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موجز
يتطلب االجتببا املتنببام لألحببدا والك بوا املناخي ب اسببتبا مالئم ب أتخ ب يف االعتبببا
وجهببا النظببر املختلفب  ،مبببا يف ذلب الطريقب الببي تتبعهببا املؤسسببا لتقببدم البيببا إىل أصبببا
املصلب شأن األنشط الرامي إىل التخفيف من آاث تغري املناخ وما يتصل ه من خماطر .ويف حني
يوجد اعرتاف متزايد أبمهي تعزيز اإلفصباحا املاليب املتصبل ابملنباخ ،فبنن هنبا أيضبا فببو تنفي يب
كبببري يف ه ب ا اجملببال ،فضببال عببن احلاج ب إىل توجيهب ا عملي ب  .ويف هب ا السببيا  ،قببر املنببدو ون يف
الببدو السادس ب والثالثببني لفري ب اخل بربا العام ببل احلكببوم الببدوي املعب ين ابملعببايري الدولي ب للمباس ببب
واإل ببال (فريب اخلبربا العامببل احلكببوم الببدوي) أن ينظبر ،يف الببدو السببا ع والثالثببني ،يف مسببائل
اإلفصاح عن البيا املالي املتصل ابملناخ يف تقا ير الشركا  ،غي حتديبد التببدت واملسبامه يف
تنفي املما سا اجليد .
وأعببد ه ب امل ب كر تيسبريا للمناقشببا شببأن ه ب ا املوضببو يف الببدو السببا ع والثالثببني
لفري ب اخل بربا العام ببل احلك ببوم ال ببدوي .وه ب تق ببد حمل ب عام ب ع ببن االجتاه ببا والتط ببو ا األخ ببري
املتعلقب ابإلفصبباح عببن البيببا املاليب املتصببل ابملنبباخ ،مب الرتكيببز علب تنفيب توصببيا فرقب العمببل
املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ ،الي أنشأها جملس االستقرا املاي.
وتتوس ب امل ب كر يف احل ببدي ع ببن التب ببدت الرئيس ببي يف ه ب ا اجمل ببال ،مب ببا يف ذل ب انع ببدا
التنظب ببي  ،واملوا مب ب  ،واملوثوقيب ب  ،وعب ببد اتسب ببا البيب ببا وعب ببد اكتمب ببال عمليب ببا اإلفصب بباح احلاليب ب ،
واالفتقب ا إىل اخل ببرب والق ببد ا التقني ب  ،واحلاج ب إىل تعزي ببز املما س ببا اجلي ببد  ،وتط ببوير املنهبي ببا ،
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والتوجيها  ،واألدوا العملي  .ومن القضات الرئيسبي البي أ رزهتبا الد اسب االستقصبائي البي أجنزهتبا
فرق العمبل املعنيب ابإلفصباحا املاليب املتصبل ابملنباخ يف عبا  ،2019عبد وجب ود مقباييس وأهبداف
موحب ببد  .ويب ببؤد عب ببد االتسب ببا يف املؤشب برا واخب ببتالف املنهبيب ببا املسب ببتخدم حلسب ببا األ قب ببا
وعرضببها إىل تقليببل فائببد املعلومببا الببي تقببدمها الشببركا  .ويف هب ا الصببدد ،توضب املب كر كيببف
ميكن دليل األونكتاد شأن املؤشرا األساسي لإل ال إبسها الكيبا يف تنفيب أهبداف التنميب
املستدام أن يسه يف تيسبري تنفيب توصبيا فرقب العمبل وصبفه أدا مفيبد لتيسبري تنسبي واتسبا
البيا الي تقدمها الشركا عن تغري املناخ ومدى قا ليتها للمقا ن .
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أوال -مقدمة
يف عببا  ،2015اعتمببد الببدول األعضببا يف األمب املتبببد خطب التنميب املسببتدام لعببا
-1
ال ببي تض ب  17ه ببدفا م ببن أه ببداف التنمي ب املس ببتدام و 169غاي ب ت برتب هب ب األه ببداف .وتتض ببمن خط ب
ع ببا  2030التزام ببا ب ب "محاي ب كوكب ب األ ض م ببن الت ببدهو  ،ط ببر منه ببا ت ببوخ االس ببتدام يف االس ببتهال
واإلنتاج ،وإدا موا د الكوك الطبيعي صو مسبتدام  ،واختباذ إجبرا ا عاجلب شبأن تغبري املنباخ ،حب
ميكن له دع احتياجا األجيبال احلاليب واملقبلب "( .)1ويشبكل اختباذ إجبرا ا عاجلب ملكافبب تغبري املنباخ
وآاث عنصب برا حيب ببوت مب ببن عناصب ببر التنميب ب املسب ببتدام وش ببرطا ضب ببرو ت لتبقيب ب أهب ببداف التنميب ب املسب ببتدام .
ويكرس اهلدف  13من أهداف التنمي املستدام الختاذ إجرا ا عاجل ملكافب تغري املناخ وآاث (.)2
2030

