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 والتنمية التجارة جملس

 والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة

 واإلبالغ ةللمحاسب الدولية ابملعايري املعين الدويل احلكومي العامل اخلرباء فريق

 والثالثون السابعة الدورة

 2020 الثاين/نوفمرب تشرين 6-4 جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 4 البند

 املقدمااة االعتياديااة اإلبااالغ تقااارير يف ابملنااا  املتصاالة املاليااة اإلفصاااتا   
 الرئيسية والتحداي  اجليدة املمارسا  الكياان : من

 األونكتاد أمانة من مذكرة  

 زموج  
 االعتبببا  يف أتخبب  مالئمبب  اسببتبا   املناخيبب  والكببوا   لألحببدا  املتنببام  االجتببا  يتطلبب  
 أصبببا  إىل البيببا   لتقببدم املؤسسببا  تتبعهببا الببي الطريقبب  ذلبب  يف مبببا املختلفبب ، النظببر وجهببا 
 حني ويف خماطر. من  ه يتصل وما املناخ تغري آاث  من التخفيف إىل الرامي  األنشط    شأن  املصلب 
  تنفي يب  فببو        أيضبا   هنبا  فبنن ابملنباخ، املتصبل  املاليب  اإلفصباحا  تعزيز أبمهي  متزايد اعرتاف      يوج د
 يف املنببدو ون قببر  السببيا ، هبب ا ويف عمليبب . ا هبب توجي إىل احلاجبب  عببن      فضببال   اجملببال، هبب ا يف كبببري 
 للمباسبببب  الدوليبب  ابملعببايري ينعبب امل الببدوي احلكببوم  العامبببل اخلببربا  لفريبب  والثالثببني السادسبب  الببدو  

 مسببائل يف والثالثببني، السببا ع  الببدو   يف        ي نظبب ر، أن (الببدوي احلكببوم  العامببل اخلببربا  فريبب ) واإل ببال 
 يف واملسبامه  التببدت  حتديبد  غي  الشركا ، تقا ير يف ابملناخ املتصل  املالي  البيا   عن اإلفصاح

 اجليد . املما سا  تنفي 
 والثالثببني السببا ع  الببدو   يف املوضببو  هبب ا  شببأن للمناقشببا         تيسببريا   املبب كر  هبب          وأ عببد   

 األخبببري  والتطبببو ا  االجتاهبببا  عبببن عامببب  حملببب  تقبببد  وهببب  البببدوي. احلكبببوم  العامبببل اخلبببربا  لفريببب 
 العمببل فرقبب  توصببيا  تنفيبب  علبب  الرتكيببز مبب  ابملنبباخ، املتصببل  املاليبب  البيببا   عببن ابإلفصبباح املتعلقبب 
 املاي. االستقرا  جملس أنشأها الي ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني 

 انعبببدا  ذلببب  يف مببببا اجملبببال، هببب ا يف الرئيسبببي  التببببدت  عبببن احلبببدي  يف املببب كر  وتتوسببب  
 احلاليبببب ، اإلفصبببباح عمليببببا  اكتمببببال وعببببد  البيببببا   اتسببببا  وعببببد  واملوثوقيبببب ، واملوا مبببب ، التنظببببي ،
 املنهبيبببا ، وتطبببوير اجليبببد ، املما سبببا  تعزيبببز إىل واحلاجببب  التقنيببب ، والقبببد ا  اخلبببرب  إىل ا واالفتقببب 

 

 TD/B/C.II/ISAR/94 املتبد   األم 

 لتجارةل املتحدة األمم ؤمترم 
 والتنمية

Distr.: General 

11 September 2020 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.II/ISAR/94 

GE.20-11688 2 

 أجنزهتبا البي االستقصبائي  الد اسب  أ رزهتبا البي الرئيسبي  القضات ومن العملي . واألدوا  والتوجيها ،
 وأهبداف مقباييس ودجب و       عبد    ،2019 عبا  يف ابملنباخ املتصبل  املاليب  ابإلفصباحا  املعنيب  العمبل فرق 

 األ قببببا  حلسببببا  املسببببتخدم  املنهبيببببا  واخببببتالف املؤشببببرا  يف االتسببببا  عببببد  ويببببؤد  موحببببد .
 كيببف  كر املبب   توضبب  الصببدد، هبب ا ويف الشببركا . تقببدمها الببي املعلومببا  فائببد  تقليببل إىل وعرضببها

 التنميب  أهبداف يب تنف يف الكيبا   إبسها  لإل ال  األساسي  املؤشرا   شأن األونكتاد دليل ميكن
 واتسبا  تنسبي  لتيسبري مفيبد  أدا   وصبفه العمبل فرقب  توصبيا  تنفيب  تيسبري يف يسه  أن املستدام 
 للمقا ن . قا ليتها ومدى املناخ تغري عن الشركا  تقدمها الي البيا  
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 مقدمة -     أوال   

  2030  لعببا    املسببتدام    التنميبب    خطبب    املتبببد    األمبب    يف   األعضببا    الببدول   اعتمببد    ، 2015  عببا    يف  -1
  خطببب    وتتضبببمن   األهبببداف.   هبببب     تبببرتب    غايببب    169و   املسبببتدام    التنميببب    أهبببداف   مبببن         هبببدفا    17  تضببب    البببي 
ب           التزامبببا    2030 عبببا     االسبببتهال    يف   االسبببتدام    تبببوخ    منهبببا    طبببر    التبببدهو ،   مبببن   األ ض   كوكببب    "محايببب     ببب

  حب    املنباخ،   تغبري    شبأن   عاجلب    إجبرا ا    واختباذ   مسبتدام ،    صو     الطبيعي   الكوك   موا د  وإدا    واإلنتاج، 
  املنباخ   تغبري   ملكافبب    عاجلب    إجبرا ا    اختباذ   ويشبكل   . ( 1) واملقبلب "   احلاليب    األجيبال  احتياجا   دع   له  ميكن 
  املسببببتدام .   التنميبببب    أهببببداف   لتبقيبببب           ضببببرو ت           وشبببرطا    املسببببتدام    التنميبببب    عناصببببر   مببببن         حيببببوت           عنصبببرا    وآاث   

   . ( 2) وآاث     املناخ   تغري   ملكافب    عاجل    إجرا ا    الختاذ   املستدام    مي  تن ال   أهداف   من   13  اهلدف         ويكر س 
 إضبافي        أسسبا   الكوا   خماطر من للبد سيندا  وإطا  املناخ تغري  شأن اب يس اتفا  ويوفر -2

 األمب  اتفاقيب  إىل اب يبس اتفا  ويستند متغري. مناخ ظل يف واملرن  الكر ون واملنخفض  املستدام  للتنمي 
 احلبد يف تتمثبل مشبرتك  قضبي  أجبل مبن للعمل الدول خمتلف وجيم  املناخ، تغري  شأن اإلطا ي  بد تامل
 املنباخ تغبري وجه يف الصمود عل  قد هتا  نا  عل  البلدان ومساعد   سرع  الدفيئ  غازا  انبعااث  من

 متوسبب  ا تفببا  علبب  اإل قببا  " علبب         لببدا   184 وافبب  اب يببس، اتفببا  خببالل ومببن .(3)آاث   مبب  والتكيببف
 الصبناعي  احلقبب  قببل مبا مسبتوت  فبو          مئبويتني          د جتبني   مبن  كثبري أقبل حبدود يف العامليب  احلرا   د ج 

 فببببو  مئويبببب  د جبببب  1,5 يتببببباوز ال حببببد يف احلببببرا   د جبببب  ا تفببببا  حصببببر إىل الراميبببب  اجلهببببود ومواصببببل 
 أحبد ابعتببا   املناخ، لتغري التصد  أن إىل سيندا  إطا  ويشري .(4)الصناعي " احلقب  قبل ما مستوت 
 مجيب  يف ومتسبق  جمديب   طريقب  الكبوا   خمباطر مبن للببد فرصب  ميثل الكوا  ، ملخاطر احملرك  العوامل

  .(5)املرتا ط  الدولي  احلكومي  العمليا 

  أن   إىل   التقبببديرا    تشبببري   إيكونوميسبببت،   ذ    جمللببب    التا عببب    االقتصبببادي    البببببو    وحبببد    وحسببب   -3
  إدا هتبا   ميكبن   البي   األصبول   مبن   العبامل    الرصبيد   إمجباي   إىل         نسب    املناخ  لتغري  نتيب   للمخاطر  املعرض   م  القي 

  د اسببب    وتشببري   . ( 6) القببرن   وهنايببب    احلاضببر    ببني   دوال    تريليببون   43  إىل   أمريكببب    دوال    تريليببون   2,4  مببن   تببرتاوح 
  احلاديببب    البببدو     يف   البلبببدان   قطعتهبببا   ي لببب ا   للتعهبببدا    الكامبببل   التنفيببب    أن   إىل   للطاقببب    الدوليببب    الوكالببب    أجرهتبببا 

  13,5  استثما    الطاق    قطا    من   سيتطل    الكر ون   منخفض   اقتصاد   إىل   ابالنتقال   األطراف   ملؤمتر   والعشرين 
2030  إىل   2015  من   الفرت    يف   الكر ون   املنخفض    والتكنولوجيا    الطاق    كفا     يف   دوال    تريليون 

 (7 ) . 

__________ 

  الديباج . ،A/RES/70/1 انظر (1)

(2) A/RES/70/1، 14 ص. 

 األمبببببب  اتفاقيبببببب  .https://unfccc.int/topics/action-on-climate-and-sdgs/action-on-climate-and-sdgs انظببببببر (3)
 املنباخ، لتغبري مليب العا االسبتبا   علب  للتفباوض الرئيسب  البدوي احلكبوم  املنتبدى هب  املنباخ تغبري  شبأن  اإلطا يب  املتبد 
 الصببعيد علبب  الدفيئبب  غببازا  انبعببااث  خبفببض  التعبيببل هبببدف ممكببن نطببا  أوسبب  علبب  الببدوي التعبباون  إىل تببدعو وهبب 
 املناخ. لتغري الضا   اآلاث  م  للتكيف والتصد  العامل 

  .2 املاد  املرف ، ،FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر (4)

(5) A/RES/69/283،  13 الفقر  الثاين، املرف.  

(6) The Economist Intelligence Unit, 2015, The Cost of Inaction: Recognizing the Value at Risk from 

Climate Change, London ( التقبباعس  تكلفبب  ،2015 إيكونوميسببت، ذ  جمللبب  التا عبب  االقتصبادي  الببببو  وحببد 
  .لندن( ،ناخامل لتغري نتيب  للمخاطر املعرض  ابلقيم  االعرتاف

 متباح Climate pledges for COP21 slow energy sector emissions growth ،2015 للطاقب ، الدوليب  الوكالب  (7)
-https://www.iea.org/news/climate-pledges-for-cop21-slow-energy-sector-emissions الببببببببببببببرا   علبببببببببببببب 

growth-dramatically. 

https://unfccc.int/topics/action-on-climate-and-sdgs/action-on-climate-and-sdgs
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 فعال.  شكل التبدت  هل   التصد  يف ابلغ  أبمهي  اصخلا  للقطا   النشط  املشا ك   وتتس  -4
 االسببتهال   شببأن املسببتدام ، التنميبب  أهببداف مبن 12 اهلببدف مببن 6-12 الغايبب  تببن  الصببدد، هب ا ويف

 علب        ت شبب   الوطنيب ، وعبرب الكبري  الشركا  سيما وال الشركا ، أن عل         صراح    املستدامني، واإلنتاج
 تببؤد  حيبب  تقا يرهببا، تقببدم دو ا  يف االسببتدام  معلومببا  إدمبباج وعلبب  مسببتدام  مما سببا  اعتمبباد
         مركزت .       دو ا   ابملناخ املتعلق  القضات

  أنشبطتها    شبأن    يبا     مبن   تقدمبه   مبا   لتبسبني   املستثمرين  من  متزايد          ضغوطا   الشركا   وتواجه  -5
  ،          مسبتثمرا    450 مبن   أكثبر       وقب     2017  عبا    يف   املثال،   سبيل   وعل    آاث .   من     ل    يقرتن  وما  ابملناخ  املتصل  
  إىل   هتبدف   الي   + 100 املناخ    العمل   مباد     األصول،   من   أمريك    دوال    تريليون   39 قيمته  ما  إدا    يتولون 
  ه     إطا    ويف   . ( 8) املناخ   تغري    شأن   إجرا ا    الدفيئ    غازا    النبعااث    املسبب   الشركا   أكرب  اختاذ  ضمان 
  عبن   اإلفصباح   عمليبا    وتعزيبز   الشبركا    حوكمب    وحتسبني   االنبعبااث   ض خف  عل   الشركا   تعمل  املباد  ، 
  34   قيمببب    أصبببول   إدا     يتولبببون   ،          مسبببتثمرا    477  وجبببه   األخبببري ،   اآلونببب    ويف   ابملنببباخ.   املتصبببل    املاليببب    البيبببا   
  د جب    ا تفبا    حلصبر   إجبرا ا    اختباذ   أجل   من   العاجل   الندا    توجيه   إىل  وابد وا  وكانوا  أمريك   دوال   تريليون 
  يف   احلكومبا    قباد    إىل   2019  عبا    يف         طلببا    مئويب ،   د جب    1,5  يتبباوز   ال   حبد  يف  العبا   صبعيد  عل   احلرا   
   . ( 9) ابملناخ   الصل    ذا    املالي    التقا ير    تبسني   االلتزا    أجل   من   العا  

  يف   العشبببببرين   جملموعببببب    املركزيببببب    املصبببببا ف   وحمبببببافظو   املاليببببب    وز ا    طلببببب    التببببببدت ،   هلببببب     واسبببببتبا    -6
  أجببببل   مببببن   لالجتمببببا    واخلبببباص   العببببا    القطبببباعني   مببببن   املشببببا كني   "دعببببو    املبببباي   االسببببتقرا    جملببببس   إىل   2015   عببببا 

  علببب    و نبببا    . ( 10) ابملنببباخ"   املتعلقببب    القضبببات   االعتببببا    يف   أيخببب    أن   املببباي   للقطبببا    هببببا   ميكبببن   البببي   الكيفيببب    اسبببتعراض 
  يف   أصبببد     البببي   ابملنببباخ،   املتصبببل    املاليببب    ابإلفصببباحا    املعنيببب    العمبببل   فرقببب    املببباي   االسبببتقرا    جملبببس   أنشبببأ   ذلببب ، 
  التوصبيا    وهتبدف   ابملنباخ.   املتصبل    املاليب    البيبا     عبن   اإلفصباح    شبأن   توصبيا    يتضمن          هنائيا            تقريرا    2017 عا  
  تعزيبز   وإىل   املنباخ،    تغبري   املتصبل    االقتصبادي    والفبرص   ابملخاطر   واالعرتاف   ومرون ،             استقرا ا    أكثر   سو    ضمان   إىل 

  واملقرضبني   املسبتثمرين   اختباذ   لبدع    املنباخ   مب    التكيبف   علب    وقباد    الكر بون   مبنخفض   اقتصباد   إىل   السبلس   االنتقبال 
  هببب     وأصبببببت   . ( 11) واالكتتبببا    املبببال    بببرأس   املرتبطببب    املخببباطر   توزيببب    جمبببال   يف   مسبببتنري    قبببرا ا    التبببأمني   وشبببركا  
__________ 

 ./http://www.climateaction100.org انظر (8)

(9) United Nations Framework Convention on Climate Change, 2019, Investors with US$34 trillion 

urge policies for Paris 1.5° Celsius goal, 26 June, ( 2019 نباخ،امل تغبري  شبأن  اإلطا يب  املتببد  األمب  اتفاقيب، 
 املتفب  اهلدف حتقي  أجل من سياسا  وض  عل  حيثون  أمريك  دوال  تريليون  34  قيم  أصول إدا   يتولون  مستثمرون 

 علبب  متبباح حزيران/يونيبه  26 مئويبب (، د جب  1,5 يتببباوز ال حبد يف  احلببرا   د جبب  ا تفبا  حبصببر واملتعلب  اب يببس يف عليبه
  ببببر م   https://unfccc.int/news/investors-with-34-trillion-urge-policies-for-paris-15degc-goal الببببرا  
 العشرين جمموع  قاد  حيثون  أمريك  دوال  تريليون  34  قيم  أصول إدا   يتولون           مستثمرا   477 ،2019 املستثمرين، عمل
 الببببببرا   علبببببب  تبببببباحم حزيران/يونيببببببه، 26 مئويبببببب ، د جبببببب  1,5 يتببببببباوز ال حببببببد يف احلببببببرا   د جبببببب  ا تفببببببا  حصببببببر علبببببب 

http://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-at-June-24-Press-Release_-G20-

Global-Investor-Statement-on-Climate-Change.pdf. 

