اإلنترنت بغية جتميع اآلراء بشأن اإلفصاح عن املعلومات غري املاليـة مـن           

واستضافت املفوضية أيضاً سلسلة من حلقات العمل ألصحاب        . جانب مؤسسات األعمال  
املصلحة املتعددين بشأن اإلفصاح عن املعلومات البيئية واالجتماعية واملعلومـات املتعلقـة            

 وقام ممثلون من مؤسسات األعمال، وصناديق االستثمار، واالحتادات التجاريـة،           .باحلوكمة
ومجاعات حقوق اإلنسان، واحلكومات، ووسائط اإلعالم، ومنظمات املستهلكني بتبـادل          
اآلراء بشأن أمهية اإلفصاح عن املعلومات البيئية واالجتماعية واملعلومات املتعلقة باحلوكمـة            

فإذا كان جيري استخدام معيار     . لسياسة األوروبية يف هذا امليدان    ابشأن  وطرحوا مقترحات   
دويل يف هذا الصدد، فإنه يكون أيضاً من املفيد استخدام معيار يكون قد ُوضع عن طريـق                 

  .عقد مشاورات مع أصحاب املصلحة املتعددين على الصعيد الدويل
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 القواعـد يف جمـال      وميكن أن يؤدي التعاون بني هيئتني أو أكثر من هيئات وضع            -٤٦
والنتيجة املترتبـة   هي  استحداث مبادرات اإلبالغ عن االستدامة إىل زيادة تعزيز هذه العملية           

 يف اهلند قد جعل األساس      األوراق املالية والبورصة  جملس إدارة   وعلي سبيل املثال، فإن     . عليها
وجيهية الطوعية الوطنيـة    املبادئ الت ‘ هو   الذي يرتكز عليه مطلبه اخلاص باإلبالغ عن االستدامة       

 اليت نـشرهتا وزارة شـؤون       ‘املتعلقة باملسؤوليات االجتماعية والبيئية واالقتصادية للشركات     
وزارة االستدامة والبيئة واملياه والسكان     ‘ويف استراليا، تقوم حالياً     . ٢٠١١الشركات يف عام    
اجلـرد  ‘قاليم، على حتسني بالعمل، يف شراكة مع حكومات الواليات واأل  ‘ واجملتمعات احمللية 
  .‘الوطين للملوِّثات

  قدِّم إرشادات بشأن االستدامة   -دال  
هـة  اجلاليـة أو    املوراق  األميكن أن تكون إرشادات االستدامة اليت تضعها سـوق            -٤٧
تنظيمية بغية تكملة املعايري الدولية القائمة انعكاساً للضرورات امللحة لالستدامة اليت تكون            ال

وليس من الضروري أن تكون اإلرشـادات وصـفية   . ملياً ولكنها ذات أمهية حملياً   متوائمة عا 
. جامعة شاملة ولكنها ميكن أن تضع األساس لـدمج االسـتدامة وحتـسني الـشفافية               أو

فاملعلومات اليت تساعد على الربط بني معايري دولية متعددة وتتيح إرشادات بشأن الكيفية اليت  
ويف األسواق اليت تـشهد تركـزاً       . يري تكون مفيدة بصورة خاصة    ميكن هبا تطبيق هذه املعا    

شديداً يف قلة من الصناعات، ميكن أيضاً للتحليالت القطاعية املتبصرة بشأن املسائل املادية أن     
املقدمة من وتكون ذات قيمة وأن تتيح استخدام اإلرشادات القائمة املتعلقة باإلبالغ القطاعي  

وميكن لإلرشادات املوضوعة خصيصاً من أجل مؤسسات األعمـال         . مبادرة اإلبالغ العاملية  
  .الصغرية واملتوسطة احلجم أن تكون هي األخرى مفيدة

أو اجلهات التنظيمية يف    /ولبدء هذه العملية، ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية و           -٤٨
امة بغيـة  نشر بيان رمسي يشرح األساس املنطقي لإلبالغ من جانب الشركات عن االسـتد         
ق فـسو . مساعدة الشركات على أن تفهم على حنو أفضل الفوائد املترتبـة علـى ذلـك              

إىل نظراً غ لألوراق املالية مثالً تذكر أن اإلبالغ املتكامل يزيد من وعي املستثمرين    جوهانسرب
الصك ‘ويف كندا، جاء يف . أنه جيمع بني بيانات األداء املتعلق باالستدامة وبيانات األداء املايل        

أنـه يوجـد اهتمـام    ‘  اإلفصاح املستمر عن املعلومات   املتعلق بالتزامات  ١٠٢-٥٢الوطين  
قـدَّم يف اإلبـالغ     ، ويشرح هذا الصك أنه ينبغي أن تُ       من جانب املستثمرين   باملسائل البيئية 