ويوفر اتفا اب يس شأن تغري املناخ وإطا سيندا للبد من خماطر الكوا أسسبا إضبافي
-2
للتنمي املستدام واملنخفض الكر ون واملرن يف ظل مناخ متغري .ويستند اتفا اب يبس إىل اتفاقيب األمب
املتبد اإلطا ي شأن تغري املناخ ،وجيم خمتلف الدول للعمل مبن أجبل قضبي مشبرتك تتمثبل يف احلبد
من انبعااث غازا الدفيئ سرع ومساعد البلدان عل نا قد هتا عل الصمود يف وجه تغبري املنباخ
والتكيببف مب آاث ( .)3ومببن خببالل اتفببا اب يببس ،وافب  184لببدا علب " اإل قببا علب ا تفببا متوسب
د ج احلرا العامليب يف حبدود أقبل كثبري مبن د جتبني مئبويتني فبو مسبتوت مبا قببل احلقبب الصبناعي
ومواصب ببل اجلهب ببود الراميب ب إىل حصب ببر ا تفب ببا د جب ب احلب برا يف حب ببد ال يتبب بباوز  1,5د جب ب مئويب ب فب ببو
مستوت ما قبل احلقب الصناعي "( .)4ويشري إطا سيندا إىل أن التصد لتغري املناخ ،ابعتببا أحبد
العوامل احملرك ملخاطر الكوا  ،ميثل فرصب للببد مبن خمباطر الكبوا طريقب جمديب ومتسبق يف مجيب
العمليا احلكومي الدولي املرتا ط (.)5
وحس ب وح ببد البب ببو االقتص ببادي التا ع ب جملل ب ذ إيكونوميس ببت ،تش ببري التق ببديرا إىل أن
-3
القيم املعرض للمخاطر نتيب لتغري املناخ نسب إىل إمجباي الرصبيد العبامل مبن األصبول البي ميكبن إدا هتبا
ت برتاوح مببن  4,2تريليببون دوال أمريك ب إىل  43تريليببون دوال ببني احلاضببر وهناي ب القببرن( .)6وتشببري د اس ب
أجرهت ببا الوكال ب الدوليب ب للطاق ب إىل أن التنفي ب الكام ببل للتعه ببدا الب ي قطعته ببا البل ببدان يف ال ببدو احلاديب ب
والعشرين ملؤمتر األطراف ابالنتقال إىل اقتصاد منخفض الكر ون سيتطل من قطا الطاق استثما 13,5
تريليون دوال يف كفا الطاق والتكنولوجيا املنخفض الكر ون يف الفرت من  2015إىل .)7(2030

__________

( )1
( )2
( )3

( )4
( )5
( )6

( )7
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انظر  ،A/RES/70/1الديباج .
 ،A/RES/70/1ص .14
انظب ب ببر  .https://unfccc.int/topics/action-on-climate-and-sdgs/action-on-climate-and-sdgsاتفاقيب ب ب األمب ب ب
املتبد اإلطا يب شبأن تغبري املنباخ هب املنتبدى احلكبوم البدوي الرئيسب للتفباوض علب االسبتبا العامليب لتغبري املنباخ،
وهب تببدعو إىل التعبباون الببدوي علب أوسب نطببا ممكببن هبببدف التعبيببل خبفببض انبعببااث غببازا الدفيئب علب الصببعيد
العامل والتصد للتكيف م اآلاث الضا لتغري املناخ.
انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املرف  ،املاد .2
 ،A/RES/69/283املرف الثاين ،الفقر .13
The Economist Intelligence Unit, 2015, The Cost of Inaction: Recognizing the Value at Risk from