 (10 ) Group of 20, 2015, Communiqué of the Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors 

Meeting of 16–17 April 2015, Washington, D.C  يبببان وز ا  املاليببب  وحمبببافظ   2015. جمموعببب  العشبببرين  ،
، واشبببببببنطن العاصبببببببم ، متببببببباح علبببببببب   2015نيسبببببببان/أ ريل    17و   16املركزيببببببب  جملموعببببببب  العشبببببببرين املنعقبببببببد يببببببببوم    املصبببببببا ف 

 (.  2020آ /أغسطس   12  عليه يف )مت االطال   http://www.g20.utoronto.ca/2015/150417-finance.htmlالرا   

(11) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017a, Final Report: Recommendations of 

the Task Force on Climate-related Financial Disclosures.  املتصبل  املاليب  ابإلفصباحا  املعنيب  العمبل فرقب 
 الببببرا   علبببب  متبببباح ابملنبببباخ، املتصببببل  املاليبببب  ابإلفصبببباحا  املعنيبببب  العمببببل فرقبببب  توصببببيا    هنببببائ تقريببببر أ،2017 ابملنبببباخ،

https://www.fsb-tcfd.org/ ( 2020 آ /أغسطس 12 يف عليه االطال  مت). 

http://www.climateaction100.org/
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         أساسببا    التوصببيا    هبب     شببكلت   ث   ومببن   ، املنبباخ    تغببري   املتعلقبب    التقببا ير   تقببدم    شببأن   اب ز   إعببالن   مبثا بب    التوصببيا  
   اجملال.   ه ا   يف   األخرى  والتطو ا    ابملناخ   املتصل    املالي    البيا     عن   لإلفصاح          عامليا  

  املشبا كني   مبن   العديبد   أن   غبري   التوصبيا .   هلب     أتييبدها   عبن   ومؤسس    شرك    800 حنو  أعر   وقد  -7
  التوصيا    تنفي    حماول    لدى   الشركا    ها خدم تست   لك    عملي    توجيها    إىل  احلاج   إىل  أشا وا  السو   يف 

  ابملناخ   املتصل    املالي    ابإلفصاحا    املعني    العمل   فرق    توصيا    تنفي    وتعزيز   ولتسهيل   املبادئ.   عل    القائم  
  معببايري   وجملببس   ابملنبباخ   املتعلقبب    املعلومببا    عببن   اإلفصبباح   معببايري   جملببس   قببد    شببامل ،   إفصبباحا    شببكل   يف 

2019  عا    يف   صد    للتنفي    دليل   لوض    الدع    ابالستدام    ق  تعل امل   املعلوما    عن   اإلفصاح 
 (12 ) . 

 مببؤمتر انعقبباد منبب  البيئبب  اإل ببال  قضببات يعبباج الببدوي احلكببوم  العامببل اخلببربا  فريبب   ببرح ومببا -8
 أعقببب  البب   األول العقببد وخبببالل .1992 عببا  يف (األ ض قمبب ) والتنميبب  ابلبيئببب  املعببين املتبببد  األمبب 
 املوضبببو ، هببب ا  شبببأن توجيهيببب  واثئببب  عبببد  العامبببل البببدوي احلكبببوم  اخلبببربا  فريببب  د صببب أ القمببب ، مببؤمتر
 فريب  أصبد  اخلصبوص، وجبه وعلب  البيئب . واإل بال  البيئيب  احملاسبب  قضبات تنباول يف         ائبدا   كبان  وهك ا
 ا  ؤسسبب امل مسببتوى علبب  واملبباي البيئبب  األدا  دمبب  التاليبب   املنشببو ا  الببدوي احلكببوم  العامببل اخلببربا 
 املباي واإل بال  احملاسبب   شبأن تبوجيه  ودليبل ( 2000) اإليكولوجيب  الكفا   مؤشرا  لتوحيد منهبي 

 اإليكولوجيبب  الكفببا   مؤشببرا  ومسببتخدم  لواضببع  ودليببل ( 2002) البيئيبب  واخلصببو  التكبباليف عببن
 عبببن التقبببا ير تقبببدم عمليببب  تيسبببري يف البلبببدان مسببباعد  هبببو العمبببل هببب ا مبببن اهلبببدف وكبببان .(13)(2004)

  اجملال. ه ا يف القد ا   نا  جهود يف واملسامه  منسق   طريق  املؤسسا  جان  من البيئي  القضات

 الببدوي احلكببوم  العامببل اخلببربا  فريبب  يركببز ،2030 لعببا  املسببتدام  التنميبب  خطبب  اعتمبباد ومبب  -9
 املسببتدام  التنميبب  أهببداف  صببد إطببا  مبب  يتماشبب  مبببا الشببركا ، تقببا ير  تنسببي  املتعلقبب  املسببائل علبب 
 األساسببي  املؤشببرا  دليببل وضبب  عببن العمببل هبب ا ومتخببض        مركببزت .       دو ا   املنبباخ تغببري قضببات تببؤد  حيبب 

 املؤشبرا  إىل ابإلضباف  يتضبمن، الب   ،املسبتدام  التنميب  أهبداف تنفيب  يف الكيبا   إبسبها  لإل ال 
 ابملنببباخ، املتصببل  القضبببات  شببأن         أساسبببيا          عامليببا      ا  شبببر مؤ  11 ابحلوكمبب ، واملتصبببل  واالجتماعيبب  االقتصببادي 

 واملكبو   واملواد الدفيئ ، غازا  وانبعااث  النفات ، وإدا   الطاق ، واستهال  امليا ، استخدا  تشمل
 حاال  د اسا  عد        أيضا   الدوي احلكوم  العامل اخلربا  فري  وقاد .(14)لألوزون املستنفد  الكيميائي 

 املنهبي . صب  من للتبق  والصناعا  البلدان خمتلف يف املؤشرا  ه   تطبي  ن شأ إفرادي 

 ابملنباخ، املتصبل  املعلومبا  عبن واإلفصاح ابإل ال  املتعلق  اجليد  ابملما سا  الوع  وإلذكا  -10
 ابملنببباخ املتصبببل  املاليببب  لإلفصببباحا  العملببب  التنفيببب   شبببأن عمبببل حلقببب  2019 عبببا  يف األونكتببباد نظببب 
 عببن اإلفصبباح معببايري جملببس مبب  ابالشببرتا  العمببل حلقبب        ون ظمببت املسببتدام . التنميبب  أبهببداف قتهبباالوع

__________ 

(12) Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019a, 

TCFD [Task Force on Climate-related Financial Disclosures] Implementation Guide, London. 
 أ،2019 ابالسبتدام ، املتعلقب  املعلوما  عن اإلفصاح معايري وجملس ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري جملس
 لندن. التنفي ، دليل ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  الفرق 

 ،2002 واألونكتبببببباد وجنيببببببف(  نيويببببببو   ،II.D.28.00 املبيعببببببا   قبببببب  املتبببببببد ، األمبببببب  منشببببببو ا ) 2000 األونكتبببببباد (13)
UNCTAD/ITE/EDS/4،   املبيعا   ق   املتبد ، األم   منشو ا )  2004  واألونكتاد  جنيف  E.04.II.D.13،   نيويو 

  التواي. عل  وجنيف(،

(14) UNCTAD, 2019, Guidance on Core Indicators for Entity Reporting on Contribution towards 

Implementation of the Sustainable Development Goals (United Nations publication, Sales No. 

E.19.II.D.11, Geneva) ،أهببداف تنفيبب  يف الكيببا   إبسببها  لإل ببال  األساسببي  املؤشببرا  دليببل ،2019 األونكتبباد 
   جنيف(. ،E.04.II.D.13 املبيعا   ق  املتبد ، األم  منشو ا ) املستدام  التنمي 
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 نشبببر لتيسبببري ،ابالسبببتدام  املتعلقببب  املعلومبببا  عبببن اإلفصببباح معبببايري وجملبببس ابملنببباخ املتعلقببب  املعلومبببا 
 عبن اإلفصباح جمبال يف    ا  حاليب  املتبعب  اجليد  املما سا  العمل حلق  وأ رز  .(15)ابلتنفي  املتعل  دليلهما
 وقبدمت ابملنباخ، املتصبل  املاليب  ابإلفصباحا  املعنيب  العمبل فرقب  توصبيا  مب  يتسب  حنبو عل  البيا  
 حلقبب  وفببر  ذلبب ، علبب  وعببالو  متعببدد . وصببناعا   قطاعببا  تتعلبب  سببنوي  تقببا ير مببن واقعيبب  أمثلبب 
 الرئيسبببي  واملؤشببرا  العمبببل هبب ا  بببني لالتكامبب  أوجبببه       أيضببا   ونوقشبببت التنفيبب . دليبببل علبب          تبببد يبا   العمببل
 الببي املنبباخ تغببري قضببات عببن الكيببا   تقببدمها الببي ابلتقببا ير اخلاصبب  املسببتدام  التنميبب  أبهببداف املتعلقبب 
 األونكتاد. وضعها

 احلكببوم  العامببل اخلببربا  لفريبب  والثالثببني السادسبب  الببدو   يف املنببدو ون قببر  السببيا ، هبب ا ويف -11
 تقبببا ير يف ابملنببباخ املتصبببل  املاليببب  البيبببا   عبببن اإلفصببباح مسبببائل يف املقبلببب ، دو تبببه يف ،     ي نظبببر أن الببدوي

 لتيسببري املبب كر  هبب          وأ عببد   اجليببد . املما سببا  تنفيبب  يف واملسببامه  التبببدت  حتديببد  غيبب  الشببركا ،
 االجتاهبا  عبن مب عا حملب  تقد   وه للفري . والثالثني السا ع  الدو   يف املوضو  ه ا  شأن املناقشا 
 توصيا  تنفي  عل  الرتكيز م  ابملناخ، املتصل   املالي   البيا    عن  ابإلفصاح  املتعلق   األخري   والتطو ا 

 وتتوسببب  املببباي. االسببتقرا  جملبببس أنشببأها البببي ابملنبباخ، املتصبببل  املاليبب  ابإلفصببباحا  املعنيبب  العمبببل فرقبب 
 واملوا مبببب ، التنظببببي ، انعببببدا  ذلبببب  يف مبببببا اجملببببال، هبببب ا يف الرئيسببببي  التبببببدت  عببببن احلببببدي  يف املبببب كر 

 والقبد ا  اخلبرب  إىل واالفتقبا  احلاليب ، اإلفصباح عمليبا  اكتمال وعد  البيا تب اتسا  وعد  واملوثوقي ،
 الصبدد، هب ا ويف العمليب . واألدوا  املنهبيبا ، وتطبوير اجليد ، املما سا  تعزيز إىل واحلاج  التقني ،
ب ميكبببن كيببف   املببب كر  توضبب   أهبببداف تنفيببب  يف الكيببا   إبسبببها  لإل ببال  األساسبببي  املؤشببرا  دليبببل لبب
 مببن جمموعبب        أيضببا   املبب كر  وتتضببمن العمببل. فرقبب  توصببيا  تنفيبب  تيسببري يف يسببه  أن املسببتدام  التنميبب 
  للمناقش . املطروح  الرئيسي  القضات

 ابملنا  املتصلة ليةاملا اإلفصاتا  يف األخرية الرئيسية التطورا  -      اثنيا   

 عببن املؤسسببا  تقببدمها الببي ابلتقببا ير املشببمول  اجملبباال  مببن التطببو  سببري  جمببال املنبباخ تغببري -12
 زاد املثال، سبيل فعل  املستدام . التنمي  أهداف حتقي  يف إسهامها وعن ابالستدام  يتعل  فيما أدائها
 يف املائ  يف 6  نسب  ابملناخ  املتصل   املالي   صاحا ابإلف  املعني   العمل  فرق   لتوصيا   اجلدد  املؤيدين  عدد
2019 عا  يف املائ  يف 25و 2018 عا 

 مؤسسب  930 هنبا  كبان  ،2019 األول/ديسبمرب كبانون  ويف .(16)
 مثل املستثمرين،  عض أن ذل  عل  زد أمريك .  دوال   تريليون  11  عل   يزيد  سوق   مال   رأس  داعم ،
Aviva  (أفيفا)  و Blackrock  ( رو ك ال)،  من        ت قد    الي  واحلسااب   التقا ير  ضد  سيصوتون  أهن   أكدوا 

  .(17)العمل فرق  توصيا  تعتمد   الي اإلدا ي  واهليئا  الشركا 

__________ 

 ابالسببتدام  املتعلقب  املعلومببا  عبن اإلفصبباح معبايري جملببس وضبعها الببي املعبايري التنفيبب  دليبل يسببتخد  .12 احلاشبي  انظبر (15)
 إطببا  يف ابملنباخ املتصببل  املاليب  البيبا   نعبب  اإلفصباح لتعزيبز ابملنبباخ املتعلقب  املعلومببا  عبن اإلفصباح معببايري جملبس وإطبا 
 الرئيسي . التقا ير

 أخرى. وجها  التقاعدي ، املعاشا  وصنادي  والبلدان  واملؤسسا  الشركا  الداعم  اجلها  تشمل قد (16)

(17) Pricewaterhouse Coopers, 2017, The [Financial Stability Board] FSB Task Force on Climate-

related Financial Disclosures. What do its recommendations mean for financial institutions?. 
 املببباي. االسببتقرا  جمللببس التا عببب  ابملنبباخ املتصببل  املاليببب  ابإلفصبباحا  املعنيبب  العمبببل فرقبب  ،2017 كببو رس،   رايسببواترهاوس 

 املالي ؟ لمؤسسا ل ابلنسب  توصياهتا تعنيه ال   ما
 ./https://www.ipcc.ch/sr15 الرا   ل ع متاح 
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  اإلفصببباحا    ابعتمادهبببا   هلبببا،   التا عببب    احلوكمببب    هيئبببا    وخباصببب    الشبببركا    أبن   متزايبببد   إد ا    وهنبببا   -13
  أنشبطتها   تعبرض   إمكانيب    لفهب    أفضبل   وضب    يف   سبتكون   االعتياديب ،   ا سباهت مما    من          مما س     ابملناخ   املتصل    املالي  
  لبب ا،   سببلي .   حنببو   علبب    واملخبباطر   اآلاث    تلبب    إدا     علبب    وسببتقد    املببدى،   والطويلبب    املتوسببط    املنبباخ   تغببري   آلاث  

    السبلو   تغيبري   حنو   االجتا    ث   من   وستعزز   الداخلي ،   القرا    صن    عمليا    عل    إجياب   أثر   لإلفصاحا    سيكون 
  يقبدمها   البي   الطلببا          أيضا    اإلفصاحا    ه     وستعاج   . ( 18) الداخلي    والعمليا    املما سا    حتسني   يف   وتسه  

  ختصبي    كفبا     وزتد    األصول   تسعري   عملي     تعزيز   يسم    مما   املعلوما ،   عل    احلصول   أجل   من   املستثمرون 
   كر ون. ل ا   ومنخفض   استدام    أكثر   اقتصاد   إىل   االنتقال   لعملي          دعما    املال    أس 

 يف ابملنبببباخ املتصببببل  املاليبببب  ابإلفصبببباحا  املعنيبببب  العمببببل فرقبببب  عببببن الصبببباد  املنشببببو  أدى وقببببد -14
  تصبببلامل املاليببب  ابإلفصببباحا  املعنيببب  العمبببل فرقببب  توصبببيا  اخلتبببام   التقريبببر" عنبببوان حتبببت 2017 عبببا 

 جانب  مبن ابملنباخ املتصبل  ليب املا ابإلفصباحا  املتعلب  األعمال جبدول النهوض يف          ئيسيا         دو ا   "ابملناخ
 املخاطر  شأن ومتسق  طوعي  إفصاحا  وض  هو التقرير يف الوا د   التوصيا   من  واهلدف  الشركا .