نظرات حتليلية على املخاطر املتعلقة بنشاط أعمال الشركة لكـي ميكـن للمـستثمرين أن               
كذلك فإن املنـشور    . أو على أدائها املايل   / هذه املخاطر على عمليات الشركة و      أثر يقّيموا
 Powering Business( ‘ل املديرينـ دليل من أج-اط األعمال ـتقوية استدامة نش‘ املعنون

Sustainability – A Guide for Directors( الصادر عن سوق األوراق املالية مباليزيا ،) بورصة
التفاعل مع  ستدامة مبؤسسات األعمال وأمهية     ألضواء على الصلة الوثيقة لال    ، يسلط ا  )ماليزيا
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وأصدرت أيضاً سوق سنغافورة لألوراق . (Bursa Malaysia, 2010)اجلهات صاحبة املصلحة 
وما املالية إرشادات بشأن اإلفصاح عن االستدامة تطرح وجهة نظر البورصة بشأن االستدامة        

  .الشركاتعلى من آثار إلفصاح عنها ل

  قدِّم حوافز من أجل اإلفصاح  -هاء  
أو اجلهة التنظيمية أن تقدم جمموعة من احلوافز ترمـي    /ميكن لسوق األوراق املالية و      -٤٩

واالعتراف العـام بأمهيـة   . إىل زيادة معدل تبين الشركات ملبادرات اإلفصاح عن االستدامة       
استخدمته سوق األوراق املاليـة     اإلبالغ عن االستدامة هو شكل من أشكال احلوافز الذي          

وبقيام سوق األوراق املالية هذه بإصدار قائمة جـرد         .  بنجاح BM&FBOVESPAالربازيلية  
سنوية للشركات اليت تنشر تقارير عن االستدامة، فإهنا قد اعترفت هبا اعترافاً إجيابياً وأحدثت              

وزيادة املتعلقة باالستدامة   زيادة يف قيمة االسم التجاري للشركات اليت تفصح عن املعلومات           
غ سوق جوهانـسرب  واستناداً إىل ردود أفعال الشركات، قررت       . هبذه الشركات يف الوعي   

لألوراق املالية زيادة فعالية الواجهة البينية بني اجلهات املُْصِدرة واملستثمرين باعتبـار ذلـك              
راك املستثمرين بـشأن األداء     وقد أُشري إىل أن إش    . حافزاً رئيسياً للمضي قُدماً يف هذا السبيل      

ِدرة، وتعمل حاليـاً سـوق      واإلفصاح املتعلقني باالستدامة هو حافز قّيم حيفز اجلهات املُصْ        
غ لألوراق املالية على الترويج لذلك، مثالً عن طريق تنظيم حدث سنوي ميكّـن              جوهانسرب

 من عرض ملفها املتعلق     جمموعة خمتارة من العناصر املكونة ملؤشر االستثمار املسؤول اجتماعياً        
  .على االستدامة على املستثمرين املؤسسينياملرتكز باالستثمار 

وفيما يتعلق بقواعد اإلبالغ اإللزامية، ميكن ألسـواق األوراق املاليـة وللجهـات              -٥٠
التـسجيل يف   التنظيمية أن تستعرض اجلزاءات اليت لديها بالفعل بشأن عدم االمتثال لقواعد            

اإلبالغ من جانب الشركات، وخاصة القواعد واللوائح املتصلة باإلبالغ غري          السوق وللوائح   
ولتعزيز االمتثال، ميكن أن تكـون إحـدى        . املايل، مثل املسائل املتعلقة حبوكمة الشركات     

العمليات الناجحة هي إجراء استعراضات ُمسبقة دورية لتقارير اإلبالغ املقدمة من عينـات             
، ظـل األونكتـاد     ٢٠٠٧ومنذ عام   . نات من أكرب الشركات   عشوائية من الشركات أو عي    

 يساعدان الدول   فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ         و
األعضاء على إجراء هذه الدراسات بشأن حالة تنفيذ متطلبات إفـصاح الـشركات عـن               

وراق املالية واجلهات التنظيمية بغيـة زيـادة        احلوكمة وتقدمي معلومات عملية إىل أسواق األ      
  .)٦(ذلك ضرورياًيكون تدعيم أُطرها املتعلقة باإلفصاح عندما 

وينبغي تشجيع املستثمرين وغريهم من مستعِملي تقارير الشركات علـى أداء دور              -٥١
سواق رقايب لضمان أن يتلقوا املعلومات املطلوبة وأن يتواصلوا مع الشركات املستثمر فيها وأ            

__________ 

 .http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISAR/Corporate-Governance-Disclosure.aspx: انظر الرابط )٦(



TD/B/C.II/ISAR/67 

GE.13-51247 20 

وينبغي أن . األوراق املالية واجلهات التنظيمية بشأن أي ثغرات تتعلق باإلفصاح عن املعلومات 
يؤدي املستثمرون وأصحاب املصلحة اآلخرون دوراً هاماً بصورة حامسة يف رصـد أنـشطة       