( Climate Change, Londonوحببد الببببو االقتصبادي التا عب جمللب ذ إيكونوميسببت ،2015 ،تكلفب التقبباعس
االعرتاف ابلقيم املعرض للمخاطر نتيب لتغري املناخ ،لندن).
الوكالب الدوليب للطاقب  Climate pledges for COP21 slow energy sector emissions growth ،2015 ،متباح
علب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب برا https://www.iea.org/news/climate-pledges-for-cop21-slow-energy-sector-emissions-
.growth-dramatically
3
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وتتس املشاك النشط للقطا اخلاص أبمهي ابلغ يف التصد هل التبدت شكل فعال.
-4
ويف هب ا الصببدد ،تببن الغايب  6-12مببن اهلببدف  12مبن أهببداف التنميب املسببتدام  ،شببأن االسببتهال
واإلنتاج املستدامني ،صراح عل أن الشركا  ،وال سيما الشركا الكبري وعبرب الوطنيب  ،تشبب علب
اعتمبباد مما سببا مسببتدام وعلب إدمبباج معلومببا االسببتدام يف دو ا تقببدم تقا يرهببا ،حيب تببؤد
القضات املتعلق ابملناخ دو ا مركزت.
وتواجه الشركا ضغوطا متزايد من املستثمرين لتبسبني مبا تقدمبه مبن يبا شبأن أنشبطتها
-5
املتصل ابملناخ وما يقرتن ل من آاث  .وعل سبيل املثال ،يف عبا  2017وقب أكثبر مبن  450مسبتثمرا،
يتولون إدا ما قيمته  39تريليون دوال أمريك من األصول ،مباد العمل املناخ  +100الي هتبدف إىل
ضمان اختاذ أكرب الشركا املسبب النبعااث غازا الدفيئ إجرا ا شأن تغري املناخ( .)8ويف إطا ه
املباد  ،تعمل الشركا عل خفض االنبعبااث وحتسبني حوكمب الشبركا وتعزيبز عمليبا اإلفصباح عبن
املالي ب املتص ببل ابملن بباخ .ويف اآلون ب األخ ببري  ،وج ببه  477مس ببتثمرا ،يتول ببون إدا أص ببول قيم ب 34
البي ببا
تريليون دوال أمريك وكانوا وابد وا إىل توجيه الندا العاجل من أجل اختباذ إجبرا ا حلصبر ا تفبا د جب
احلرا عل صبعيد العبا يف حبد ال يتبباوز  1,5د جب مئويب  ،طلببا يف عبا  2019إىل قباد احلكومبا يف
العا من أجل االلتزا تبسني التقا ير املالي ذا الصل ابملناخ(.)9
واس ب ببتبا هل ب ب التب ب ببدت  ،طل ب ب وز ا املالي ب ب وحم ب ببافظو املص ب ببا ف املركزي ب ب جملموع ب ب العش ب برين يف
-6
عب ببا  2015إىل جملب ببس االسب ببتقرا املب بباي "دعب ببو املشب بباكني مب ببن القطب بباعني العب ببا واخلب بباص لالجتمب ببا مب ببن أجب ببل
اس ببتعراض الكيفي ب ال ببي ميك ببن هب ببا للقط ببا امل بباي أن أيخ ب يف االعتب ببا القض ببات املتعلق ب ابملن بباخ"( .)10و ن ببا عل ب
ذل ب  ،أنش ببأ جمل ببس االس ببتقرا امل بباي فرق ب العم ببل املعني ب ابإلفص بباحا املالي ب املتص ببل ابملن بباخ ،ال ببي أص ببد يف
عا  2017تقريرا هنائيا يتضمن توصبيا شبأن اإلفصباح عبن البيبا املاليب املتصبل ابملنباخ .وهتبدف التوصبيا
إىل ضمان سو أكثر استقرا ا ومرون  ،واالعرتاف ابملخاطر والفبرص االقتصبادي املتصبل تغبري املنباخ ،وإىل تعزيبز
االنتقبال السبلس إىل اقتصباد مبنخفض الكربون وقباد علب التكيبف مب املنباخ لبدع اختباذ املسبتثمرين واملقرضبني
وش ببركا الت ببأمني ق برا ا مس ببتنري يف جم ببال توزي ب املخ بباطر املرتبط ب برأس امل ببال واالكتت ببا ( .)11وأص ببببت ه ب
__________

( )8
( )9

انظر .http://www.climateaction100.org/
United Nations Framework Convention on Climate Change, 2019, Investors with US$34 trillion