 وشببركا  واملقرضببني للمسببتثمرين املعلومببا  تقببدم يف الشببركا  تسببتخدمها لكبب  ابملنبباخ املتصببل  املاليبب 
 تسببعري سببو  إىل املخبباطر عببن املعلومببا  يبب كفا  عببد  يببؤد  وقببد اآلخببرين. املصببلب  وأصبببا  التببأمني
 األسببوا  ألن املبباي االسببتقرا   شببأن خمبباوف يثببري قببد البب   األمببر املببال،  أس ختصببي  وسببو  األصببول
 واجلهببا  واملقرضببون املسببتثمرون يقببد  ولكبب  .(19)املفاجئبب  التصبببيبا  نتيببب   شببد  تتببأثر أن ميكببن

 والفببرص للمخباطر ميكبن كيبف  يبد كوا أن جيب  اسبتنا  ، ثبرأك ماليب  قبرا ا  اختباذ علب  للتبأمني         املكتت بب 
 و يبببان البببدخل  يبببان يف يبببنعكس كمبببا  املسبببتقبل يف للمؤسسببب  املببباي املركبببز علببب  تبببؤثر أن ابملنببباخ املتصبببل 

  امليزاني . وحسا  النقدي  التدفقا 

 ليببب اامل لإلفصببباحا  العبببا  واإلطبببا  واخللفيببب  السبببيا  2017 لعبببا  العمبببل فرقببب  تقريبببر ويعبببرض -15
 مبن التباي املسبتوى فيعبرض العمبل، فرقب  توصبيا  تنفيب  يتناول ال   التقرير، مرف  أما ابملناخ. املتصل 

 املرج  من  للتعديل"  "قا ل   وثيق   العمل  فرق   وتعترب   التوصيا ،  تنفي   عل   الشركا  ملساعد   التفاصيل
 .(20)ابملنببباخ املتصبببل  املاليببب  حا فصبببااإل إعبببداد يف اخلبببرب  مبببن املزيبببد الشبببركا  اكتسبببا  مببب        تببب نق   أن

 تكميليببب  وإ شبببادا  القطاعبببا  جلميببب  وتوجيهبببا  التوصبببيا  تطبيببب  عبببن معلومبببا  املرفببب  ويتضبببمن
 حتليببل اسببتخدا   شببأن        تقنيببا          ملبقببا         أيضببا   تتضببمن وهبب  خمتببا  . ماليبب  غببري وجمموعببا  ماليبب  لقطاعببا 

 .(21)ناخملاب املتصل  والفرص املخاطر عن الكشف يف السينا يوها 

__________ 

(18) Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019b. جملبس 
  .2019 ، ابالستدام  املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري وجملس ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري

(19) Carney M, 2015, Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability.  قبد 
 /https://www.bankofengland.co.uk/speech البببببرا   علبببب  متبببباح أيلول/سبببببتمرب  29 لنببببدن، لنببببدن، - لويببببدز يف

2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability. 

 (20 ) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017b, Annex: Implementing the 

Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures   فرقبب  العمببل املعنيبب .
فرق  العمبل املعنيب  ابإلفصباحا  املاليب  املتصبل  ابملنباخ،     ، املرف   تنفي  توصيا  2017ابإلفصاحا  املالي  املتصل  ابملناخ، 

 . /https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendationsمتاح عل  الرا   

 (21 ) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017c, Technical Supplement: The Use of 

Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities     فرقبب  العمببل املعنيببب
لكشبف عبن املخباطر والفبرص  ج، ملب  تقين  استخدا  حتليل السينا يوها  يف ا 2017ابإلفصاحا  املالي  املتصل  ابملناخ،  
 . /https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplementاملتصل  ابملناخ، متاح عل  الرا   
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 النطبببا . واسبببع  جمببباال  ابلتوصبببيا  واملشبببمول  ابملنببباخ املتصبببل  املاليببب  اإلفصببباحا  وتغطببب  -16
 الطبيعيبب ، للمببوا د الرشببيد االسببتخدا  مثببل جمبباال  التوصببيا  تغطبب  الكر ببون، انبعببااث  إىل فباإلضبباف 

 املسبتوى  فيعب  آليبا  صبيا تو ال وتنباق  وإدا هتبا. النفبات  توليبد وقضبات والطاق ، وامليا  األ اض  أ 
 .(22)واألهببداف واملقبباييس املخبباطر، وإدا   واالسببرتاتيبي ، اإلدا  ، جمبباال  يف املعلومببا  عببن لإلفصبباح

 هبب   وتشببمل وكميبب . نوعيبب  معلومببا  تقببدم إىل تببدعو توصببي  11 يف مشببمول  األ  عبب  اجملبباال  وهبب  
 أن ميكبن مؤشبرا  اسبتخدا  تشبمل البي اف،هبدواأل واملقباييس السبينا يوها  حتليبل الكمي  التوصيا 
 أصببول قيمبب  يف تغببريا  إىل النتببائ  تشببري أن وميكببن احملببرز. التقببد  لتقيببي  مببا، اجتببا  قيبباس علبب  تسبباعد
 املتاحبب  الفببرص علبب        أيضببا   تببؤثر أن وميكببن النقديبب . تببدفقاهتا علبب  واآلاث  نفقاهتببا، يف وزتد  مببا، شببرك 
 .(23)املال  أس  ومج قروض عل  للبصول ما لشرك 

 اهلامب  االعتببا ا  مبن عبدد علب  أمبو ، مجلب  يف الضو ، 2017 لعا  العمل فرق  تقرير ويسل  -17
 حيبب  مببن املطلو بب  الشببرو  تسببتويف ابملنبباخ متصببل  ماليبب  إفصبباحا  علبب  للبصببول حامسبب  تعتببرب الببي

 أعمبال جبدول يف أساسبي  صبرعنا املسبائل هب   وشبكلت للمقا نب . والقا ليب  والفائبد  واالتسا  اجلود 
 التنميبببب  أهببببداف حتقيبببب  يف إبسببببهامها الشببببركا  إ ببببال   شببببأن الببببدوي احلكببببوم  العامببببل اخلببببربا  فريبببب 

 األخري . السنوا  يف املستدام 

 يسبل  ث ومبن الصبناعا ،  بني املشرتك  اإلفصاحا  إىل 2017 لعا  العمل فرق  تقرير ويشري -18
 املتعلقبببب  التوصببببيا       و ضببببعت وقببببد ابملنبببباخ. املتصببببل  املاليبببب  ا اإلفصبببباح لتنسببببي  طريقبببب  علبببب  الضببببو 

 تب كر العمبل فرقب  فبنن ذل ، وم  املاي. القطا  أجل من البداي  يف ابملناخ املتصل  املالي  ابإلفصاحا 
 املتوق  ومن القضائي .   والوالت   الصناعا   عرب  الكيا    أنوا   مجي  عل   تنطب   التوصيا   أن  صراح 

 أبخرى. أو  طريق  القطاعا  مجي  عل  الكر ون ومنخفض استدام  أكثر  اقتصاد  إىل  تقالناال  يؤثر  أن
  تنفيببب         أسببهما   أو عامببب        ديببو    تصبببد  الببي املاليببب  وغببري املاليببب  الكيببا   مجيببب  العمببل فرقببب  توصبب  لبب ا،

 .(24)  ل  القيا  عل  األخرى اجلها        أيضا   وتشب  التوصيا ،

 يفيبد اخلصبوص، و وجبه النسببي . األمهيب  ملسأل         نطاقا   أوس  د اس  لعمال فرق  تقرير ويتضمن -19
 أمهيتهببببا مببببدى لتقيببببي  ختضبببب  املبببباي اإل ببببال  تقببببا ير يف        املد  جبببب  املعلومببببا  معظبببب      أبن   النهببببائ  التقريببببر
       خاصا      ا  اهتمام تتطل  املناخ  تغري املتصل  املخاطر     أن   يعتقدون املستثمرين من       كثريا        أن    يد  .(25)النسبي 
 مببببن العديببببد يرغبببب  املثببببال، سبببببيل وعلبببب          تقريبببببا . الصببببناعا  مجيبببب  يف وتببببؤثر للتنويبببب  قا لبببب  غببببري ألهنببببا

 إبدا   واملتصببل اإلدا   السببيا  فهبب  يف للمؤسسببا ، والتشببغيلي  املاليبب  النتببائ  تقيببي  لببدى املسببتثمرين،
  توصبببياهتا الصبببل  ذا  احا اإلفصببب  أن العمبببل فرقببب  وتعتقبببد النتبببائ . هببب   فيبببه تتبقببب  الببب   املخببباطر
 يف إد اجهببا وينبغبب  السببيا  إىل احلاجبب  هلبب   مباشببر  شببكل تتصببدى املخبباطر وإدا   ابحلوكمبب  املتعلقبب 
 ابالسببرتاتيبي  املتعلقبب  التوصببي  يف املشببمول  ابإلفصبباحا  يتعلبب  وفيمببا السببنوي . املبباي اإل ببال  تقببا ير

__________ 

 (22 ) Sustainability Accounting Standards Board, 2017, Frequently asked questions    جملببس معببايري اإلفصبباح(
-https://www.fsb-tcfd.org/wp، األسبببببببئل  املتداولببببببب (، متببببببباح علببببببب  البببببببرا    2017،  املعلومبببببببا  املتعلقببببببب  ابالسبببببببتدام   عبببببببن 

content/uploads/2017/12/SASB-SASB-Standards-TCFD-Recommendations-FAQ-14-Dec-2017.pdf  . 

(23) Ernst and Young, 2017, Reporting climate change risk، ( تغبري املتصبل  املخباطر عبن اإل بال  )متباح املنباخ 
 .https://www.ey.com الرا   عل 

  .نفسه املرج  (24)

 أمهيب  ذا  املعلوما        "ت عترب املالي ، التقا ير إلعداد الدولي  املعايري يف حمدد هو كما  املاي لإل ال  املفاهيم  لإلطا        وفقا   (25)
 الببي القببرا ا  علبب  غببامض  أو معيبب  حنببو علبب  إيرادهببا أو إغفاهلببا       يببؤث  ر أن  معقببول حنببو علبب         املتوقبب   مببن كببان   إذا نسبببي 

 ...". التقا ير ه   إىل          استنادا   العام  لألغراض املالي  للتقا ير الرئيسيون  املستعملون          يت خ ها
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  ماليبب    تقببا ير   يف   املعلومببا    هبب     تقببد    أن   للمؤسسببا      بغبب ين   أنببه   العمببل   فرقبب    تعتقببد   واألهببداف،   واملقبباييس 
  غببري   اجملموعببا    ضببمن   توجببد   الببي   تلبب    -  املؤسسببا    لبببعض   وينبغبب    أمهيبب .   ذا    املعلومببا    كانببت   مبب  
  -  املتببد    البوالت    دوال ا    مبن   دوال     ليبون   يعبادل   مبا   علب    السبنوي   إيراداهتا  قيم   تزيد  الي  األ     املالي  
  يف   تبرد  وال   أمهيب    ذا    املعلومبا         ت عتبرب   ال   عندما   أخرى   تقا ير   يف   املعلوما    ه     عن   الكشف   يف  تنظر  أن 

  الوقبت،   مبرو    مب           ماليبا    للتبأثر   غريهبا   مبن   عرضب    أكثبر   املؤسسبا    هب     كانبت   وملبا  . ( 26) املاي  اإل ال   تقا ير 
   املؤسسا .   ه     اسرتاتيبيا    تطو    كيفي     رصد   يهتمون   املستثمرين   فنن 

 أهبداف عبن اإل بال  يف االجتاهبا  أهب  أحبد هبو النسبي  األمهي  يف أوس  نطا  عل  والنظر -20
 املفوضبببي  أن املالحظببب  املهببب  ومبببن ابملنببباخ. املتصبببل  املاليببب  اإلفصببباحا  ذلببب  يف مببببا املسبببتدام ، التنميببب 

 اإل ال   شأن امللزم  غري التوجيهي  املبادئ حتدي   شأن قدمتها الي التشاو  وثيق  يف تشري،  األو و ي 
 الشبببرك  تطبببو  يراعببب  الببب   املاليببب ، األمهيببب  منظبببو  (أ) النسببببي   لألمهيببب  مبببزدوج منظبببو  إىل املببباي، غبببري

 البيئيبب  األمهيبب  منظببو  ( )و  (27)الرئيسبب  اجلمهببو  ابعتبببا ه  املسببتثمرين ويسببتهدف وموقعهببا، وأدا هببا
 واملبببوظفني، املبببدين، واجملتمببب  ني،املسببتهلك ويسبببتهدف الشبببرك ، أنشبببط  أتثببري يراعببب  الببب   واالجتماعيبب 

 التوجيهيب  املببادئ تشبدد ذلب ، علب  وعبالو  الرئيس . اجلمهو  ابعتبا ه  املستثمرين من          متزايدا          وعددا  
 املزدوجببب  النسببببي  األمهيببب  مفهبببو  علببب  ابملنببباخ املتصبببل  املعلومبببا  عبببن الكشبببف  شبببأن األو وب لالحتببباد
 عبن للكشبف       عباد          ي عتمبد الب   ذل  من أطول زمين أف  يف تنظر أن للشركا  ينبغ  أنه عل  وتن 

 أن إىل لبببتخل  تتسبببر  أبال الشبببركا       ت نصببب  العمبببل، فرقببب  توصبببيا  مببب         ومتشبببيا   .(28)املاليببب  املعلومبببا 
 طبيعتهبببا. حبكببب  األجبببل طويلببب  هببب  املتصبببل  املخببباطر  عبببض ألن فقببب  ابألمهيببب  تتسببب  ال املنببباخ مسبببأل 
 معظب  فبنن املنباخ، لتغبري واملعممب  املنهبيب  اآلاث  إىل ابلنظر أنه عل        أيضا   العمل فرق  توصيا  وتشدد

 املرج  من (EU/2014/95 التوجيه) املاي غري اإل ال   شأن األو وب  االحتاد   توجيه  املشمول   الشركا 
 ذا  مسبأل  ميثبل ال املنباخ أن إىل ختلب  البي الشبركا  أمبا أمهيب ، ذا  مسبأل  املناخ أن إىل ختل  أن

  .(29)ذل  ترب  أن فعليها أمهي ،

 املاليب  اإلفصباحا  إبعداد املعني  اجلها  تقد  أبن يوص  ،2017 لعا  العمل فرق  تقرير ويف -21
        تيسببببريا   (العامبببب  أ ) االعتياديبببب  السببببنوي  املبببباي اإل ببببال  تقببببا ير يف اإلفصبببباحا  هبببب   ابملنبببباخ املتصببببل 
 االعتياديب  املباي اإل بال  تقبا ير يف اإلفصباح يعبزز أن بغب وين األخرى. املالي  اإلفصاحا  م  لالتسا 
 فهبببب  يعببببزز ممببببا أوسبببب ، نطببببا  علبببب  ابملنبببباخ املتصببببل  املاليبببب  اإلفصبببباحا  واسببببتخدا  املسببببامهني مشببببا ك 

__________ 

 هبب ا أن  حيبب  كعتببب ،  السببنوي  اإليببرادا  مببن املتبببد  الببوالت  دوال ا  مببن دوال   ليببون  يعببادل مببا العمببل فرقبب  اختببا   (26)
 يف 2 والنطبببا  1 النطببا  مبببن الدفيئبب  غببازا  انبعبببااث  مببن املائببب  يف 90 مببن أكثببر عبببن مسببؤول  مؤسسبببا  يشببمل الببرق 

  (.        تقريبا   مؤسس  15 000 أصل من مؤسس  2 250 حنو أ ) املالي  غري األ    اجملموعا  متثلها الي الصناعا 

(27) European Commission, 2019a, Consultation document on the update of the non-binding guidelines 

on non-financial reporting.   امللزم  غري التوجيهي  املبادئ حتدي   شأن   استشا ي   وثيق   أ،2019  األو و ي ،  املفوضي 
 _https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economyالبرا   علب  متاحب  املباي. غبري ابإل ال  املتعلق 

euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-

document_en.pdf. 