وبينما ميكن ألسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية أن حتدد         . الشركات يف جمال اإلفصاح   
قواعد للسوق وأن تعاقب على عدم االمتثال، فإنه ال ميكن على حنو معقول أن ُيتوقَّع منها                ال

هذه األنشطة الرقابية يسيطر عليهـا إىل       و. ل حالة من حاالت عدم االمتثال     التعّرف على ك  
حد كبري املشاركون يف السوق أنفسهم الذين يساعدون على حتديد مدى جناح املبـادرات              

  .وعية على السواءاإللزامية والط

  ع عليه وُينشر يف الوقت املناسبروِّج لإلفصاح الذي ميكن االطال  -واو  
ينبغي أن تتاح جلميع املستثمرين احلـاليني واملـستثمرين احملـتملني يف املـستقبل                -٥٢

املتعلقة باالستدامة إىل جانب األشكال األخرى لتقارير اإلبـالغ املقدمـة مـن              املعلومات
 يعين من الناحية العملية أن هذه املعلومات ينبغي أن تتاح لعامة اجلمهـور              وهذا. الشركات

)UNCTAD, 2011a:23–24 .(،ويف باكستان والربازيل وفرنسا والنرويج واهلند، ضمن مجلة بلدان 
وقـد ترغـب أيـضاً    . ُتشجَّع الشركات على نشر تقرير عن االستدامة على مواقعها الشبكية     

واق األوراق املالية يف إنشاء قاعدة بيانات مركزية على اإلنترنت تقدم           اجلهات التنظيمية أو أس   
يـشبه   ، وهو ما   ميكن البحث فيه   لتقارير املقدمة من الشركات بشأن االستدامة     لحصراً شامالً   

إىل حد كبري ما يقوم به فعالً كثري من اجلهات التنظيمية وأسواق األوراق املالية فيمـا يتعلـق                  
على اإلنترنـت   ‘ إدغار‘مثالً قاعدة بيانات    (الشركات  حوكمة  اإلفصاح عن   باإلبالغ املايل و  

)EDGAR online database( ، هليئة األوراق املالية وعمليات البورصة يف الواليات املتحدةالتابعة.(  
ومن أجل حتسني إمكانية استخدام املعلومات ومقارنتها وللمساعدة على إعالم القراء             -٥٣

كات، ينبغي تشجيع هذه الشركات على نشر التقارير املتعلقة باالسـتدامة يف            باستراتيجية الشر 
فكثرياً ما جيري إصدار التقارير املتعلقة باالستدامة بعـد         . وقت متزامن مع نشر التقارير السنوية     

نشر التقارير املالية، بتأخري يبلغ عدة أشهر يف بعض األحيان، وهو ما يطرح مـشكلة علـى                 
  .نفسه غبني يف مقارنة التقرير املايل بالتقرير املتعلق باالستدامة يف الوقتاملستثمرين الرا

  البيانات من جانب أطراف ثالثة ضمان شجِّع على   -زاي  
ضمان أو اجلهات التنظيمية يف وضع اشتراط مفاده        /قد ترغب أسواق األوراق املالية و       -٥٤

 تعريف املسؤولية القانونية عن دقـة       البيانات املتعلقة باالستدامة من جانب طرف مستقل أو يف        
مقدم من أطـراف    ضمان  ذلك أن املعلومات املتعلقة باالستدامة املدعومة ببيان        . هذه البيانات 

وفضالً عن ذلك، يوجد    . ثالثة هو أمر يعتربه كثري من املستثمرين أمراً أكثر مصداقية وموثوقية          
من هذا القبيل يف أن تزداد جـودة   ان  ضماحتمال أكرب يف حالة الشركات اليت قامت بعمليات         

  .ستدامةاالنظمها القائمة املتعلقة بإدارة البيانات، مبا يؤدي إىل تقدمي تقارير أرفع جودة عن 
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تقـارير االسـتدامة مهـا      لضمان  ويوجد معياران دوليان ُيستخدمان بشكل شائع         -٥٥
 ، اليت وضعهاISAE 3000باسم ، املعروفة ‘ار الدويل للضمانـ املتعلقة باملعي٣ ٠٠٠التعهدات ‘
 ، الذي وضعتهAA1000 standardاملعيار ‘و‘ ة احلسابات والضمانـاجمللس الدويل ملعايري مراجع‘

: أكاوِنتـابيلييت ‘ قامت بتنظيمها شركة اخلدمات االستشارية       هيئة متعددة أصحاب املصلحة   
AccountAbility‘ .      سبني معيـاراً للـضمان     وباإلضافة إىل ذلك، أصدر االحتاد الدويل للمحا

وقامت أيضاً عدة بلدان بإصدار معايري وطنيـة        . خبصوص املعلومات املتعلقة بغازات الدفيئة    
  .وأملانيا، وهولندا، والسويداليابان، ، من بينهاللضمان بشأن املعلومات املتعلقة باالستدامة، 