( ,urge policies for Paris 1.5° Celsius goal, 26 Juneاتفاقيب األمب املتببد اإلطا يب شبأن تغبري املنباخ،2019 ،
مستثمرون يتولون إدا أصول قيم  34تريليون دوال أمريك حيثون عل وض سياسا من أجل حتقي اهلدف املتفب
عليبه يف اب يببس واملتعلب حبصببر ا تفبا د جب احلبرا يف حبد ال يتببباوز  1,5د جب مئويب ) 26 ،حزيران/يونيبه متبباح علب
الب برا  https://unfccc.int/news/investors-with-34-trillion-urge-policies-for-paris-15degc-goalب ببر م
عمل املستثمرين 477 ،2019 ،مستثمرا يتولون إدا أصول قيم  34تريليون دوال أمريك حيثون قاد جمموع العشرين
عل ب ب ب حصب ب ببر ا تفب ب ببا د ج ب ب ب احل ب ب برا يف حب ب ببد ال يتبب ب بباوز  1,5د ج ب ب ب مئويب ب ب  26 ،حزيران/يونيب ب ببه ،متب ب بباح علب ب ب الب ب برا
http://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-at-June-24-Press-Release_-G20-

.Global-Investor-Statement-on-Climate-Change.pdf
()10

()11

4

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

 .Meeting of 16–17 April 2015, Washington, D.Cجمموع ب العش برين  ،2015ي ببان وز ا املالي ب وحم ببافظ
املص ب ب ببا ف املركزيب ب ب ب جملموعب ب ب ب العشب ب ب برين املنعقب ب ببد يب ب ب ببوم  16و 17نيس ب ب ببان/أ ريل  ،2015واشب ب ببنطن العاصب ب ببم  ،متب ب بباح علب ب ب ب
الرا ( http://www.g20.utoronto.ca/2015/150417-finance.htmlمت االطال عليه يف  12آ /أغسطس .)2020
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017a, Final Report: Recommendations of

 .the Task Force on Climate-related Financial Disclosuresفرقب العمبل املعنيب ابإلفصباحا املاليب املتصبل
ابملنب بباخ2017 ،أ ،تقريب ببر هنب ببائ توصب ببيا فرقب ب العمب ببل املعنيب ب ابإلفصب بباحا املاليب ب املتصب ببل ابملنب بباخ ،متب بباح علب ب الب برا
( https://www.fsb-tcfd.org/مت االطال عليه يف  12آ /أغسطس .)2020
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التوصببيا مبثا ب إعببالن اب ز شببأن تقببدم التقببا ير املتعلقب تغببري املنبباخ ،ومببن ث شببكلت هب التوصببيا أساسببا
عامليا لإلفصاح عن البيا املالي املتصل ابملناخ والتطو ا األخرى يف ه ا اجملال.
وقد أعر حنو  800شرك ومؤسس عبن أتييبدها هلب التوصبيا  .غبري أن العديبد مبن املشباكني
-7
يف السو أشا وا إىل احلاج إىل توجيها عملي لك تستخدمها الشركا لدى حماول تنفي التوصيا
القائم عل املبادئ .ولتسهيل وتعزيز تنفي توصيا فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ
يف شببكل إفصبباحا شببامل  ،قببد جملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلق ب ابملنبباخ وجملببس معببايري
اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابالستدام الدع لوض دليل للتنفي صد يف عا .)12(2019
ومببا ببرح فريب اخلبربا العامببل احلكببوم الببدوي يعبباج قضببات اإل ببال البيئب منب انعقبباد م بؤمتر
-8
األم ب املتبببد املعببين ابلبيئ ب والتنمي ب (قم ب األ ض) يف عببا  .1992وخ ببالل العقببد األول ال ب أعق ب
م بؤمتر القم ب  ،أصب د فري ب اخل بربا احلك ببوم ال ببدوي العام ببل ع ببد واثئ ب توجيهي ب ش ببأن ه ب ا املوض ببو ،
وهك ا كبان ائبدا يف تنباول قضبات احملاسبب البيئيب واإل بال البيئب  .وعلب وجبه اخلصبوص ،أصبد فريب
اخلبربا العامببل احلكببوم الببدوي املنشببو ا التاليب دمب األدا البيئب واملبباي علب مسببتوى املؤسسب ا

منهبي لتوحيد مؤشرا الكفا اإليكولوجيب ( )2000ودليبل تبوجيه شبأن احملاسبب واإل بال املباي
عببن التكبباليف واخلصببو البيئي ب ( )2002ودليببل لواضببع ومسببتخدم مؤش برا الكفببا اإليكولوجي ب
( .)13()2004وك ببان اهل ببدف م ببن ه ب ا العم ببل ه ببو مس بباعد البل ببدان يف تيس ببري عملي ب تق ببدم التق ببا ير ع ببن
القضات البيئي من جان املؤسسا

طريق منسق واملسامه يف جهود نا القد ا يف ه ا اجملال.