(28) European Commission, 2019b, Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting 

climate-related information, C 209/1, Official Journal of the European Union.  األو و يب ، املفوضبي 
 ابملنبببباخ، املتصببببل  املعلومببببا  عببببن الكشببببف  شببببأن  ملببببب  ي املببببا غببببري ابإل ببببال  املتعلقبببب  التوجيهيبببب  املبببببادئ  ،2019

C 209/1،  اجلريد  الرمسي  للمفوضي  األو و ي.  

 (29 ) European Commission, n/d, Non-financial reporting    .)املفوضببي  األو و يب ، التبا ي  غببري حمبدد، اإل ببال  غبري املبباي(
   https://ec.europa.eu/info/business-economy-reporting/non-financial-reporting_en متاح عل  الرا   
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 أن       أيضا   العمل فرق  وتعتقد أد .       فهما   ابملناخ املتصل  والفرص للمخاطر االخرى واألطراف  املستثمرين
 التبقب  علب  سيسباعد االعتياديب  السبنوي  املباي اإل بال  تقا ير يف ابملناخ املتصل  لي اامل املعلوما  نشر
 أبن       أيضبببا   توصببب  وهبب  املالئمببب . للضببوا   خيضبببعان عنهبببا والكشببف املطلو ببب  املعلومببا  إنتببباج أن مببن

 يف مببا رى،خاأل املالي  اإلفصاحا  هلا ختض  الي احلوكم  عمليا  لنفس ابملناخ املتعلق  التقا ير ختض 
  .(30)احلسااب  مراجع  وجلن  املاليني املوظفني كبري  قبل من استعراضها ذل 

 املبباي. واإل ببال  ابملنبباخ املتصببل املبباي اإلفصبباح  ببني قببو  تببرا   وجببود 2017 عببا  تقريببر ويبربز -22
 العامبب ، املاليب  يرالتقبا   يف ابملنباخ املتصبل  املاليب  املعلومبا  عبن اإلفصباح تشببي  أن العمبل فرقب  وتعتقبد

ن  معظبب  ويف املاليبب . والوظيفبب  ابملنبباخ املتصببل  ابملخبباطر املعنيببني املؤسسببا  خببربا   ببني التنسببي         سيبسبب  
 و ؤسببا  املبباليني، املببوظفني كبببا   مثببل) املبباليون املسببؤولون يببد   أن املببرج  مببن العشببرين، جمموعبب   لببدان
 إىل تبؤد  أن ينبغب  العمبل فرق  وضعتها الي شفالك توصيا  أن (احلسااب  ومراقيب احملاسب ، شؤون
      ختل فبه الب   املباي األثبر  شبأن املقباييس، عبن اإلفصباح سبيما وال الكميب ، املاليب  اإلفصباحا  مبن مزيبد
 تببنخفض أن ميكببن التبديببد، وجببه وعلبب  مببا. مؤسسبب  علبب  ابملنبباخ املتصببل  املخبباطر حتدثببه أن ميكببن أو

 الغرامبا  ملراعبا  إضبافي  التزامبا  تسببيل يلبز  قبد و/أو املنباخ لتغري  السلبي اآلاث  نتيب  األصول قيم 
 التببدفقا  فببنن ذلبب ، إىل وابإلضبباف  التنظيميبب . املعببايري تطبيبب  تعزيببز عببن النامجبب  التنظيميبب  والعقببواب 

 املخببباطر آباث        مجيعبببا   تتبببأثر أن ميكبببن املبببال  أس علببب  واحلصبببول البببدخل وصبببايف العمليبببا  مبببن النقديببب 
 املؤسسببب  جتريبببه الببب   التقيبببي  يف املببباليني املسبببؤولني إشبببرا  ينبغببب  ولببب ل ، ابملنببباخ. املتعلقببب  (رصوالفببب )

  الفرص. وتعظي  املخاطر إلدا   املب ول  اجلهود ويف ابملناخ املتصل  والفرص للمخاطر

  خ ابملنببببا   املتصبببل    املاليبببب    اإلفصببباحا    اتسببببا    أمهيببب    علببب    2017  لعببببا    العمبببل   فرقبببب    تقريبببر   ويشبببدد  -23
  أن          عمومبا    ابملنباخ   املتعلقب    احلاليب    التقا ير   مستخدمو   يرى   الراهن،   الوقت   ويف   للمقا ن .  وقا ليتها  وموثوقيتها 

  ثغبببر    يشبببكل   املؤسسبب    أعمبببال   يف   ابملنببباخ   املتصببل    اجلوانببب    علبب    املرتتبببب    املاليببب    اآلاث    عببن   املعلومبببا    نقبب  
  ينبغب    القطاعبا ،   مجيب    يف   للمؤسسا    ابلنسب    مهم    ابملناخ   املتصل   والفرص  املخاطر  كانت   وملا   ئيسي . 

  يف   واألدا    واملخباطر   التبا يب    واألنشط    االسرتاتيبيا     ني   جمدي    مقا     إبجرا   اإلفصاحا   تسم   أن 
  يف   املقدمبب    التفاصبيل   مسبتوى   يتببي    أن   وينبغب    القضبائي .   والبوالت    القطاعببا    وداخبل   املؤسسبا    خمتلبف 

   االقتضا .   حس    احلافظ ،   مستوى   وعل    القطاعا    مجي    يف   ا اسه وقي   املخاطر   مقا ن    اإلفصاحا  

  تقريبببر   ويببب كر   اإل بببال .   أطبببر   خمتلبببف    بببني   واملوا مببب    التنسبببي    أمهيببب    علببب          أيضبببا    2017  عبببا    تقريبببر   ويؤكبببد  -24
  حتقيبب    علبب    تسبباعد   أن   شببأهنا   مببن   الببي   املبببادئ   مببن   مشببرتك    جمموعبب    تببوفر   العمببل   فرقبب    توصببيا    أن   2017 عببا  

  أصببا    مبن   وغبريه    ومسبتخدموها   البيبا     معدو   ويتشا     الوقت.   مرو    م    اإلفصاح   أنظم     ني   أكرب   موا م  
  ابإل بال ،   القائمب    الكيبا     كاهبل   عل    يق    ال     الع     ختفف   ألهنا   املوا م ،   ه      تشبي    االهتما    املصلب  

  العمبل   فرقب    وتشبب    للمقا نب .   أكبرب   قا ليب    للمسبتعملني   ويتبي    املباي،   اإل بال    تقبا ير   يف   اجملبزأ    البيبا     من   وحيد 
 هبا.   املوص   اإلفصاحا    م   واملوا م    التوصيا    اعتماد   دع    عل    املعايري   وض    هيئا          أيضا  

 املتعلقب  الوطنيب  للشبرو        وفقبا   مالي  إفصاحا  تقد  أن للمؤسسا  ينبغ  ذل ، من واأله  -25
 علببب  املنطبقببب  الوطنيببب  اإلفصببباح  شبببرو  مببب  تتفببب  ال التوصبببيا  عناصبببر  عبببض كانبببت  وإذا ابإلفصببباح.

 تقببا ير يف العناصببر تلبب  عببن الكشببف علبب  املؤسسببا  تشببب  العمببل فرقبب  فببنن املبباي، اإل ببال  تقببا ير
 وإاتحتهبببببا واسببببب  نطبببببا  علببببب  وتوزيعهبببببا األقبببببل، علببببب        سبببببنوت   تصبببببد  البببببي األخبببببرى الرمسيببببب  الشببببركا 

 علبب  تنطببب  الببي الداخليبب  احلوكمبب  عمليببا  لببنفس العناصببر هبب   ختضبب  أن علبب  وغببريه ، للمسبتثمرين
  هلا. مماثل  تكون لعمليا  أو املالي  التقا ير إعداد

__________ 

(30) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017a.  املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق 
 أ.2017 ابملناخ،
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  علب          ت نفب     ابملنباخ   املتصبل    املاليب    ابإلفصباحا    املعني    العمل   فرق   توصيا   أن  إىل  اإلشا    وجتد   -26
  املعبرتف   واخلبربا    ، املباي   االسبتقرا    وجملبس   العشبرين،   جمموعب     بدع    حتظب   فنهنبا  ذلب ،  وم   طوع .  أساس 
  و و صا    التنظيمي    اهليئا    تدف    أن   املرج    ومن   ،        دوليا           مرجعا    متثل   فنهنا   ول ل ،   املالي .   األوسا    يف   هب  

  البببي   املببباي،   النظبببا    ختضبببري   شببببك    أصبببد     املثبببال،   سببببيل   فعلببب    وطنيببب .   شبببرو    إصبببدا    إىل   املاليبب    األو ا  
  تركبز   ملزمب ،   غبري   توصبيا    سبت   ، ( 31)         مراقببا    13و   املاليب    في  اإلشرا   والسلطا    املركزي    املصا ف   من  69 تض  

  الضبو    الشببك    وتسل    والبيئ .   ابملناخ   يتعل    فيما          دوليا    ومتسق    متين   إفصاحا   إىل  التوصل  عل   إحداها 
          مراعبا     ابملنباخ   املتصبل    املاليب    املخباطر   مراعبا    عبد    حبال   يف   ينشبأ   أن  ميكن  ال    الشديد  السليب  األثر  عل  
 . ( 32) العامل    الصعيد   عل    منسق    إجرا ا    اختاذ   إىل   وتدعو   األصول،   تقيي    عمليا    إطا    يف   كامل  

  املعنيب    املؤسسبا     بدأ    املتزايبد ،   وأمهيتها   ابملناخ   املتصل    املالي    ابإلفصاحا    الوع    لتنام    ونتيب   -27
  الرئيسبببي    ابملنشبببو ا    حصبببري    غبببري   قائمببب    يلببب    وفيمبببا   العمبببل.   فرقببب    توصبببيا     تنفيببب    تتعلببب    منشبببو ا         ت صبببد  
 تطويرا .   من   أجنزته   ما   وأبه    ابملناخ،   املتصل   املاي   اإلفصاح   جمال   يف   العامل    املعني    املؤسسا    عن   الصاد   

 املتصببل  املاليبب  ابإلفصبباحا  املعنيبب  العمببل فرقبب  وضببعته البب   اجليببد  املما سببا  دليببل حيببدد -28
 يف املختلفببب  التببببا   إىل األمثلببب  وتسبببتند .(33)فيببب تنال جمبببال يف اجليبببد  املما سبببا  مبببن جمموعببب  ابملنببباخ
 يتعلببب  فيمبببا متنوعببب  مما سبببا  وتشبببمل عديبببد  قضبببائي  والت  تغطببب  حبيببب  العشبببرين، جمموعببب   لبببدان

ب اإلفصببباح  عمليبببا   ابحلوكمبببب ، املتصبببل  األ  عببب  للعناصبببر ابلنسببببب  العمبببل فرقببب  هببببا أوصببببت البببي 11 الببب
  واألهداف. قاييسملوا املخاطر، وإدا   واالسرتاتيبي ،

 عبببن اإلفصببباح معبببايري وجملبببس العمبببل فرقببب  عبببن الصببباد   األخبببرى التقنيببب  املنشبببو ا  وتشبببمل -29
 Converging on ابملنباخ املتعلقب  املعلومبا  عبن اإلفصباح معبايري وجملس ابالستدام  املتعلق  املعلوما 

Climate Risk: CDSB, the SASB and the TCFD ( معببايري جملببس املناخيبب   طراملخببا  شببأن التالقبب 
 ، ابالسببتدام  املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح معببايري جملببسو  ،ابملنبباخ املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح

 املتبعبب  النهببوج موا مبب  علبب  يببدل منشببو  وهبو ،(ابملنبباخ املتصببل  املاليبب  ابإلفصبباحا  املعنيبب  العمببل فرقب و 
 النشبر  وخلصبت .(34)العمبل فرقب  توصبيا  مب  اجمللسبني يف ابملنباخ املتصبل  املعلومبا  عن الكشف إزا 

 ابالسببتدام  املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح معببايري جملببس يصببد ها الببي املنبباخ مبخبباطر املتعلقبب  التقنيبب 
(Technical Bulletin on Climate Risk) تقريببببا . الصبببناعا  كبببل  علبب  يبببؤثر املنببباخ تغببري أن إىل         

 ينبغب   بل املناخيب   املخباطر جتنببه  البي واملنتبا  األنشط   بساط  خيتا وا نأ املستثمرون يستطي  وال
 .(35)املخاطر ه   إدا   عل  يركزوا أن

__________ 

 .https://www.ngfs.net/en/about-us/membership انظر (31)

(32) Network for Greening the Financial System, 2019, A call for action. Climate change as a source of 

financial risk. ( دعبو  ،2019 املباي، النظبا  ختضبري شببك .)علب  متباح املاليب . للمخباطر كمصبد   املنباخ تغبري للعمبل 
-https://www.mainstreamingclimate.org/publication/ngfs-a-call-for-action-climate-change-as البببرا  

a-source-of-financial-risk/. 