 دليل مـن    -عمال  تقوية استدامة نشاط األ   ‘وعلى سبيل املثال، فإن الدليل املعنون         -٥٦
، يوصي بالـضمان    )بورصة ماليزيا (الصادر عن سوق األوراق املالية مباليزيا       ‘ أجل املديرين 

ويوجد لدى مجهورية كوريا مبادئ     . الداخلي واخلارجي بغية حتسني مصداقية تقارير اإلبالغ      
 عناصر اإلبـالغ  توجيهية لإلبالغ البيئي حتدد عنصر إمكانية التحقّق باعتباره عنصراً رئيسياً من 

عن االستدامة وتشري إىل أن مصادر املعلومات املبلَّغ عنها ينبغي أن تكـون قابلـة لالختبـار                 
الشركات جيب على   ويف األرجنتني،   . والتحقّق منها بطريقة موضوعية من جانب أطراف ثالثة       

  .AA1000للمعيار املطالبة بنشر تقرير عن موازنة املسؤولية االجتماعية والبيئية أن تكون ممتثلة 
وقد تكون معايري الضمان باهظة التكلفة على بعض الشركات إىل حد مينعها مـن                -٥٧

جيب زيـادة    الضمان، كما أنه الضمان التأميين الواسع االنتشار على اإلبالغ عن االستدامة          
ن فـإ وإذا مل تكن متطلبات الضمان أمراً ممكناً،        . تطويره لتلبية أي زيادات كبرية يف الطلب      
أو تتيح آليـات    /أن تعزز الضمان الطوعي و    ميكن  أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية      

أخرى لزيادة تعزيز جودة البيانات، كأن يكون مطلوباً من معدِّي التقارير اإلفـصاح عـن               
  .أساليب مجع البيانات

  والتوصيات الرئيسيةاالستنتاجات   -سادساً  
السياسات وأسواق  واضعي  شأن أفضل املمارسات إىل     تقدم هذه الوثيقة إرشادات ب      -٥٨

وتـسعى هـذه    . وتنفيذ مبادرات اإلبالغ عن االسـتدامة     استحداث  األوراق املالية بشأن    
عملية اإلبالغ من اليت تنظّم هات التنظيمية اجلاإلرشادات إىل مساعدة أسواق األوراق املالية و    

واق األوراق املالية واجلهات التنظيمية     جانب الشركات يف سياق اجتاه دويل تقوم يف ظله أس         
  .يف بلدان عديدة باألخذ مببادرات جديدة بشأن اإلبالغ عن االستدامة

  :والتوصيات الرئيسية هلذه املبادئ التوجيهية هي كما يلي  -٥٩
األخذ مببادرات طوعية بشأن اإلبالغ عن االستدامة ميكن أن يكون خطوة             )أ(  

وقت املطلوب لتطوير قدرهتا على إعداد تقارير عالية اجلودة عن          أوىل عملية تتيح للشركات ال    
  االستدامة؛
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مببادرات إلزامية بشأن اإلبالغ عن االستدامة ترتكـز علـى          ميكن األخذ     )ب(  
أساس االمتثال أو التعليل، ووضع جمموعة واضحة من التوقعات املتعلقـة باإلفـصاح مـع               

   على مؤسسات األعمال؛السماح باملرونة وجتنب فرض عبء ال موجب له
أو اجلهات التنظيميـة يف إعـالم       /ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية و        )ج(  

وينبغي أن ُيسمح للشركات بالوقت    . السوق باالجتاه املستقبلي لقواعد اإلبالغ عن االستدامة      
 يف  الكايف للتكيف، والسيما إذا كانت أسواق األوراق املالية أو اجلهات التنظيميـة تنظـر             

  .االنتقال من النهج الطوعي إىل النهج اإللزامي
ينبغي يف مبادرات اإلبالغ عن االستدامة جتنب فرض التزامات بـاإلبالغ             )د(  

وفيما يتعلـق حبالـة مبـادرات       . على الشركات اليت قد ال تكون لديها القدرة على تلبيتها         
يام جمموعة فرعية فقط مـن      قأال ُيشترط سوى    اإلفصاح اإللزامية، يتمثل أحد اخليارات يف       

باإلفصاح عـن   ) مثل الشركات الكبرية أو مؤسسات األعمال اململوكة للدولة       (الشركات  
  .املسائل املتعلقة باالستدامة

ينبغي أن تنظر أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية يف تسليط األضواء             )ه(  
ألغـراض  ذات شأن    ملا يشكل معلومات     على املسائل املتعلقة باالستدامة يف تعاريفها احلالية      

  اإلبالغ من جانب الشركات؛
بغية الترويج لنْهج متناسق دولياً، ينبغي أن تنظر أسـواق األوراق املاليـة               )و(  

واجلهات التنظيمية يف جعل األساس الذي ترتكز عليه مبادرات اإلبالغ عن االستدامة هـو              
  إطار دويل لإلبالغ؛