وم ب اعتمبباد خط ب التنمي ب املسببتدام لعببا  ،2030يركببز فري ب اخل بربا العامببل احلكببوم الببدوي
-9
علب املسببائل املتعلق ب تنسببي تقببا ير الشببركا  ،مبببا يتماش ب م ب إطببا صببد أهببداف التنمي ب املسببتدام
حيب تببؤد قضببات تغببري املنبباخ دو ا مركببزت .ومتخببض ه ب ا العمببل عببن وض ب دليببل املؤش برا األساسببي
لإل ال إبسبها الكيبا يف تنفيب أهبداف التنميب املسبتدام  ،الب يتضبمن ،ابإلضباف إىل املؤشبرا
االقتصببادي واالجتماعي ب واملتص ببل ابحلوكم ب  11 ،مؤش ببرا عامليببا أساس ببيا شببأن القض ببات املتصببل ابملن بباخ،
تشمل استخدا امليا  ،واستهال الطاق  ،وإدا النفات  ،وانبعااث غازا الدفيئ  ،واملواد واملكبو
الكيميائي املستنفد لألوزون( .)14وقاد فري اخلربا العامل احلكوم الدوي أيضا عد د اسا حاال
إفرادي شأن تطبي ه املؤشرا يف خمتلف البلدان والصناعا للتبق من صب املنهبي .
 -10وإلذكا الوع ابملما سا اجليد املتعلق ابإل ال واإلفصاح عبن املعلومبا املتصبل ابملنباخ،
نظ ب األونكت بباد يف ع ببا  2019حلق ب عم ببل ش ببأن التنفي ب العمل ب لإلفص بباحا املالي ب املتص ببل ابملن بباخ
وعالقتهببا أبهببداف التنميب املسببتدام  .ونظمببت حلقب العمببل ابالشبرتا مب جملببس معببايري اإلفصبباح عببن
__________

()12

()13

()14

Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019a,

.TCFD [Task Force on Climate-related Financial Disclosures] Implementation Guide, London
جملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلقب ابالسبتدام 2019 ،أ،
الفرق املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ ،دليل التنفي  ،لندن.
األونكتب ب بباد ( 2000منشب ب ببو ا األمب ب ب املتبب ب ببد  ،قب ب ب املبيعب ب ببا  ،II.D.28.00نيويب ب ببو وجنيب ب ببف) واألونكتب ب بباد ،2002
 ،UNCTAD/ITE/EDS/4جنيف واألونكتاد ( 2004منشو ا األم املتبد  ،ق املبيعا  ،E.04.II.D.13نيويو
وجنيف) ،عل التواي.
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, Genevaاألونكتبباد ،2019 ،دليببل املؤشبرا األساسببي لإل ببال إبسببها الكيببا
التنمي املستدام (منشو ا األم املتبد  ،ق املبيعا  ،E.04.II.D.13جنيف).
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املعلوم ببا املتعلق ب ابملن بباخ وجمل ببس مع ببايري اإلفص بباح ع ببن املعلوم ببا املتعلق ب ابالس ببتدام  ،لتيس ببري نش ببر
دليلهما املتعل ابلتنفي ( .)15وأ رز حلق العمل املما سا اجليد املتبعب حاليب ا يف جمبال اإلفصباح عبن
البيا عل حنبو يتسب مب توصبيا فرقب العمبل املعنيب ابإلفصباحا املاليب املتصبل ابملنباخ ،وقبدمت
أمثلب واقعيب مببن تقببا ير سببنوي تتعلب قطاعببا وصببناعا متعببدد  .وعببالو علب ذلب  ،وفببر حلقب
العمببل ت ببد يبا عل ب دلي ببل التنفي ب  .ونوقش ببت أيضببا أوج ببه التكامب ل ببني ه ب ا العم ببل واملؤش برا الرئيس ببي
املتعلقب أبهببداف التنميب املسببتدام اخلاصب ابلتقببا ير الببي تقببدمها الكيببا عببن قضببات تغببري املنبباخ الببي
وضعها األونكتاد.
 -11ويف هب ا السببيا  ،قببر املنببدو ون يف الببدو السادسب والثالثببني لفريب اخلبربا العامببل احلكببوم
الببدوي أن ينظ ببر ،يف دو ت ببه املقبل ب  ،يف مس ببائل اإلفص بباح ع ببن البي ببا املالي ب املتص ببل ابملن بباخ يف تق ببا ير
الشببركا  ،غي ب حتديببد التبببدت واملسببامه يف تنفي ب املما سببا اجليببد  .وأعببد ه ب املب كر لتيسببري
املناقشا شأن ه ا املوضو يف الدو السا ع والثالثني للفري  .وه تقد حملب عامب عبن االجتاهبا
والتطو ا األخري املتعلق ابإلفصاح عن البيا املالي املتصل ابملناخ ،م الرتكيز عل تنفي توصيا
فرق ب العم ببل املعني ب ابإلفص بباحا املالي ب املتص ببل ابملنبباخ ،ال ببي أنشببأها جمل ببس االسببتقرا امل بباي .وتتوس ب
املب ب كر يف احلب ببدي عب ببن التبب ببدت الرئيسب ببي يف هب ب ا اجملب ببال ،مبب ببا يف ذلب ب انعب ببدا التنظب ببي  ،واملوا مب ب ،
واملوثوقي  ،وعد اتسا البيا تب وعد اكتمال عمليبا اإلفصباح احلاليب  ،واالفتقبا إىل اخلبرب والقبد ا
التقني  ،واحلاج إىل تعزيز املما سا اجليد  ،وتطبوير املنهبيبا  ،واألدوا العمليب  .ويف هب ا الصبدد،
توض ب امل ب كر كيببف ميك ببن بلبب دلي ببل املؤش برا األساس ببي لإل ببال إبس ببها الكيببا يف تنفي ب أه ببداف
التنميب املسببتدام أن يسببه يف تيسببري تنفي ب توصببيا فرق ب العمببل .وتتضببمن املب كر أيضببا جمموعب مببن
القضات الرئيسي املطروح للمناقش .