(33) Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019b. جملبس 
 . 2019 ابالستدام  املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري وجملس ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري

التالقب  علب  املخباطر املتصبل  ابملنباخ  جملبس معبايري اإلفصباح  ،  2017جملس معايري اإلفصاح عن املعلومبا  املتعلقب  ابالسبتدام ،   ( 34) 
عببن املعلومببا  املتعلقبب  ابملنبباخ، وجملببس معببايري اإلفصبباح عبببن املعلومببا  املتعلقبب  ابالسببتدام ، وفرقبب  العمببل املعنيبب  ابإلفصببباحا   

 . /https://www.sasb.org/knowledge-hub/converging-on-climate-risk، متاح عل  الرا   خ ابملنا املالي  املتصل   

 علببب  متاحبب  ،املخبباطر املتصببل  ابملنبباخ  نشببر  تقنيبب  ،2016 ابالسبببتدام ، املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح معببايري جملببس (35)
 ./https://www.sasb.org/knowledge-hub/climate-risk-technical-bulletin الرا  
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  االقتصبببباد    امليببببدان   يف   والتنميبببب    التعبببباون   منظمبببب    عببببن   صببببد    تقريببببر   وجببببد   ذلبببب ،   إىل   وابإلضببباف   -30
 Climate Change Disclosure in   عنبببوان   ،   ابملنببباخ   املتعلقببب    املعلومبببا    عبببن   اإلفصببباح   معبببايري   وجملببس 

[Group of 20] G20 Countries :  Stocktaking of Corporate Reporting Schemes   ( عببن   اإلفصبباح  
  أن   الشببركا (   جانبب    مببن   اإل ببال    خطبب    تقيببي    العشببرين    جمموعبب     لببدان   يف   املنبباخ    تغببري   املتصببل    البيببا   
  املتعلقب    املعلومبا    عبن   ابإلفصباح   الشبركا    تلبز    البي   اخلطب    مبن   نبو   لديها  العشرين  جمموع    لدان  غالبي  
  مبن   كبري    اختالفا          أيضا    هنا    أن   غري   املشرتك .   القواس     عض   تتقاس    املخططا   ه    وأن  املناخ،   تغري 

  املعلومببببا         معببببد     أمببببا    حتببببدت    الشببببرو    تعببببدد   ويطببببرح   وحمتواهببببا.   عنهببببا   املبلبببب    املعلومببببا    نوعيبببب    حيبببب  
  ملببؤمتر   والعشببرين   احلاديبب    الببدو     يف           تقريببرا    واجمللببس   املنظمبب    أطلقببت    ، ذلبب   علبب    وعببالو    . ( 36) ومسببتخدميها 

  اخلطببب    وحلبببل   املنببباخ   املتعلقببب    املعلومبببا    عبببن   لإلفصببباح   احلببباي   النظبببا    يف   القائمببب    الثغبببرا    أ بببرز   األطبببراف 
 . ( 37) العشرين   جمموع     لدان   يف   الشركا    جان    من   املناخ    تغري   املتعلق    املعلوما    عن   لإلفصاح   اإللزامي  

 البي اإلجبرا ا  علب  يركبز        عمليبا          إطبا ا   حيبدد دليبل املسؤول االستثما  مبادئ إطا  يف وصد  -31
 االسبببتثما  مببببادئ أد جبببت وقبببد .(38)العمبببل فرقببب  توصبببيا  لتنفيببب  اختاذهبببا األصبببول ألصببببا  ميكبببن

  اإل بببببال دو   يف عليهبببببا، املبببببوقعني علببببب  سبببببيتعني أنبببببه       أيضبببببا   وأعلنبببببت أطرهبببببا يف التوصبببببيا  املسبببببؤول
 إىل تشري أن دون من واالسرتاتيبي ، احلوكم  مبؤشرا  يتعل  فيما للتوصيا  يستبيبوا أن  ،2020 لعا 

  .(39)املؤشرا  ه   عن اإلفصاح واج 

 القضببات عبن ابإل بال  املتعلقبب  إ شباداهتا املسبتدام  البو صببا  مبباد   نقببت ،2019 عبا  ويف -32
 علب  وعبالو  .(40)العمبل فرقب  توصبيا  إىل إشبا   لتشمل كا شر ال حبوكم  واملتصل  واالجتماعي  البيئي 
 العبا ، يف الرائبد  املصبا ف مبن 16 جانب  إىل للبيئ ، املتبد  األم  لرب م  املالي  املباد   نشر  ذل ،
 Extending Our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity :مهببا 2018 عببا  يف عملببني

in a Changing Climate ( منببباخ سبببيا  يف ابالئتمبببان املرتبطببب  والفبببرص املخببباطر تقيبببي  آفاقنبببا  توسبببي 
 Navigating a New Climate: Assessing Credit Risk and Opportunityو (نيسبببان/أ ريل) (متغبببري

in a Changing Climate (سيا   يف  ابالئتمان  املرتبط   والفرص  املخاطر  تقيي    جديد  مناخ م   التعامل 
ل .(متوز/يوليبببه) (متغببببري منببباخ  ابملرحلبببب  املرتبطبببب  والفبببرص املخبببباطر لتقيبببي  منهبيبببب  األول التقريبببر        ويفصبببب  

 .(41)املادي  املخاطر تقيي  منهبيا  الثاين يتناول  ينما سينا يوها ، إىل ابالستناد االنتقالي 

__________ 

اإلفصببباح عبببن البيبببا   املتعلقببب   تغبببري املنببباخ يف  لبببدان جمموعببب   ،2015 االقتصببباد ، امليبببدان  يف والتنميببب  التعببباون  منظمببب  (36)
 /http://www.oecd.org/investment البببببرا   علببببب  متببببباح .العشببببرين  تقيبببببي  خطببببب  اإل بببببال  مبببببن جانببببب  الشبببببركا 

corporate-climate-change-disclosure-report.htm. 

  عبد العشرين جمموع   لدان  يف الشركا  جان  من ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح خط  ،2017 نفسه، املرج  (37)
-https://www.oecd.org/environment/cc/g20 الببببببرا   علبببببب  متبببببباح األطببببببراف. ملببببببؤمتر والعشببببببرين احلاديبببببب  الببببببدو  

climate/collapsecontents/Climate-Disclosure-Standards-Board-climate-disclosure.pdf. 

(38) Principles for Responsible Investment, 2018, Implementing the Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures Recommendations  (املعني   العمل فرق   توصيا   تنفي   ،2018  املسؤول،  االستثما   مبادئ 
   .https://www.unpri.org/download?ac=4652 الرا   عل  متاح  ابملناخ(. املتصل  املالي  ا ابإلفصاح

(39) Baker E, 2019, Key takeaways of the TCFD’s second status report، البببرا   علببب  متببباح 
https://www.unpri.org/pri-blog/key-takeaways-of-the-tcfds-second-status-report/4464.article. 

(40) Sustainable Stock Exchanges Initiative, 2019, How exchanges can embed sustainability within 

their operations: A blueprint to advance action, (  للبو صبا  ميكبن كيبف  ،2019 املسبتدام ، البو صبا  مباد 
-https://sseinitiative.org/wp البرا   علب  متباح العمبل( يف التقبد  أجبل مبن خطب  عملياهتبا  يف االسبتدام       ت دم  أن 

content/uploads/2019/12/SSE-WFE-Embedding-Sustainability-Report.pdf. 

 البببببببببببرا   علببببببببببب  متببببببببببباح التبببببببببببواي، علببببببببببب   2018و أ 2018 التمويبببببببببببل، مبببببببببببباد   للبيئببببببببببب ، املتببببببببببببد  األمببببببببببب   بببببببببببر م  (41)
https://www.unepfi.org/banking/tcfd/. 
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 ضبببع الوا الرئيسبببي  اجلهبببا   بببني جيمببب  الببب   الشبببركا ، جانببب  مبببن اإل بببال  حبببوا  وأصبببد  -33
 عن اإلفصاح معايري وجملس اإلمنائي ، السياسا  جلن  من كل  فيه تعاون         تقريرا    األطر،  ومقدم   للمعايري

 معببايري وجملببس املتكامببل، الببدوي اإل ببال  وجملببس العامليبب ، اإل ببال  ومببباد   ابملنبباخ، املتعلقبب  املعلومببا 
 الببي الكشببف مبببادئ مبب  وأطرهببا ايريهبباعم موا مبب  لتقيببي  ،ابالسببتدام  املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح
 تببوفر تقنيبب  خريطبب        وأ عببد  .(42)التوضببيبي  واملقبباييس هبببا، املوصبب  واإلفصبباحا  العمببل، فرقبب  وضبعتها
 اجلهبا  أطبر اسبتخدا  لبدى وتنفيب ها العمبل فرقب  توصبيا  فهب  عل  املؤسسا  ملساعد         عمليا         دليال  

 .(43)ومعايريها املشا ك 

 املتعلبب  األو وب االحتباد توجيبه مبوجبب  التقبا ير إعبداد مبن األول العببا  وهبو ،2018 عبا  و عبد -34
 املتعلقببب  املعلومبببا  عبببن اإلفصببباح معبببايري جملبببس أجبببرى ،(EU/2014/95 التوجيبببه) املببباي غبببري ابإل بببال 
 املنبببباخ  تغببببري املتعلقبببب  املعلومببببا  عببببن الشببببركا  إلفصبببباح           استعراضببببا   اإلمنائيبببب  السياسببببا  وجلنبببب  ابملنبببباخ

 عببببن اإلفصبببباح معببببايري جملببببس أجراهببببا الببببي الببببببو  وتقببببد  أو واب. أحنببببا  مجيبببب  يف البيئيبببب  ومببببا علوامل
 الشركا  أن النتائ  وتبني شرك . 80 لدى  املتبع   اإل ال   مما سا  عل         دليال    ابملناخ  املتعلق   املعلوما 

 االتسبا  ولكبن البيئيب . ئلسباوامل ابملنباخ املتصبل  القضبات عبن تقبا ير تقدم عل  قاد   السو  يف الرائد 
  .(44)     حتدت   ميثل اليزال

 التوجيببببببببببه السببببببببببتعراض عامبببببببببب  مشبببببببببباو   األو وب االحتبببببببببباد أطلبببببببببب  ،2020 شببببببببببا /فرباير ويف -35
EU/95/2014

 تشببمل تغيببريا  إجببرا  ابملنبباخ املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح معببايري جملببس واقببرتح .(45)
 تقبدم       فبردا   250 مبن أكثبر        ت وظب  ف البي الشبركا  إىل      ي طلب  أبن وذلب  التوجيبه، نطبا  توسبي  يل   ما

 توصيا  وتطبي  احلوكم   عن اإلفصاح وتعزيز املالي   وغري املالي  املعلوما   ني الروا    وتعزيز  تقا ير 
 .(46)اإلدا   تقا ير يف ابحلوكم  واملتعلق  واالجتماعي  البيئي  املعلوما  عن ابإلفصاح العمل فرق 

 ويف املسببتدا . النمببو لتمويببل عمببل خطبب  األو و يبب  املفوضببي  أصببد   ،2018 آذا /مببا س ويف -36
 العمبل، خطب  تنفيب  يف للمسباعد  املسبتدا  ابلتمويبل     ي عبى تقنيني خربا  فري  أنشأ  ،2018 متوز/يوليه
__________ 

(42) Integrated Reporting Foundation, 2019, Driving Alignment in Climate-related Reporting: Year 

One of the Better Alignment Project، ( عبن اإل بال  يف ابالتسبا  النهبوض ،2019 تكامبل،امل اإل بال  مؤسسب 
 /https://integratedreporting.org البرا   علب  احمتب  االتسبا (، حتسبني ملشبرو  األوىل السبن  ابملناخ  املتصل  املسائل

wp-content/uploads/2019/09/CRD_BAP_Report_2019.pdf. 

  .نفسه املرج  (43)

(44) Climate Disclosure Standards Board and CDP Europe, 2018a, First Steps: Corporate Climate and 

Environmental Disclosure under the E[uropean] U[nion] Non-Financial Reporting Directive، 
 األوىل  اخلطبببوا  أ،2018 أو واب، - اإلمنائيببب  السياسبببا  وجلنببب  ابملنببباخ  املتعلقببب  املعلومبببا  عبببن اإلفصببباح معبببايري جملبببس

 البببرا   علببب  متببباح املببباي، غبببري ابإل بببال  املتعلببب  األو وب االحتببباد توجيبببه مبوجببب  والبيئيببب  املناخيببب  القضبببات عبببن اإلفصببباح
https://www.cdsb.net/first-steps-corporate-climate-environmental-disclosure-under-eu-non-

financial-reporting-directive. 

(45) European Commission, 2020, Non-financial reporting ( غببري اإل ببال  ،2020 األو و يبب ، املفوضببي ،)املبباي 
-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and الببببببببببببببببببببرا   علبببببببببببببببببببب  متبببببببببببببببببببباح

auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en  
 (46) Climate Disclosure Standards Board, 2020, The review of the non-financial reporting directive – 

why it’s significant and what to watch for 2020 ابملنبباخ، املتعلقبب  املعلومبا  عببن اإلفصباح معببايري جملببس، 
 البببببرا   علببببب  متببببباح مراقبتبببببه؟ جيببببب  الببببب   ومبببببا أمهيتبببببه متكبببببن أيبببببن - املببببباي غبببببري ابإل بببببال  املتعلببببب  التوجيبببببه اسبببببتعراض

https://www.cdsb.net/eu-non-financial-reporting-directive/1014/review-non-financial-reporting-

directive-%E2%80%93-why-it%E2%80%99s. 
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 املسبتدام ،  االقتصبادي لألنشبط  موحبد تصبنيف نظا  (أ) التالي   األ  ع  الرئيسي  اجملاال  يف سيما وال
 معببايري (ج)و األو وب  لالحتبباد اخلضببرا  السبندا  معيببا  ( )و األو وب  ابالحتبباد خبباص تصبنيف أ 

 املعلومبببا  عببن اإلفصببباح عمليبب  لتبسبببني التوجيببه (د)و الكر بببون  املببنخفض االسبببتثما  السببرتاتيبيا 
 .(47)الشركا  جان  من ابملناخ املتعلق 

 يشببرح البب   ،(48)للتصببنيف التقببين التقريببر الفنيببني اخلببربا  فريبب  نشببر ،2019 حزيران/يونيببه ويف -37
 إىل للمسبببتخدمني، إفراديببب  حببباال  ود اسبببا  عمليببب  إ شبببادا  ويقبببد            املسبببتخدمني   واملنهبيببب  البببنه 
 املعايري  من  وجمموع   املناخ  تغري  من  التخفيف  يف  تسه   أن  ميكن  الي  االقتصادي   ابألنشط   قائم   جان 
  أس أسببوا  قببرا ا  موا مبب  التصببنيف ويعببزز األخببرى. البيئيبب  ابألهببداف جسببي   ضببر  أ  إحلببا  لعببد 
 البيئيبب . السياسبب  وأهببداف املسببتدام  التنميبب  أهببداف مبب  يتفبب  مبببا االسببتثما  ختصببي  وعمليببا  املببال

 ابملنبباخ، املتعلقبب  التقببا ير تقببدم  شببأن توجيهيبب  مبببادئ الفنيببني اخلببربا  فريبب  نشببر ذلبب ، إىل وابإلضبباف 
 غري اإل ال   شأن األو وب لالحتاد التوجيهي  للمبادئ ملز  غري وكملب  العمل، فرق   لتوصيا           امتثاال  
 .(49)املاي غري ابإل ال  املتعل  األو وب االحتاد توجيه تنفي   شأن إ شادا  تقد  مبادئ وه  املاي،

  شبببببأن         تقريبببببرا   ،2019 حزيران/يونيبببببه يف األو و يببببب ، املفوضبببببي  أصبببببد   ذلببببب ، علببببب  وعبببببالو  -38
 البيئيببببب  ابجلوانببببب  الصبببببل  ذا  املرجعيببببب  واملقببببباييس ابملنببببباخ املتصبببببل  املرجعيببببب  املقببببباييس عبببببن اإلفصببببباح

  وضبب  املتعلقبب  للمنهبيببا  الببدنيا املعببايري مببن  قائمبب  التقريببر ويوصبب  ابحلوكمبب . واملتعلقبب  واالجتماعيبب 
 اب يس،  اتفا   م   تتماش   الي  املرجعي   واملقاييس   وباألو   االحتاد  يف  املناخ   لالنتقال  املرجعي   املقاييس
 للمقا ن  وقا ليتها املعلوما  شفافي  حتسني أجل من اإلفصاح وشرو  األخضر، الغسل خماطر ويتناول

 .(50)املرجعي  املقاييس خمتلف عرب

  املفوضبي    طلب      علب          نبا     املباي،   ابإل بال    املعبين   األو وب   االستشبا     الفري    أنشأ   ، 2019  عا    ويف  -39
  مببن   لإل ببال    األو وب   املختببرب   إطببا    يف   ابملنبباخ   املتعلقبب    املعلومببا    عببن   ابإلفصبباح   معنيبب    عمببل   فرقبب    األو و يبب ، 
  عبن   اإلفصباح   عمليبا     شبأن           تقريبرا    ابملشبا ي    املعنيب    العمبل   فرقب    أصبد     ، 2020  عبا    ويف   الشركا .   جان  

  املسبتوى         ويقبي     اجليد    اإل ال    مما سا    التقرير   وحيدد    و ي . و األ   الشركا    عل    يركز   ابملناخ   املتعلق    املعلوما  
  العناصببر   مبب    ابلتنسببي    وذلبب    ابملنبباخ،   املتصببل    املاليبب    ابإلفصبباحا    املعنيبب    العمببل   فرقبب    توصببيا    لتنفيبب    احلبباي 

__________ 

(47) Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, 2018, Technical expert group 

on sustainable finance  املعبين الفنيبني اخلبربا  فريب  ،2018 املبال،  أس أسبوا  واحتاد املالي  واخلدما  املاي االستقرا 
-https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical البرا   علب  متباح املسبتدا ، لتمويلاب

expert-group_en. 