بتصميم وتنفيذ املبادرات املتعلقة باإلبالغ عـن       اصة  اخلتشتمل االعتبارات     )ز(  
االستدامة على استخدام هنج التشاور مع أصحاب املصلحة املتعددين يف عملية اسـتحداث             
املبادرة من أجل التهيئة العتمادها وتبنيها على نطاق واسع وخلق حوافز لالمتثال، تـشمل              

  .االعتراف العام وإشراك املستثمرين
 املندوبون يف النظر يف زيادة تطوير ونشر هذه اإلرشادات بغية التـرويج             وقد يرغب   -٦٠

وأي إرشـادات بـشأن     . لتقاسم أفضل املمارسات هذه لدى الدول األعضاء يف هذا اجملال         
أفضل املمارسات، باعتبارها جماالً سريع التطور من جماالت اإلبالغ من جانب الـشركات،             

قيحات وحتديثات الحقة لكي تعكس آخـر االجتاهـات         إمنا حتتاج إىل وثيقة حية ختضع لتن      
  .والتطورات

  :وقد تشمل املداوالت اليت ُتجرى بشأن هذا املوضوع عدداً من األسئلة كما يلي  -٦١
ما هي أنواع مبادرات أسواق األوراق املالية واجلهات التنظيمية حول العامل             )أ(  

  النشطة يف جمال الترويج لإلبالغ عن االستدامة؟
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ما هي حماسن ومساوئ قواعد اإلبالغ القائمة علـى أسـاس االمتثـال               )ب(  
  التعليل يف مقابل قواعد اإلبالغ الطوعية؟ أو

قـات املتعلقـة   كيف ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان يف قواعد اإلبـالغ املعوّ    )ج(  
  بالقدرات، والسيما يف حالة مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم؟

ـ يب املتاح للشركات، والسيما يف البلدان النامية، مـن أ         ما هو التدر    )د(   ل ج
  مساعدهتا يف تلبية التوقعات املنتظرة من مبادرة اإلبالغ عن االستدامة؟



TD/B/C.II/ISAR/67 

GE.13-51247 24 

  املراجع    
ASX Corporate Governance Council (2007). Corporate Governance Principles and 

Recommendations with 2010 Amendments. 

Bursa Malaysia (2010). Powering Business Sustainability – A Guide for Directors. Kuala 
Lumpur. Bursa Malaysia Berhad. Available at 
http://www.bursamalaysia.com/sustainability. 

Green Business Times.com (2013). SGX to get stricter on sustainability. 20 March. 
Available at http://www.greenbusinesstimes.com/2013/03/20/sgx-pushing-for-greater-
sustainability-disclosure-news/. 

Hong Kong Stock Exchange (2012). The Exchange publishes consultation conclusions on 
environmental, social and governance reporting guide. Press release. 31 August. 

International Finance Corporation (2011). Assessing and Unlocking the Value of 
Emerging Markets Sustainability Indices. Washington, D.C. Available at 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2056e680488559728314d36a6515bb18/IFC-
AssessingEmergingMarketsSustainabilityIndices.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2056
e680488559728314d36a6515bb18. 

Ioannou I and Serafeim G (2012). The Consequences of Mandatory Corporate 
Sustainability Reporting. Working Paper 11-100. Harvard Business School. 26 October. 
Available at http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-
9626-de4b2acb1748.pdf. 

OECD (2012). Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting: A Stocktaking of 
Government Schemes. OECD Working Papers on International Investment. No. 2012/1. 
OECD Investment Division. Available at www.oecd.org/daf/investment/workingpapers. 

PRI (2013). Environmental, Social and Corporate Governance Disclosure Framework 
(ESG) for Private Equity. 25 March. 

Securities and Exchange Board of India (2011). National Voluntary Guidelines on Social, 
Environmental & Economic Responsibilities of Business. Ministry of Corporate Affairs. 
Government of India. 

Securities and Exchange Commission (2010). Commission guidance regarding disclosure 
related to climate change. United States Securities Exchange Commission.  

Sustainable Stock Exchanges Initiative (2012). Sustainable stock exchanges: A report on 
progress. 

United Nations (2013). A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform 
Economies through Sustainable Development – The Report of the High-Level Panel of 
Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. New York. 

 عن طريقاجتثاث الفقر وحتويل االقتصادات : شراكة عاملية جديدة. )٢٠١٣ (ألمم املتحدة(
طة التنمية ملا بعد فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خب تقرير .التنمية املستدامة

  )٢٠١٥ عام
UNCTAD (2008). Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports. 

United Nations Publication. Sales No. 08.II.D.8. New York and Geneva. 

 .)إرشادات بشأن مؤشرات مسؤولية الشركات يف التقارير السنوية). ٢٠٠٨(األونكتاد (



TD/B/C.II/ISAR/67 

25 GE.13-51247 

UNCTAD (2011a). Corporate Governance Disclosure in Emerging Markets: Statistical 
Analysis of Legal Requirements and Company Practices. United Nations Publication. 
UNCTAD/DIAE/ED/2011/3. New York and Geneva. Available at 
http://unctad.org/en/Docs/diaeed2011d3_en.pdf. 