اثنيا -التطورا الرئيسية األخرية يف اإلفصاتا املالية املتصلة ابملنا
 -12تغببري املنبباخ جمببال س بري التطببو مببن اجملبباال املشببمول ابلتقببا ير الببي تقببدمها املؤسسببا عببن
أدائها فيما يتعل ابالستدام وعن إسهامها يف حتقي أهداف التنمي املستدام  .فعل سبيل املثال ،زاد
عدد املؤيدين اجلدد لتوصيا فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ نسب  6يف املائ يف
عا  2018و 25يف املائ يف عا  .)16(2019ويف كبانون األول/ديسبمرب  ،2019كبان هنبا  930مؤسسب
داعم  ،رأس مال سوق يزيد عل  11تريليون دوال أمريك  .زد عل ذل أن عض املستثمرين ،مثل
( Avivaأفيفا) و  ( Blackrockالكرو ) ،أكدوا أهن سيصوتون ضد التقا ير واحلسااب الي تقد من
الشركا واهليئا اإلدا ي الي تعتمد توصيا فرق العمل(.)17
__________

()15

()16
()17

6

انظبر احلاشبي  .12يسببتخد دليبل التنفيب املعبايري الببي وضبعها جملببس معبايري اإلفصبباح عبن املعلومببا املتعلقب ابالسببتدام
وإطبا جملبس معببايري اإلفصباح عبن املعلومببا املتعلقب ابملنبباخ لتعزيبز اإلفصباح عب ن البيبا املاليب املتصببل ابملنباخ يف إطببا
التقا ير الرئيسي .
قد تشمل اجلها الداعم الشركا واملؤسسا والبلدان وصنادي املعاشا التقاعدي  ،وجها أخرى.
Pricewaterhouse Coopers, 2017, The [Financial Stability Board] FSB Task Force on Climate-