(48) European Union Technical Expert Group, 2019, Taxonomy Technical Report،   التا   الفنيني  اخلربا  فري 
 /https://ec.europa.eu/info/sites/info/files البببرا   علببب  متببباح للتصبببنيف، التقبببين التقريبببر ،2019 األو وب، لالحتببباد

business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618 - املسببببببتدا  التمويببببببل - teg-report-

taxonomy_en.pdf. 

(49) European Commission, 2019b, Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting 

climate-related information, C 209/1, Official Journal of the European Union.  األو و يب ، املفوضبي 
 ابملنبببباخ، املتصببببل  املعلومببببا  عببببن الكشببببف  شببببأن  ملببببب  املبببباي  غببببري ابإل ببببال  املتعلقبببب  التوجيهيبببب  املبببببادئ  ،2019

C 209/1،  األو و ي . للمفوضي  الرمسي  اجلريد  

(50) European Commission, 2019c, TEG Final Report on Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG 

Disclosures  املرجعيبب  املقبباييس عبن اإلفصبباح  شبأن  الفنيببني اخلببربا  لفريب  النهببائ  التقريبر ج،2019 األو و يبب ، املفوضبي 
 الببببرا   علبببب  متبببباح ،ابحلوكمبببب  واملتعلقبببب  واالجتماعيبببب  البيئيبببب  ابجلوانبببب  ل الصبببب  ذا  املرجعيبببب  واملقبببباييس ابملنبببباخ املتصببببل 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-climate-benchmarks-and-

disclosures_en. 
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  دئ بببببا وامل   ( EU/2014/95  التوجيببببه )   املبببباي   غببببري   ابإل ببببال    املتعلبببب    األو وب   االحتبببباد   توجيببببه   يف   ابملنبببباخ   املتصببببل  
 للسينا يوها .   حتليل   إجرا    يف   جبدي    التفكري          حاليا    وجير    . ( 51) امللزم    غري   التوجيهي  

  السياسبا    وجلنب    ابملنباخ   املتعلقب    املعلومبا    عبن   اإلفصباح   معبايري   جملبس   نشر   ، 2020  شبا /فرباير   ويف  -40
  مب    ، EU/95/2014  التوجيبه   تنفيب    ري تيسب   إىل   البدليل   ويهدف   . ( 52) البيئ    لإل ال    األو وب[   ]االحتاد   دليل   اإلمنائي  
   األو و ي .   الشركا    من   املطلو    اإلفصاحا    عل    مشروح    أمثل    ويتضمن   البيئي ،  املسائل   عل    الرتكيز 

 يف صبببدو   منببب  ابملنببباخ، املتصبببل  املاليببب  ابإلفصببباحا  املعنيببب  العمبببل فرقببب  تقريبببر حظببب  وقبببد -41
 واحببد  لبد يوجبد ال أنبه مبن البرغ  وعلبب  خاصب . وشبركا  حكومبا  عبد   تأييبد ،2017 حزيران/يونيبه

  لبيكبببا حكومبببا  مثبببل احلكومبببا ،  عبببض فبببنن اإللزامببب ، الطبببا   العمبببل فرقببب  توصبببيا  علببب  أضبببف 
 اخلطببو  اختبب   واليبباابن، الشببمالي  وأيرلنببدا العظمبب  لربيطانيببا املتبببد  واململكبب  وكنببدا وفرنسببا والسببويد
 اململكب  أيبد  املثبال، سببيل وعلب  .(53)التوصبيا  تنفيب   لب ع الشبركا   تشبي  االجتا  ه ا يف األوىل
 التمويبل حتويبل - األخضبر التمويل اسرتاتيبي  يف وأد جتها 2017 عا  يف العمل فرق  توصيا  املتبد 

2020 عببا  هنايبب  يف التنفيبب  جمببال يف احملببرز التقببد  وستسببتعرض ،         اخضببرا ا   أكثببر مسببتقبل أجببل مببن
(54). 

 تقدم عل  األصول وأصبا  البو ص  يف املد ج  الشركا   قو  احلكوم  شبعت ذل ، عل  وعالو 
  .2022 عا  حبلول العمل، فرق  لتوصيا        وفقا   املطلو   اإلفصاحا 

 ابملنا   املتعلقة  لإلفصاتا   العملي  التنفيذ  تعرتض   الت  الرئيسية  التحداي   -      اثلثا   

  عببض أن        ويبب  ك ر الشببركا . أمببا  جسببيم  حتببدت  عببد  ابملنبباخ املتصببل املبباي اإلفصبباح يطببرح -42
 أن حبببني يف ابالسببتدام ، املتعلقبب  املعلومببا  عببن الكشببف مبببن أخببرى جلوانبب  مماثلبب  اإلفصبباح عناصببر
 حيبب  مببن        صببعو     اجملبباال  أكثببر الشببركا  تعتببرب  البب   البيئبب ، ابإل ببال         حتديببدا   يتعلبب  اآلخببر  عضببها
  ابحلوكم . صل واملت واالجتماعي  البيئي  املعلوما  عن الكشف

 العمببل فرقبب  أعببد  العمببل، فرقبب  توصببيا  اعتمبباد و صببد تعزيببز إىل الراميبب  اجلهببود إطببا  ويف -43
 ابلتنفيببب  املتصبببل  الرئيسبببي  للقضبببات شبببامل  تغطيببب  التقريبببران ويبببوفر .2019و 2018 يف         مبببرحليني           تقريبببري ن
 142 مببن شببرك  1 000 مببن أكثببر تقببا ير العمببل فرقبب  واستعرضببت ابملنبباخ. املتعلقبب  لإلفصبباحا  العملبب 
 (. 2018-2016)   سبببنوا    ثبببال    مبببدى   علببب    ماليببب ،   وغبببري   ماليببب    شبببركا    ذلببب    يف   مببببا   صبببناعا ،   10  يف          لبببدا  

__________ 

 ./http://www.cordex.org انظر  (51)

(52) Climate Disclosure Standards Board and CDP, 2020, EU Environmental Reporting Handbook 
 لإل ال  األو وب[ ]االحتاد دليل ،2020  اإلمنائي ،  السياسا  وجلن   ابملناخ  املتعلق   املعلوما  عن اإلفصاح  معايري جملس)

-https://www.cdsb.net/corporate-reporting/1006/cdsb-and-cdp-release البببببببببببرا   علببببببببببب  متببببببببببباح البيئببببببببببب (،

handbook-meet-challenges-environmental-and-climate. 

 (53 ) Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2019, Status Report –Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures    ،ل املعنيببب   فرقببب  العمببب   -، تقريبببر مرحلببب   2019فرقببب  العمبببل املعنيببب  ابإلفصببباحا  املاليببب  املتصبببل  ابملنببباخ
-https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019ابإلفصبببباحا  املاليبببب  املتصببببل  ابملنبببباخ، متبببباح علبببب  الببببرا    

TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf  انظبببببببببببببر أيضبببببببببببببا                 https://www.government.se/press-releases/2017/12/ 

france-and-sweden-step-up-their-collaboration-on-green-finance-to-boost-the-transition-towards-low-

carbon-and-climate-resilient-economies/ . 
،                                                                                                                    اململك  املتبد  لربيطانيا العظم  وأيرلندا الشمالي   إسرتاتيبي  التمويل األخضر حتويل التمويل من أجبل مسبتقبل أكثبر اخضبرا ا   ( 54) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82028

4/190716_BEIS_Green_Finance_Strategy_Accessible_Final.pdf . 
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 وأجبر  للنوعيب . تقيبي  دون مبن هبا، املوص  11 الب اإلفصاحا  م  االتسا  مستوى استعراض وجرى
  سبرب فيهبا قامت توصياهتا، لتنفي  الشركا  من املب ول  اجلهود عن استقصائي  د اس        أيضا   العمل فرق 
 .(55)القرا  صن  عملي  يف ابملناخ املتصل  املالي  اإلفصاحا  جدوى  شأن املستخدمني آ ا 

 أن مببن الببرغ  وعلبب  املما سببا . أفضببل وتطببوير القببد ا   نببا  ضببرو   كالمهببا  التقريببران وأ ببرز -44
 اإلفصاح مستوى يتباوز وال ابلتنفي ، ملتزم  فق  الشركا   عض فنن  قو ،   تأييد  حظيت  التوصيا 

 متتثببل ال الشببركا  فببنن وهكبب ا، توصببي . 11 أصببل مببن توصببيا  3,6 ابلتنفيبب  امللتزمبب  الشببركا  لببدى
 ،2018 عببا  يف أجريببت استقصببائي  د اسبب  علبب       يببرد   و  .(56)هبببا املوصبب  لإلفصبباحا         جزئيببا   إال        حاليببا  
 485 إال إبعدادها، واملعني  للمعلوما  املستخدم  ها جلا ذل  يف مبا ومؤسس ، شرك  3 000  ومشلت

 املعنيبب  اجلهببا  مببن (املائبب  يف 41) فقبب  198  ينهببا الد اسبب ، مشلتهببا الببي الكيببا   مببن (املائبب  يف 16)
  لدان، 10 من  شركا   من  الردود  من  املائ   يف  73  نسب   و د   ذل ،  إىل  وابإلضاف   املعلوما .  إبعداد
 املتقدمببب  البلبببدان  بببني التنفيببب  يف فببببو  وجبببود علببب  يبببدل مبببا وهبببو النمبببو، املتقدمببب  نالبلبببدا مبببن مجيعهبببا
 األكبببرب الشبببركا  يف أفضبببل اإلفصببباح أن إىل       أيضبببا   االستقصبببائي  الد اسببب  وخلصبببت الناميببب . والبلبببدان
 يبب ابألمه تتسبب  ابملنبباخ املتصببل  املاليبب  اإلفصبباحا  أبن اجمليبببون وأقببر الصببغري . الشببركا  يف منببه    ا  حبمبب 
 التوصببيا  تنفيبب  مببنه  املائبب  يف 67 ويعتببز  القريبب ، املسببتقبل يف كبب ل   سببتكون أو ألعمبباهل ، ابلنسببب 
 جانبب  مببن العمببل فرقبب  توصببيا  لتنفيبب  الرئيسببيان واحلببافزان سببنوا . ثببال  غضببون يف       كببامال            تنفيبب ا  

 .(57)طيب  مسع  من التنفي   ه يعود وما املستثمرين ضغ  مها الشركا 

 اجلهببببود مببببن        مزيببببدا   يتطلبببب  التنفيبببب  أن       أيضببببا   العمببببل لفرقبببب  االستقصببببائي  الد اسببببا   وأ ببببرز  -45
 عببن كشببفت  الشببركا  مببن فقبب  املائبب  يف 25 حنببو أن حيبب  اإلفصبباح، عمليببا  ابكتمببال يتعلبب  فيمببا

ب اإلفصباح عمليببا  أصبل مبن عمليببا  5 مبن أكثبر مبب  تتسب  معلومبا   وجببه وعلب  هببا. املوصبب  11 الب
 الشبببرك  اسببرتاتيبي  مبرونببب  املتعلقبب  املعلومببا  أن إىل للتقبببا ير العمببل فرقبب  راضاسبببتع خلبب  اخلصببوص،
  .(58)عنها الكشف جرى الي املعلوما  أقل ه  املناخ سينا يوها  واستخدا 

 أن للشبببركا  ينبغببب  أنبببه  (59)تقريبببر يف الشبببركا  جانببب  مبببن لإل بببال  األو وب املختبببرب وذكبببر -46
 ومبن عنهبا      ي كشبف الي للبينا  النسبي  لألمهي  تقيي  إجرا  دون را يوتق عام  معلوما  تقدم تتبن 
 نوعيبببببب  يف       حتسببببببنا   األو و يبببببب  للشببببببركا  املختببببببرب اسببببببتعراض وأظهببببببر البيببببببا  . عببببببرض يف اتسببببببا  دون

 اجملباال  توضبي  ضبرو   علب        أيضبا   التشبديد جبرى أنه غري السا ق . اإل ال   دو           مقا ن    اإلفصاحا 
 العمل. فرق   توصيا  املشمول  األ  ع 

 النسببي  األمهيب  مببدأ تطبيب  يف واخلبرب  التبر ب  إىل االفتقا  يف الرئيسي  املسائل إحدى وتتمثل -47
 أن 2019 عبببا  يف العمبببل فرقببب  عبببن الصببباد  املرحلببب  التقريبببر يف وجبببا  األجبببل. وطويبببل أوسببب  سبببيا  يف

 ومن الطويل، املدى يف إال ابألمهي  تتس  ال اخاملن تغري آاث  أن      خطأ   تعترب تزال ال الشركا  من العديد
  اليو .        تب ت خ  الي القرا ا  يف ابلضرو   تؤثر ال فه  ث

__________ 

   .2019 ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق  (55)

(56) C. ابالسببتدام ، املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح معببايري لببسوجم ابملنبباخ املتعلقبب  املعلومببا  عببن اإلفصبباح معببايري جملببس 
2019.    

   .2019 ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق  (57)

 .نفسه املرج  (58)

  ./http://www.cordex.org انظر  (59)
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 العمببل فرقبب  هبببا توصبب  الببي اإلفصبباح لعمليببا  الكامببل التنفيبب  يتطلبب  ذلبب ، علبب  وعببالو  -48
 كامببببل   شبببكل اإلدا   وجهببباز اإلدا   جملببببس أعضبببا  فيهبببا يشببببا   أسبببفل إىل أعلببب  مببببن شبببامل  عمليببب 

ب التوصبيا   بني مبن توصبيتني إن حي  هبا. ويلتزمان  وتطلببان الشبركا  حوكمب  إىل      فعبال   تشبريان 11 الب
 واحلبوافز ابملنباخ املرتبطب  والفبرص ابملخباطر يتعلب  فيمبا واملبدير اإلدا   جملبس نظبر وجهبا  عن الكشف

 ابملنباخ املتعلقب  املعلوما  عن صاحاإلف معايري وجملس اإلمنائي  السياسا  جلن  وأجر  .(60)الصل  ذا 
      ت تخ  ابملناخ املتعلق  القرا ا  أن االستقصائي  الد اس   وأظهر   شرك .  1  681  مشلت  استقصائي   د اس 
 تتلقبب  اجملببالس مببن فقبب  املائبب  يف 12 ولكببن احلبباال ، مببن املائبب  يف 82 يف اإلدا   جملببس مسببتوى علبب 
 أن األساسب  مبن فبنن لب ا، .(61)ابملنباخ املتصبل  ابلقضبات         مباشبرا            ا تباطبا   تبرتب  نقدي  وغري نقدي  حوافز
 ميكن أو أمهي  ذا   وصفها  ابملناخ  املتصل   والفرص          املخاطر    إدا هتا  جملس  مستوى  عل   شرك   كل  تد  
 القري . املستقبل يف أمهي  ذا  تصب  أن

 والقبببد ا  اخلبببرب  إىل تقبببا ابالف التنفيببب ، جمبببال يف املطروحببب  الرئيسبببي  املسبببائل إحبببدى وتتعلببب  -49
 تشببب  التوصببيا  أن جيببدون املسببتعملني أن علبب  العمببل لفرقبب  االستقصببائي  الد اسبب  وشببدد  التقنيبب .
 ول ل ،  امتثاهلا.  يف  صعو    جيدون  البيا    إبعداد  املعني   اجلها   ولكن  املفيد ،  البيا   عن  الكشف

 عمليبب  ليسببت املؤسسببا  جانبب  مببن وتقييمهببا نبباخابمل املتصببل  القضببات حتديببد عمليبب  أن  ببه املسببل  مببن
 املخبباطر علبب  الرتكيببز إىل وميلهببا املؤسسببا ، داخببل ابملنبباخ املتصببل  ابلقضببات املعرفبب  لقلبب        نظببرا    سببيط ،
 للمخببباطر املاليببب  لببب اث  الكمبب  التبديبببد وصبببعو   األجبببل، الطويلبب  اآلاث  مراعبببا  دون األجبببل القصببري 
  .(62)ابملناخ املتصل  والفرص