التحليـل  : اإلفصاح عن حوكمة الشركات يف األسـواق الناشـئة        ). أ٢٠١١(األونكتاد  (
  ).اإلحصائي للمتطلبات القانونية وملمارسات الشركات

UNCTAD (2011b). Investment and Enterprise Responsibility Review: Analysis of 
Investor and Enterprise Policies on Corporate Social Responsibility. United Nations 
Publication. UNCTAD/DIAE/ED/2010/1. New York and Geneva. Available at 
http://unctad.org/en/Docs/diaeed20101_en.pdf. 

حتليل لسياسات   :استعراض لالستثمار ومسؤولية مؤسسات األعمال    ). ب٢٠١١(األونكتاد  (
  ).عمال املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركاتاملستثمرين ومؤسسات األ

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعـين باملعـايري الدوليـة            تقرير   ).٢٠١٢(األونكتاد  (
 ٢٣جنيـف،   . TD/B/C.II/ISAR/64الوثيقة  .  عن دورته التاسعة والعشرين    للمحاسبة واإلبالغ 

  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين
UNEP, Global Reporting Initiative, KPMG and Centre for Corporate Governance in 

Africa – University of Stellenbosch Business School (2013). Carrots and Sticks:  
Sustainability Reporting Policies Worldwide – Today’s Best Practice, Tomorrow’s Trends. 
Available at https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-and-Sticks.pdf. 



TD/B/C.II/ISAR/67 

GE.13-51247 26 

  املرفق األول

أعضاء الفريق االستشاري املعين مببادرات اإلبالغ عـن االسـتدامة،              
احلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري       التابع لفريق خرباء األونكتاد   
  الدولية للمحاسبة واإلبالغ

ن باإلسهامات القّيمة يف هذه الوثيقة من جانـب اخلـرباء           ينوه األونكتاد مع العرفا     
على عمله رئيساً للفريـق    ‘ ستيف وايغود ‘ األونكتاد عن تقديره للسيد      بويعر. املعَّددين هنا 

الذي ساعد  ) حتليل االستدامة (‘ ساستيناليتيكس‘االستشاري ولفريق البحوث التابع لشركة      
  .اغتهايف البحوث املتعلقة هبذه الوثيقة ويف صي

، )Aviva Investors(‘ أفيفا إنفيـستورز ‘من شركة ، *السيد ستيف وايغود: الرئيس  
  باململكة املتحدة

  البلد املنظمة   االسم
Manoj Arora  Mr. اهلند وزارة املالية 

Dinesh Agrawal  Mr. NTPC Corporation اهلند 

Pietro Bertazzi* Mr. Global Reporting Initiative) رة اإلبالغ مباد
 )العاملية

 هولندا

Robin Brown Ms. Rockefeller & Co الواليات املتحدة 

Peter Clifford* Mr. World Federation of Exchanges)  االحتــاد
 )الدويل للبورصات

 فرنسا

Paul Druckman Mr. International Integrated Reporting Council 
 )اجمللس الدويل لإلبالغ املتكامل(

 اململكة املتحدة

Bob Eccles Mr. Harvard University) الواليات املتحدة )جامعة هارفارد 

Sonia Favaretto Ms. BM&F BOVESPA الربازيل 

Stathis Gould Mr. IFAC الواليات املتحدة 

Pieyuan Guo* Mr. Syntao  الصني 

Lois Guthrie Ms. Climate Disclosure Standards Board) لس جم
 )معايري اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملناخ

 اململكة املتحدة

Jonathan Hanks* Mr. Integrated Reporting Committee)  ــة جلن
 )اإلبالغ املتكامل

 جنوب أفريقيا

Tamara Hardegger* Ms. Thomson Reuters اململكة املتحدة 

Stephen Hine* Mr. EIRIS اململكة املتحدة 
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  البلد املنظمة   االسم
Rachel Jackson-

Norris* 

Ms. Association of Chartered Certified 

Accountants)  رابطة احملاسبني القانونيني
 )املعتمدين

 اململكة املتحدة

Michael Jantzi* Mr. Sustainalytics هولندا 

Nancy Kamp-Roelands Ms. Ernst & Young هولندا 

Neha Kumar  Mr. German Agency for International 

Cooperation) الوكالة األملانية للتعاون الدويل( 
 اهلند

Berit Lindholdt 

Lauridsen 

Ms. International Finance Corporation)  مؤسسة
 )التمويل الدولية

 الواليات املتحدة

Jeannet Lingan Ms. Stakeholder Forum اململكة املتحدة 

Cornis van der Lugt* Mr. Stellenbosch University جنوب أفريقيا 

Simon MacMahon* Mr. Sustainalytics كندا 

Mardi McBrien* Ms. Climate Disclosure Standards Board)  جملس
 )معايري اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملناخ

  اململكة املتحدة

Kathryn Morrison Ms. Sustainalytics كندا 

Doug Morrow Mr. Corporate Knights كندا  
Philippe Peuch-

Lestrade* 

Mr. International Integrated Reporting Council 
 )اجمللس الدويل لإلبالغ املتكامل(

 فرنسا

A.N. Raman  Mr. South Asian Federation of Accountants 
 )احملاسبني جلنوب آسيا احتاد(

 اهلند

Tracey Rembert Ms. Ceres – Investor Network on Climate Risk الواليات املتحدة 

Corli Le Roux Ms. JSE جنوب أفريقيا 

Rijit Sengupta Mr. CUTS International اهلند 

Emily Sims* Ms. International Labour Organization)  منظمة
  )العمل الدولية

 سويسرا

Heidi Strebel Ms. International Institute for Management 

Development 
 سويسرا

Elisa Tonda Ms. UNEP) فرنسا  )برنامج األمم املتحدة للبيئة 

Antonio Vegezzi Mr. University of Geneva) سويسرا )جامعة جنيف 

 من أجل اسـتعراض     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨شاركوا يف االجتماع الذي ُعقد يف جنيف يف           *
  .قترحةاملسودة األولية لوثيقة اإلرشادات امل

شارك خرباء الفريق االستشاري بصفتهم الشخصية؛ وقد ُعرضت تبعيتهم املهنية لغرض العلـم               :مالحظة
واآلراء املعرب عنها يف هذه الوثيقة ال تعرب بالضرورة عن آراء كل عضو من أعـضاء   . هبا فقط 

  .الفريق االستشاري أو عن اآلراء الرمسية للمؤسسات التابعني هلا
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  املرفق الثاين

جمموعة خمتارة من األمثلة ملبادرات اإلبالغ عن االستدامة اليت أخذت هبـا أسـواق األوراق املاليـة                     
  واجلهات التنظيمية

سوق األوراق املاليـة أو اجلهـة       
 وصف ملبادرة اإلبالغ عن االستدامة البلد التنظيمية

نطاق
 الشركات

منوذج اإلفصاح 
 

اإلبالغ عن االستدامة
 

النهج املتعدد أصح
اب املصلحة

 

اإلرشادات املتعلقة باالستدامة
 

حوافز اإلفصاح
 

إمكانية االطالع على املعلومات 
املفصح عنها

 

الضمان 
من طرف ثالث

الدفاع عن مبادرة اإلبالغ 
 

   إلزامية-M طوعية، -V االمتثال أو التعليل، -CoE   )البورصة(سوق األوراق املالية 
   ال○    | نعم    ●

ASX ) ق املاليـة يف    سوق األورا
  )استراليا

 مسائل االستدامة يف مبادئها وتوصـياهتا املتعلقـة حبوكمـة     ُتدرج استراليا
  الشركات، وذلك على أساس االمتثال أو التعليل

صراحة املخاطر املرتبطة باالستدامة يف تعريفها ملخاطر نشاط        ُتدرج  
  ذات الشأناألعمال 

All CoE ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

BM&F BOVESPA)  ســـوق
 )األوراق املالية يف الربازيل

توصي الشركات املسجلة يف سوق األوراق املالية بنشر تقرير عـن             الربازيل
  االستدامة أو بتعليل السبب يف عدم فعل ذلك

  تتيح تنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن اإلبالغ عن االستدامة
تنشر، كحافز من احلوافز، قائمة جرد بالشركات املسجلة يف سوق          

 اق املالية واليت تقدم تقارير عن االستدامةاألور

All CoE ● ● ● ● ● ○ ● 

Toronto Stock Exchange ) سوق
  )تورونتو لألوراق املالية

تقدم إرشادات بشأن سياسـتها املتعلقـة باإلفـصاح يف الوقـت         كندا
املناسب، وهو ما يشمل املسائل البيئية واالجتماعية باعتبارها ذات         

 لشركات املسجلة يف سوق األوراق املاليةشأن بالنسبة إىل ا

All V ○ ○ ● ○ ● ○ ○  
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سوق األوراق املاليـة أو اجلهـة       
 وصف ملبادرة اإلبالغ عن االستدامة البلد التنظيمية

نطاق
 الشركات

منوذج اإلفصاح 
 

اإلبالغ عن االستدامة
 

النهج املتعدد أصح
اب املصلحة

 

اإلرشادات املتعلقة باالستدامة
 

حوافز اإلفصاح
 

إمكانية االطالع على املعلومات 
املفصح عنها

 

الضمان 
من طرف ثالث

الدفاع عن مبادرة اإلبالغ 
 

Shanghai Stock Exchange 
  )سوق شنغهاي لألوراق املالية(

تشجع الشركات على اإلفصاح طواعيةً عـن املـسائل املتعلقـة            الصني
باالستدامة، وقد أصدرت مبادئ توجيهية بشأن إفصاح الشركات        