?.related Financial Disclosures. What do its recommendations mean for financial institutions
رايس بواترهاوس كببو رس ،2017 ،فرق ب العم ببل املعني ب ابإلفصبباحا املالي ب املتصببل ابملنبباخ التا ع ب جمللببس االسببتقرا امل بباي.
ما ال تعنيه توصياهتا ابلنسب للمؤسسا املالي ؟
متاح عل الرا .https://www.ipcc.ch/sr15/
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 -13وهن ببا إد ا متزاي ببد أبن الش ببركا وخباص ب هيئ ببا احلوكم ب التا ع ب هل ببا ،ابعتماده ببا اإلفص بباحا
املالي املتصل ابملناخ مما س من مما سباهتا االعتياديب  ،سبتكون يف وضب أفضبل لفهب إمكانيب تعبرض أنشبطتها
آلاث تغببري املنبباخ املتوسببط والطويلب املببدى ،وسببتقد علب إدا تلب اآلاث واملخبباطر علب حنببو سببلي  .لب ا،
سيكون لإلفصاحا أثر إجياب عل عمليا صن القرا الداخلي  ،وستعزز من ث االجتا حنو تغيبري السبلو
وتسه يف حتسني املما سا والعمليا الداخلي ( .)18وستعاج ه اإلفصاحا أيضا الطلببا البي يقبدمها
املستثمرون من أجل احلصول عل املعلوما  ،مما يسم تعزيز عملي تسعري األصول وزتد كفبا ختصبي
أس املال دعما لعملي االنتقال إىل اقتصاد أكثر استدام ومنخفض الكر ون.
 -14وقب ببد أدى املنشب ببو الصب بباد عب ببن فرقب ب العمب ببل املعنيب ب ابإلفصب بباحا املاليب ب املتصب ببل ابملنب بباخ يف
ع ببا  2017حت ببت عن بوان "التقري ببر اخلت ببام توص ببيا فرق ب العم ببل املعني ب ابإلفص بباحا املالي ب املتص ببل
ابملناخ" دو ا ئيسيا يف النهوض جبدول األعمال املتعلب ابإلفصباحا املاليب املتصبل ابملنباخ مبن جانب
الشركا  .واهلدف من التوصيا الوا د يف التقرير هو وض إفصاحا طوعي ومتسق شأن املخاطر
املاليب املتصببل ابملنبباخ لكب تسببتخدمها الشببركا يف تقببدم املعلومببا للمسببتثمرين واملقرضببني وشببركا
التببأمني وأصبببا املصببلب اآلخبرين .وقببد يببؤد عببد كفايب املعلومببا عببن املخبباطر إىل سببو تسببعري
األصببول وسببو ختصببي أس املببال ،األمببر الب قببد يثببري خمبباوف شببأن االسببتقرا املبباي ألن األس بوا
ميكببن أن تتببأثر شببد نتيب ب التصبببيبا املفاجئ ب ( .)19ولك ب يقببد املسببتثمرون واملقرضببون واجلهببا
املكتتبب للتبأمني علب اختباذ قبرا ا ماليب أكثبر اسبتنا  ،جيب أن يبدكوا كيبف ميكبن للمخباطر والفببرص
املتص ببل ابملن بباخ أن ت ببؤثر عل ب املرك ببز امل بباي للمؤسس ب يف املس ببتقبل كم ببا ي ببنعكس يف ي ببان ال ببدخل و ي ببان
التدفقا النقدي وحسا امليزاني .
 -15ويع ببرض تقري ببر فرق ب العم ببل لع ببا  2017الس ببيا واخللفي ب واإلط ببا الع ببا لإلفص بباحا املاليب ب
املتصل ابملناخ .أما مرف التقرير ،ال يتناول تنفيب توصبيا فرقب العمبل ،فيعبرض املسبتوى التباي مبن
التفاصيل ملساعد الشركا عل تنفي التوصيا  ،وتعترب فرق العمل وثيق "قا ل للتعديل" من املرج
()20
أن ت بنق م ب اكتس ببا الش ببركا املزي ببد م ببن اخل ببرب يف إع ببداد اإلفص بباحا املاليب ب املتص ببل ابملن بباخ .
ويتض ببمن املرفب ب معلوم ببا ع ببن تطبي ب التوص ببيا وتوجيه ببا جلمي ب القطاع ببا وإ ش ببادا تكميليب ب
لقطاعببا ماليب وجمموعببا غببري ماليب خمتببا  .وهب تتضببمن أيضببا ملبقببا تقنيببا شببأن اسببتخدا حتليببل
السينا يوها يف الكشف عن املخاطر والفرص املتصل ابملناخ(.)21
__________

()18
()19

()20

()21
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 .Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019bجملبس
معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابالستدام . 2019 ،
 .Carney M, 2015, Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stabilityقبد
يف لويب ببدز  -لنب ببدن ،لنب ببدن 29 ،أيلول/سب بببتمرب متب بباح عل ب ب ال ب برا https://www.bankofengland.co.uk/speech/
.2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017b, Annex: Implementing the