  وإدا     االسببتدام ،   مثببل   جمبباال    يف        خببرب     عاليبب    نوعيبب    ذا     يببا     عببن   الكشببف   يتطلبب    وسببوف  -50
  املصببا ف   أد كببت   املثبال،   سبببيل   وعلبب    . ( 63)  ينهبا   فيمببا            وتنسببيقا    والتمويبل   والعمليببا ،   واالسببرتاتيبي ،   املخباطر، 

  أمهيبب    مببدى   للبيئبب    املتبببد    األمبب    لببرب م    التا عبب    التمويببل   مببباد     مبب    التبببرييب   املشببرو    إطببا    يف   تعاونببت   الببي 
          موضبوعا    ابملنباخ   املتصبل   املباي   اإلفصباح   ميثبل   ذلب ،   إىل   وابإلضاف    . ( 64) الداخلي    القد ا    لتنمي    فري    تشكيل 
  سببيتعني   عليببه،          و نببا            تقنيببا .           تببد يبا    املوضببو    هببب ا   املعرفبب    نقبب    وسببيتطل    النبباس.   ملعظبب    ابلنسببب           نسبببيا           جديببدا  
  جديبد    أنوا    مج    ذل    يف   مبا   املخاطر،   وإدا     الشركا    حبوكم    الصل    ذا    إلجرا ا  ا   عل    تغيريا    إدخال 

  ابلنسبب    سبيما   ال   سنوا ،    ض    التغيريا    ه     تستغر    وقد   القيم .   سلسل    امتداد   وعل            داخليا    البيا     من 
 . ( 65) ابملناخ   تعل  ت    يا     املالي    تقا يرها   لتضمني   االستعداد   من   األوىل   املراحل   يف   تكون   الي   للشركا  

__________ 

 .2019 ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق  (60)

(61) Climate Disclosure Standards Board and CDP, 2018b, Ready or Not: Are Companies Prepared for 

the [Task Force on Climate-related Financial Disclosures] TCFD Recommendations? (معبايري جملبس 
 لتنفيب  مسبتعد  الشبركا  هل ال  أ  جاهز   ،2018 اإلمنائي ، السياسا  وجلن  ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح
 /https://www.cdsb.net/sites البببرا   علببب  متببباح ابملنببباخ؟( املتصبببل  املاليببب  ابإلفصببباحا  املعنيببب  العمبببل فرقببب  توصبببيا 

default/files/tcfd_preparedness_report_final.pdf. 

 (62 ) World Business Council for Sustainable Development, 2017, Sustainability and Enterprise Risk 

Management: The First Step towards Integration ،    ، 2017)اجمللبس العبامل  لألعمبال التبا يب  مبن أجبل التنميب  املسبتدام  ،
 /https://www.wbcsd.org/contentwbcالتكامبببببل(، متببببباح علببببب  البببببرا      االسبببببتدام  وإدا   خمببببباطر املشبببببا ي   اخلطبببببو  األوىل حنبببببو 

download/2548/31131 . 
   .2018 للبيئ ، املتبد  األم   ر م  (63)

 .نفسه املرج  (64)

  .2017 ويون ، إ نست (65)
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 تببببوافر عببببد  املناخيبببب ، السببببينا يوها   تبليببببل املعنيبببب  اجلهببببا  تعببببرتض الببببي الصببببعواب  ومببببن -51
 املنبببباخ سبببينا يوها  أن مبببن البببرغ  وعلببب  واألدوا . واملصببببنف ، املفصبببل  البيبببا   سبببيما وال البيبببا  ،
 اخلاصبب  االحتياجببا   حسبب  تكييفهببا يصببع  فننببه الببراهن، الوقببت يف العببا  للبمهببو  متاحبب  العببامل 

 للكيبا   ميكبن        ونضببا ،        تطبو ا   ابملنباخ املتصبل  السبينا يوها  حتليبل يبزداد ال   الوقت ويف للشركا .
 ابلتبببدت  البوع  إذكبا  إن ث املسبتفاد . والبد وس اخلبربا  تبببادل خبالل مبن العمليب  هبب   تعببل أن

 صبفوف يف       أيضبا   وإمنبا النمبو، املتقدمب  لبلدانا يف الكربى الوطني  عرب الشركا   ني فق  ليس الرئيسي 
 وسينتشببر اإلفصبباحا ، نطببا  توسببي  يف يسببه  سببوف الناميبب ، البلببدان مببن       حبمببا   األصببغر الكيببا  

 يبنخفض البي البلبدان أن علب  أدلب  هنبا  الواقب ، ويف املناط . من املزيد ليشمل التبدت  هب   الوع 
 .(66)املناخ تغري عن النامج  املادي  للمخاطر غريها من ثرأك معرض  اإلمجاي احملل  النات  فيها

  ، 2019 عبا    يف   العمبل   فرقب    عبن   الصباد    املرحلب    التقريبر   أفرزها   الي   األخرى  الرئيسي   النتائ   ومن  -52
  ذلب ،   علب    وعبالو    الشبركا .   علب    ابملنباخ   املتعلقب    للقضبات   املاليب    اآلاث     شبأن   الوضبوح   زتد    إىل          احلاجب   
  إىل   احلاجب    ابملناخ   املتصل    املالي    ابإلفصاحا    املعني    العمل   فرق    وضعته   ال     اجليد    املما سا    ل دلي  أ رز 
  البوا د    املاليب    وغبري   املاليب    املعلومبا    و قيب    11  الب   اإلفصاحا    من   كل   يف   املقدم   املعلوما    ني  صل   إجياد 
  ويتطلببب    تعلببب    عمليببب    عبببرب   ميبببر   للتوصبببيا      التبببا   االمتثبببال   أن   املفهبببو    ومبببن   . ( 67) للشبببرك    الرئيسببب    التقريبببر   يف 

  مبن   ممكبن   عبدد   ألكبرب   االمتثال   عل    الشركا    تشبي    جي    ذل ،   وم    املما سا    أفضل  وحتديد  تطوير 
 وافي .   تقا ير   تقدم   من   ميكنها   وض    يف   وتصب    تد جي     شكل   التعل    عملي         ت كمل    يثما   التوصيا ، 

  املتعلقببب    املعلومبببا    عبببن   اإلفصببباح   معبببايري   جملبببس   أنشبببأ   ، التوصبببيا    لتنفيببب    املب ولببب    للبهبببود          ودعمبببا   -53
  ود اسبببا    اإل شبببادا    ذلبب    يف   مببببا   للبمهبببو ،   متاحبب    مبببوا د   علبب    حيتبببو    2018  عبببا    يف           معرفيببا          قطببببا    ابملنبباخ 
  غبري   واملنظمبا    الصبناعي    الرا طبا    شبعت   ذل ،   إىل   وابإلضاف    . (68)والببو    واألدوا    اإلفرادي    احلاال  
 ابملناخ.   املتصل    القضات   إزا     عينها    صناعا    خاص        هن وج   وض    إىل   رامي  ال   اجلهود   احلكومي  

 ذلبب ، ومبب   (69)الرئيسببي  التقببا ير يف التوصببيا  إد اج العمببل فرقبب  طلبببت أعببال ،     ذ كببر وكمببا -54
 يف أو االسبتدام ، تقبا ير مثبل أخبرى، تقبا ير يف املعلومبا  مبن النبو  هب ا عبن        حاليبا   الشبركا  تكشف

 وإشبرا  املعلومبا  تكامبل أجبل مبن اجلهبود مبن املزيبد  ب ل إىل احلاج  يوض  وه ا فق . يرالتقا   ه  
 االستدام . وظيف  إىل ابإلضاف  احلوكم ،  شؤون املعني  واألطراف األخرى الرئيسي  اإلدا ا 

 يف إد اجهبببا املطلبببو  املعلومبببا  سبببري   شبببأن القلببب  عبببن اجمليببببون أعبببر  ذلببب ، علببب  وعبببالو  -55
 حتلبببيال  إعبببداد يف املسبببتخدم  والببببا امرتا  ابالفرتاضبببا  املتعلقببب  املعلومبببا  مثبببل اإلفصببباح، عمليبببا 

 خمبباوف       أيضببا   وهنبا  مرونتهببا. ود جب  ابالسببرتاتيبي  املتعلقب  املعلومببا  وكب ل  املناخيبب ، السبينا يوها 
 فرقب  أقبر  وقبد .(70)املسبتثمرين لبدى املعلومبا  مبن النبو  ه ا يثريها أن ميكن الي الفعل  ردود مرتبط 
  بببني تبببوازن إلجيببباد الصبببناعي  واجملموعبببا  املسبببتعملني مببب  العمبببل مبببن        مزيبببدا   يتطلببب  األمبببر أبن العمبببل

 املعلوما . من واالحتياجا  عنه الكشف معقول   صو         ي توق  ما
__________ 

(66) McKinsey Global Institute, 2020, Climate Risk and Response: Physical Hazards and 

Socioeconomic Impacts. 
 علببب  متببباح واالقتصبببادي ( االجتماعيببب  واآلاث  املاديببب  املخبباطر با   واالسبببت املناخيببب  املخببباطر) العبببامل  ماككينسببب  معهببد 

-https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and البببببببببببرا  

response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts. 

(67) Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019b. جملبس 
   .2019 ،ابالستدام  املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري وجملس ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري

 ./https://www.jodidata.org انظر (68)

 ج.2017 ،ابملناخ املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق  (69)

   .2018و أ2018 للبيئ ، املتبد  األم   ر م  (70)
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 دليببببل أ ببببرز فقببببد للمقا نبببب . املقدمبببب  البيببببا   قا ليبببب  عببببد  يف يتمثببببل آخببببر  ئيسبببب  حتببببد ومثبببب  -56
 مقا نبببب  أن ابملنبببباخ املتصببببل  املاليبببب  ابإلفصبببباحا  املعنيبببب  العمببببل فرقبببب  وضببببعته البببب   اجليببببد  سببببا املما  

 وح  الدفيئ . غازا  انبعااث  نطا  تتباوز مقاييس إىل اإلشا   عند سيما ال صع ، أمر املعلوما 
 (االنبعببببااث  املباشببببر ) 1 النطببببا  تعريببببف حسبببب  الدفيئبببب ، غببببازا  انبعببببااث  مقبببباييس عببببن الكشببببف
           اسببببتخداما ، املنبببباخ  تغببببري املتصببببل  املقبببباييس أكثببببر ابعتبا هببببا - (االنبعببببااث  غببببري املباشببببر ) 2 والنطببببا 

2018 عا  يف املائ  يف 33 يتباوز  
(71)  

 التنظبي  أن األدلب  وتببني التنفيب . يف حتبدت  يطبرح للشرو  الطوع  الطا   أن ذل  عل  زد -57
 ابملنببباخ املتعلقببب  اإلفصببباحا  تبببزال ال اآلن، وحببب  .(72)املتسببب  فيببب التن لتعزيبببز احملركببب  العوامبببل أحبببد هبببو

 معظب  حتتباج وسبوف املعلومبا . ونوعيب  التنفيب  مسبتوى حيب  مبن املنباط   ني تفاو  وهنا  طوعي ،
 أن      يب  كر ذلب ، ومب  ابلكامبل. املطلو ب  الشرو  العتماد واملوا د الوقت من قد  استثما  إىل الشركا 
 يف املطلو   الدق  من القد   نفس  استخدا   تستدع   العمل  فرق   توصيا   يف  الوا د   الشرو   من  العديد
 العمبل فرقب  وضبعته الب   التنفيب  دليبل يوصب  ذل ، عل  وعالو  املالي . املعلوما  عن الكشف إطا 
 نببتكا  لببو كمببا  عنهببا الكشببف يتعببني الببي املعلومببا  إبعببداد ابملنبباخ املتصببل  ليبب املا ابإلفصبباحا  املعنيبب 

وج نفببس السببتخدا  والتخطببي         ست ضببمن،  عببن الكشببف عمليببا  يف املتبعبب  واالمتثببال اجلببود  ضببمان     هنبب 
 الشركا  مطالب  يف احلكوما  تبدأ أن       أيضا   املتوق  ومن .(73)واحلوكم  ابإلدا   واملتصل  املالي  البيا  
 سبببيؤكد مبببا وهبببو سبببا ،املما   أفضبببل حتديبببد سبببيت  املما سببب ، تطبببو  ومببب  العمبببل. فرقببب  توصبببيا  ابتببببا 
  والثق . املوثوقي  تعزيز أجل من الضمان خلدما  امللب  الضرو  

 بشااااا ن الااااادويل احلكاااااومي العامااااال اخلااااارباء لفرياااااق األساساااااية املؤشااااارا  -       رابعا   
 املنا  تغري

 يف العمبببببل فرقببببب  أجرهتبببببا البببببي االستقصبببببائي  الد اسببببب  أ رزهتبببببا البببببي الرئيسبببببي  التببببببدت  مبببببن -58
 املسبببتخدم  املؤشبببرا  يف االتسبببا  عبببد  ويبببؤد  موحبببد . وأهبببداف مقببباييس وجبببود      عبببد    ،2019 عبببا 

  الشركا . تقدمها الي املعلوما  فائد  تقليل إىل وعرضها األ قا  حسا  منهبيا  يف واالختالف

 الكيا   إبسها  لإل ال  األساسي  املؤشرا   شأن األونكتاد دليل يشكل الصدد، ه ا ويف -59
ر أن ميكن مفيد        أدا    املستدام  التنمي  فأهدا تنفي  يف  البيبا   وقيباس اإلفصباح عمليا  توحيد       تيس  

  يبا   عبن الكشبف مرحلب  إىل االنتقبال علب  وتسباعد الشبركا ، جان  من ابملناخ املتصل  األساسي 
  كطريقب   تبد جي   بنه  أتخب  أن اخلصبوص وجبه علب  الصبغري  للشبركا  وميكن للمقا ن . وقا ل  متسق 
 االتسا . حتقي  حنو       قدما   للمض  جمدي 

  يا هتببا تقببدم علبب  الشببركا  مسبباعد  إىل هتببدف تقنيبب  أدا  هببو األساسببي  املؤشببرا  دليببلو -60
 االقتصببادي  اجملباال  يف املسببتدام  التنميب  ألهببداف واألساسبي  العامليبب  املؤشبرا  مببن حمبدود عببدد  شبأن
 السياسببا  تصببمي  يف احلكومببا  مسبباعد  إىل       أيضببا   الببدليل ويهببدف واملؤسسببي . واالجتماعيبب  والبيئيبب 
 إسبها  عبن التعببري من متكينها هبدف الشركا ، تقا ير من البيا   ه   جلم  املؤسسي  اآلليا  و نا 

  للمقا ن . وقا ل  متسق   طريق  املستدام  التنمي  أهداف تنفي  يف اخلاص القطا 

__________ 

  .2019 ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق  (71)

   2018 اإلمنائي ، السياسا  وجلن  ابملناخ املتعلق  املعلوما  عن اإلفصاح معايري جملس (72)

 أ.  2019ابملناخ وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما  املتعلق  ابالستدام ، جملس معايري اإلفصاح عن املعلوما  املتعلق    ( 73) 
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  الرئيسببي ،   اإل ببال    مبببادئ   إىل            اسببتنادا    األساسببي    املؤشببرا    د     حبب د   ، األساسببي    املؤشببرا    دليببل   ويف  -61
  األساسببي    املؤشببرا    اختببري    وقببد   تقا يرهببا.   لتقببدم   الشببركا    تتبعهببا   الببي   واملما سببا    الرئيسببي ،   اإل ببال    وأطبر 
  اخلبربا    فريب    وضبعه   الب     املسبتدام    التنميب    أهبداف    صبد   إلطبا    الصبل    ذا    الكلي    املؤشرا    م    يتماش    مبا 
   الشركا .   مستوى   عل    تنطب    والي  ، ( 74) املستدام    التنمي   أهداف   مبؤشرا    املعين   الوكاال     ني  ملشرت  ا 

 ابجتببببا  الشببببركا   حلبببب  يف انطببببال  نقطبببب  تشببببكل أن هببببو األساسببببي  املؤشببببرا  مببببن والغببببرض -62
 األدىن احلد  املؤشرا  ه    متثل  أن  ميكن  ث  ومن  املستدام ،  التنمي  أهداف  وعن  االستدام   عن  اإل ال 

 القطبببا  إسبببها  تقيبببي  للبكومبببا  يتسبببى كيمبببا  تقبببدميها الشبببركا  مبببن       سبببي طل  البببي اإلفصببباحا  مبببن
 ميكنهبا ال الشبركا  أن األساسبي  املؤشبرا  وجبود يعبين وال املستدام . التنمي  أهداف حتقي  يف اخلاص
 الكمي . أو النوعي  املعلوما  من املزيد تقدم

 تتعلببببب  وأخبببببرى واجتماعيببببب  و يئيببببب  اقتصبببببادي  مؤشبببببرا  األساسبببببي  املؤشبببببرا  دليبببببل ويشبببببمل -63
        مؤشببرا ، 33 عببددها والبببال  الببدليل يشببملها الببي األساسببي  املؤشببرا  أصببل ومببن ابحلوكم /املؤسسببا .