 املسجلة عن املعلومات البيئية

All V ● ○ ● ● ● ○ ○ 

Bursa Malaysia )وصف ألنـشطتها املرتبطـة     إدراج  تتطلب من الشركات املسجلة      اماليزي )بورصة ماليزيا
السبب تعليل  مبسؤوليتها االجتماعية وذلك يف تقاريرها السنوية أو        

  يف عدم فعل ذلك
تشجع الشركات املسجلة على نشر تقرير عن االستدامة يف إطـار           

  بالغ العامليةمبادرة اإل
وضعت إرشادات تفصيلية بشأن اإلبالغ عن االستدامة، وضـمان         
البيانات، وتعهدات أصحاب املصلحة، ومؤشرات األداء الرئيسية،       

 واحلوكمة 

All CoE ● ○ ● ○  ● ● ● 

SGX )    سوق سنغافورة لـألوراق
 )املالية

ـ   سنغافورة  ادرة شجعت الشركات على نشر تقارير عن االستدامة يف إطار مب
ودليالً مصاِحباً بـشأن    اإلبالغ العاملية، ونشرت بيان سياسة عامة       

 بغيـة تـشجيع     اإلبالغ عن االستدامة من أجل الشركات املسجلة      
 الشركات على االمتثال

All V ● ○  ● ○ ● ● ● 

JSE )  غ لألوراق  جوهانسربسوق
  )املالية

جنوب 
 أفريقيا 

ج نـغ الـيت تـروّ     تتطلب من الشركات االمتثال ملدونة قواعد كي      
لإلفصاح عن االستدامة ولإلبالغ املتكامل، وتتطلب من الشركات        

 املسجلة أن تنشر تقريراً متكامالً

All CoE ● ● ● ● ● ○ ● 

The Stock Exchange of Thailand 
 )سوق األوراق املالية يف تايلند(

مبادئ احلوكمة اجليدة للـشركات وذلـك مـن أجـل           ‘نشرت    تايلند
 واليت ُتشجَّع فيها الشركات علـى اإلفـصاح         ‘سجلةالشركات امل 

  طواعيةً عن سياساهتا املتعلقة باالستدامة

All V ● ● ● ○ ● ● ● 
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سوق األوراق املاليـة أو اجلهـة       
 وصف ملبادرة اإلبالغ عن االستدامة البلد التنظيمية

نطاق
 الشركات

منوذج اإلفصاح 
 

اإلبالغ عن االستدامة
 

النهج املتعدد أصح
اب املصلحة

 

اإلرشادات املتعلقة باالستدامة
 

حوافز اإلفصاح
 

إمكانية االطالع على املعلومات 
املفصح عنها

 

الضمان 
من طرف ثالث

الدفاع عن مبادرة اإلبالغ 
 

، الـذي يقـدم     ‘معهد املسؤولية االجتماعية للـشركات    ‘أسست    
  إرشادات بشأن اإلبالغ عن االستدامة واالستثمار املسؤول

الية من الـشركات    ، ستتطلب سوق األوراق امل    ٢٠١٣فيما يتعلق بعام    
 اإلفصاح عن األنشطة املتعلقة باالستدامة يف تقاريرها السنوية

         

   إلزامية-M،  طوعية-V االمتثال أو التعليل، -CoE   اجلهات التنظيمية

   ال○    | نعم    ●
اململكة   احلكومة الربيطانية

  املتحدة
ة يف  من الـشركات املـسجل   ٢٠٠٦يتطلب قانون الشركات لعام     

السوق الرئيسية لبورصة لندن لألوراق املالية اإلبالغ عن انبعاثـات         
؛ وهو ما ينطبق أيـضاً علـى        ٢ و ١غازات الدفيئة من املستويني     

  سة يف بريطانيا املسجلة يف أسواق األوراق املاليةالشركات املؤسَّ

All
)١( M ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

Securities and Exchange Board 

of India ) ــس األوراق إدارة جمل
  ) يف اهلنداملالية والبورصة

 يف اهلند بإدراج التقارير     األوراق املالية والبورصة  جملس إدارة   أوعز   اهلند 
 مبسؤولية مؤسسات األعمال كجزء من التقـارير الـسنوية        املتعلقة

 وسـوق    يف اهلند  األوراق املالية الوطنية  سوق  للكيانات املسجلة يف    
 باياألوراق املالية يف بوم

All M/  
 )٢(انظر

● ● ● ● ● ○  ○  

  :مالحظات
  .مجيع الشركات املسجلة يف السوق الرئيسية  )أ(
. يف بومباي ) البورصة( يف اهلند وسوق األوراق املالية       الوطنية) البورصة(األوراق املالية    شركة من حيث رأس املال السوقي يف سوق          ١٠٠إلزامية فيما يتعلق بأكرب       )ب(

  .رة الطوعية على أساس االمتثال أو التعليل على مجيع الشركات األخرى يف كل بورصة من البورصاتوتنطبق املباد

       