 يل   ما ذل  يف مبا التبديد، وجه عل  املناخ تغري مسأل         مؤشرا   11 يتناول

   للميا  املستدا  االستخدا  (أ) 

   استخدامها وإعاد  امليا  ويرتد إعاد  •

   امليا  استعمال كفا   •

  املائ  اإلجهاد •

   النفات  إدا   ( ) 

  النفات  توليد من احلد •

   تدويرها وإعاد  تصنيعها، وإعاد  النفات ، استخدا  إعاد  •

  اخلطر  النفات  •

   الدفيئ  غازا  انبعااث  (ج) 

  (1 النطا ) الدفيئ  غازا  انبعااث  •

  (2 النطا ) الدفيئ  غازا  بعااث ان •

  لألوزون املستنفد  الكيميائي  واملنتبا  املواد، (د) 

  لألوزون املستنفد  الكيميائي  واملنتبا  املواد، •

  الطاق  استهال  (هب) 

   املتبدد  الطاق  •

 الطاق . استخدا  يف الكفا   •

 لتنفيب  مقباييس، علب  حتتبو  دا ،كبأ  األساسبي  املؤشبرا  دليل استخدا  كيفي   توضي  وميكن -64
 مبثا بب  تكببون حبيبب  ،(الشبكل انظببر) واالجتماعيبب  والبيئيبب  االقتصبادي  اجملبباال  يف العمببل فرقبب  توصبيا 

 خببالل مببن الشببركا          ت كملهببا أن علبب  الشببركا ، جانبب  مببن واإلفصبباح التنسببي  لتيسببري انطببال  نقطبب 
      مشوال . وأكثر        نطاقا   أوس  وإفصاحا  مقاييس وض 

__________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list الرا   عل  متاح (74)
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 األساسية ابملؤشرا  املرتبطة والفرص للمخاطر خريطة ذجمنو 
 ( )األساسية املؤشرا  

 اجتماعي   يئي  اقتصادي      

 املخاااااااااطر علااااااا  خمتاااااااارة أمثلاااااااة  
 املفهوم  (أ)والفرص

ألف
1

 
ألف

2
 

ألف
3

 
ألف

4
 

1اب 
 

2اب 
 

3اب 
 

4اب 
 

5اب 
جي   
1

 
جي  

2
 

جي  
3

 
جي  

4
 

املخاطر.
 

املخاطر
 

املتصل 
 

ابالنتقال
  ابنبعببااث    مرتبطبب    األسعا    يف   ا  زتد  

 الدفيئ    غازا  

  1  النطاقببان )   الدفيئبب    غببازا    انبعببااث  
   ( 2و 

                          

 ابإل ببال  املتعلقبب  االلتزامببا  تعزيببز
 االنبعااث  عن

  1  النطاقببان )   الدفيئبب    غببازا    انبعببااث  
   ( 2و 

      
  

     
  

املخاطر
 

املادي 
  القصببوى،   ويبب  اجل   الظببواهر   شببد    تزايببد  

 والفيضا    األعاصري  مثل 
 وسالمته   املوظفني صب 

           
    

  وتقلبب  التهطال، أمنا  يف تغريا 
 اجلوي  األمنا  يف كبري

 وسالمته   املوظفني صب 
           

    

الفرص
 

الكفا  
 يف 

استخدا 
 

املوا د
 

 طاق ال كفا    :والتطوير البب  كفا     أكثر   نقل  أسالي   استخدا  
  

  
     

  
   

  

 وتوزيبببب  إنتبببباج عمليببببا  اسببببتخدا 
 كفا    أكثر

 الطاق  كفا    :والتطوير البب 
  

  
     

  
   

  

 وامليا  النفات  تدوير إعاد  التدوير إعاد  استخدا 
    

    
      

  

   األخضر االستثما  كفا    أكثر  نا ا  إىل التبول
  

  
         

  

 امليا  استخدا  كفا   واستهالكها  امليا   تخدا  اس   من  احلد 
    

  
       

  

مصاد 
 

الطاق 
 منخفضببب  طاقببب  مصببباد  اسبببتخدا  
 االنبعااث 

 املتبدد  الطاق 
        

  
   

  

   والتطوير   البب    األخضر    االستثما   اجلديد  التكنولوجيا  استخدا 
  

  
         

  

  1  النطاقببان )   الدفيئبب    غببازا    اث  انبعببا  الكر ون سو  يف املشا ك 
  ( ج ) ( 2و 

  
  

   
  

     
  

املنتبا 
 

واخلدما 
 

 السببببببببببببببل  توسببببببببببببببي  و/أو تطببببببببببببببوير
 االنبعااث  املنخفض  واخلدما 

  غبببازا    انبعبببااث    والتطبببوير    الببببب  
   (ج )(2و   1 النطاقان ) الدفيئ  

  
  

   
  

     
  

  جديببد    خببدما    أو   منتبببا    تطببوير 
 اال تكا  و   والتطوير   البب    خالل   من 

 والتطوير البب 
  

  
         

  

القد  
 

عل 
 

الصمود
 

 املتبببدد  الطاقبب   رام  يف املشا ك 
 الطاقي  الكفا   تدا ري واعتماد

 الطاق  كفا    املتبدد   الطاق 
        

  
   

  

 أ ) تنويعهببا و/أو املببوا د اسببتبدال
 (اجلديد  التكنولوجيا  استخدا 

 ( املوظفني   ي  تد  )   البشر    املال    أس 
          

  
 

  

 أ.2017 ابملناخ، املتصل  املالي  ابإلفصاحا  املعني  العمل فرق  [دليل] يف ترد كما (أ)
 األساسي .  املؤشرا   دليل   يف  الوا د   املؤشرا    أصناف   إىل  تشري   1  وجي    ، 1 واب    ، 1  ألف     2019 األونكتاد،  (   ) 
 املباشر . غري االنبعااث  ،2  والنطا املباشر   االنبعااث  ،1 النطا  (ج)
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 10 يف األساسبي  املؤشبرا  دليل انطبا  مدى عن د اسا  األونكتاد أجرى ،2019 عا  ويف -65
 وأوكرانيبا الروسب  االحتباد البلبدان هب   ومشلبت خمتلف . أحبا  وذا  خمتلف  جغرافي  مناط  من شركا 
 السببلكي  االتصبباال  مثببل قطاعببا  يف تنشبب   الشببركا وكانببت وكينيببا، وكولومبيببا وغواتيمبباال والببدامنر 

 والطاق . والسياح /الضياف   التبزئ  وجتا    والتصني   الصبي   والرعاي   والتعدين  والغاز  والنف   والالسلكي 
 عببببد  يف األساسببببي  املؤشببببرا  دليببببل لتنفيبببب  اسببببتعراض األمريكيبببب  املتبببببد  والببببوالت  مصببببر يف       وأ جببببر 

 األساسبببي  املؤشبببرا  قا ليببب  مبببن التبقببب  هبببو اإلفراديببب  اال احلببب  د اسبببا  مبببن اهلبببدف وكبببان شبببركا .
  .(75)األساسي  احملاسبي  البيا   وتوافر املقرتح  القياس منهبي  ومن للتطبي ،

 معلومبا  تقبدم عليهبا يتعب   أبنبه الشبركا  مجيب  أفباد  واحبد مؤشر يوجد ال أنه حني ويف -66
 واحبد  شبرك  فبنن        مؤشبرا ، 25 مبن أكثبر عبن  يا   تقدم من متكنت الشركا  معظ  أن و غ   شأنه،
 القببد ا  إىل االفتقببا  أن      وذ كببر املقرتحبب . املؤشببرا  مجيبب  عببن  يببا   تقببدم تسببتطي  أهنببا ذكببر  فقبب 
 إىل االفتقبا  األخبرى التببدت  ومبن البيا  . مج  جمال يف  ئيسي  مسأل  يشكل الفني  واخلرب  التقني 
  عببض يف      وأ شببري املسببتوت   مجيبب  علبب  املعببايري واضببع   ببني والتنسببي  تنظببي ال وانعببدا  املؤسسبب  الببدع 

 تتعلبببب  شببببواغل وإىل ،(امليببببا  اسببببتخدا  إعبببباد  مثببببل) صببببل  ذ  نشببببا  وجببببود عببببد  إىل       أيضببببا   احلبببباال 
  القانوني . القيود عن      فضال   ابلسري ،

 العديد أن اإلفرادي  اال احل د اسا  أظهر  املناخ/البيئي ،  تغري  املتعلق   املؤشرا   وخبصوص -67
 احلببباال ،  عبببض ويف امليبببا . تبببدوير إعببباد  مؤشبببر عبببن اإل بببال  يف خاصببب  صبببعو   تواجبببه الشبببركا  مبببن

 تلب       قب دمت حبني يف التاليب ، املؤشبرا  عبن  يبا   تقبدم عليهبا يصع  أو يتع   أبنه شركا  أفاد 
 األخرى  احلاال  معظ  يف البيا  

  املائ  اإلجهاد •

  (2 النطا ) الدفيئ  ازا غ انبعااث  •

 املتبدد . الطاق  •

 الببردود اعتبببا   يف       آخبب ا   ،(76)األساسببي  املؤشببرا  تطبيبب   شببأن          تببد يبيا         دلببيال   األونكتبباد ضبب و و  -68
 عببن اإل ببال  جمببال يف التقببين التوجيببه إىل واحلاجبب  التقنيبب  اخلببرب  إىل االفتقببا   شببأن تلقاهببا الببي املتسببق 

 املشبمول  اجملباال  ذلب  يف مببا جمبال، لكل ابلنسب  الدليل، ويقد  املستدام . التنمي  االستدام /أهداف
 احملتملببب  املصببباد  وحيبببدد (و قميببب  توضبببيبي  أمثلببب  مببب ) للقيببباس ومنهبيببب  تعبببا يف البيئيببب ، ابملؤشبببرا 

 اإل بال  مما سبا  يف ابلفعبل املؤشبرا  هب   هبا       أ د جت الي الكيفي  عل  أمثل  يقد  كما  للمعلوما .
 د اسبببا  إجنببباز إطبببا  يف للشبببركا  التببد ي  دليبببل و تبببوفري العبببا . أحنببا  مجيببب  يف الشبببركا  تتبعهبببا الببي

 البب   التقببد  يف كبببري    د جبب  األونكتبباد سبباه  ،األساسببي  املؤشببرا  دليببل تنفيبب  عببن اإلفراديبب  احلبباال 
 اجملال. ه ا يف      أ حرز

__________ 

 .TD/B/C.II/ISAR/89 انظر التفاصيل، من مزيد عل  لالطال  (75)

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

Training Manual (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.17, Geneva). 
يف حتقيب ( أهبداف التنميب  املسبتدام  )منشببو ا     ، دليبل املؤشبرا  األساسبي  إل بال  الكيبا    ببب )اإلسبها  2020األونكتباد،   

 . /https://isar.unctad.org/training-materials، جنيف(  انظر  E.20.II.D.17ا .  األم  املتبد ،  ق  املبيع 
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 نقاشال من        مزيدا   تستدعي الت والقضااي اخلالصة -       خامسا   

 التصببد  إىل الراميبب  لإلجببرا ا  امللبب  والطببا   املناخيبب  والكببوا   األحببدا  وتببري  تزايببد      تبب رج  -69
 أن غبري تنفيب ها. يف الشبركا   عبض  بدأ  البي العمل فرق  لتوصيا  قو  أتييد إىل وآاث   املناخ لتغري
  والتعاون. ربا اخل وتبادل القد ا   نا  زتد  إىل وحاج  التنفي ، يف واضب  فبو  هنا 

 موحبد  وأهبداف مقباييس إىل االفتقبا  يف الرئيسبي  التببدت  أحد يتمثل ذل ، عل  وعالو  -70
 أن ميكن الصدد، ه ا ويف جدواها. يعو  مما وعرضها، األ قا  لقياس املستخدم  املنهبيا   واختالف

 تقببببدمها الببببي األساسببببي  البيببببا   اتسببببا  وتعزيببببز القيبببباس توحيببببد يف األساسببببي  املؤشببببرا  دليببببل يسببببه 
  للمقا ن . وقا ليتها املناخ تغري  شأن الشركا 

 السبا ع  البدو   يف         املشبا  ك  الوفبود ترغ  قد امل كر ، ه   تناقشها الي املسائل إىل وابإلضاف  -71
 التالي   املسائل يف النظر الدوي احلكوم  العامل اخلربا  لفري  والثالثني

 املاليبب  اإلفصبباحا  حتسببني جمببال يف اجليببد  واملما سببا  سببي الرئي اإلجنببازا  هبب  مببا •
 ابملناخ؟ املتصل 

 اجملببال، هبب ا يف الرئيسببي  لإلعببال   العملبب  التنفيبب  يف الرئيسببي  التبببدت  هبب  مببا •
 األدوا  مببببببن األخببببببرى األنببببببوا  هبببببب  ومببببببا ؟2017 لعببببببا  العمببببببل فرقبببببب  تقريببببببر مثببببببل

 العملي ؟ لتسهيل الالزم  واإل شادا 

 ومدى وموثوقيته للمقا ن  وقا ليته اإلفصاح  من  النو   ه ا  جود  حتسني  ميكن  كيف •
 احملاسبي ؟ الشرو  م  اتساقه

  الرئيسبببي    اإلعبببال     العتمببباد   البببرتوي    يف   السياسبببا    وواضبببع    احلكومبببا    دو    هبببو   مبببا  •
 العمل؟   فرق    وتوصيا    املناخ    تغري   املتصل    البيا     عن   اإلفصاح    شأن 

          إلزاميا ؟ أ         طوعيا   ابملناخ املتصل املاي اإلفصاح يكون أن ينبغ  هل •

 جمديبب  ماليبب  إفصبباحا  إلعببداد الالزمبب  التقنيبب  القببد ا  لبنببا  السبببل أجنبب  هبب  مببا •
 ابملناخ؟ يتعل  فيما

 مقا نبببب  إمكانيببب  لتيسببببري مفيبببد  أدا  األساسببببي  املؤشبببرا  دليببببل ميثبببل أن ميكببببن هبببل •
 املناخ؟  تغري املتصل  األساسي  البيا  

 يف أفضل   شكل  البلدان  يدع   أن  الدوي  احلكوم   العامل اخلربا   لفري   نميك  كيف •
 وتنفيبببب  املنبببباخ  تغببببري املتصببببل  البيببببا   عببببن اإلفصبببباح حتسببببني إىل الراميبببب  جهودهببببا
 العمل؟ فرق  توصيا 

    