 .Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosuresفرقب العمببل املعنيب
ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ ، 2017 ،املرف تنفي توصيا فرق العمبل املعنيب ابإلفصباحا املاليب املتصبل ابملنباخ،
متاح عل الرا .https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-implementing-tcfd-recommendations/
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017c, Technical Supplement: The Use of

 Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunitiesفرق ب العمببل املعني ب
ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ2017 ،ج ،ملب تقين استخدا حتليل السينا يوها يف الكشبف عبن املخباطر والفبرص
املتصل ابملناخ ،متاح عل الرا .https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-technical-supplement/
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 -16وتغط ب اإلفص بباحا املالي ب املتص ببل ابملن بباخ واملش ببمول ابلتوص ببيا جم بباال واس ببع النط ببا .
فباإلضبباف إىل انبعببااث الكر ببون ،تغطب التوصببيا جمبباال مثببل االسببتخدا الرشببيد للمبوا د الطبيعيب ،
أ األ اض وامليا والطاق  ،وقضبات توليبد النفبات وإدا هتبا .وتنباق التوصبيا آليبا فيعب املسبتوى
لإلفصبباح عببن املعلومببا يف جمبباال اإلدا  ،واالسبرتاتيبي  ،وإدا املخبباطر ،واملقبباييس واألهببداف(.)22
وه ب اجملبباال األ ع ب مشببمول يف  11توصببي تببدعو إىل تقببدم معلومببا نوعي ب وكمي ب  .وتشببمل ه ب
التوصيا الكمي حتليبل السبينا يوها واملقباييس واألهبداف ،البي تشبمل اسبتخدا مؤشبرا ميكبن أن
تسبباعد علب قيبباس اجتببا مببا ،لتقيببي التقببد احملببرز .وميكببن أن تشببري النتببائ إىل تغبريا يف قيمب أصببول
شببرك مببا ،وزتد يف نفقاهتببا ،واآلاث علب تببدفقاهتا النقديب  .وميكببن أن تببؤثر أيضببا علب الفببرص املتاحب
لشرك ما للبصول عل قروض ومج أس املال(.)23
 -17ويسل تقرير فرق العمل لعا  2017الضو  ،يف مجلب أمبو  ،علب عبدد مبن االعتببا ا اهلامب
الببي تعتببرب حامسب للبصببول علب إفصبباحا مالي ب متصببل ابملنبباخ تسببتويف الشببرو املطلو ب مببن حي ب
اجلود واالتسا والفائبد والقا ليب للمقا نب  .وشبكلت هب املسبائل عناصبر أساسبي يف جبدول أعمبال
فريب ب اخلب بربا العامب ببل احلكب ببوم الب ببدوي شب ببأن إ ب ببال الشب ببركا إبسب ببهامها يف حتقيب ب أهب ببداف التنميب ب
املستدام يف السنوا األخري .
 -18ويشري تقرير فرق العمل لعا  2017إىل اإلفصاحا املشرتك بني الصبناعا  ،ومبن ث يسبل
الضب ببو عل ب ب طريقب ب لتنسب ببي اإلفصب بباحا املالي ب ب املتصب ببل ابملنب بباخ .وقب ببد وضب ببعت التوصب ببيا املتعلق ب ب
ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ يف البداي من أجل القطا املاي .وم ذل  ،فبنن فرقب العمبل تب كر
صراح أن التوصيا تنطب عل مجي أنوا الكيا عرب الصناعا والوالت القضائي  .ومن املتوق
أن يؤثر االنتقال إىل اقتصاد أكثر استدام ومنخفض الكر ون عل مجي القطاعا طريق أو أبخرى.
ل ب ا ،توص ب فرق ب العمببل مجي ب الكيببا املالي ب وغببري املالي ب الببي تص ببد ديببو عام ب أو أسببهما تنفي ب
التوصيا  ،وتشب أيضا اجلها األخرى عل القيا ل (.)24
 -19ويتضمن تقرير فرق العمل د اس أوس نطاقا ملسأل األمهيب النسببي  .و وجبه اخلصبوص ،يفيبد
التقريب ببر النهب ببائ أبن معظب ب املعلومب ببا املد جب ب يف تقب ببا ير اإل ب ببال املب بباي ختضب ب لتقيب ببي مب ببدى أمهيتهب ببا
النسبي ( .)25يد أن كثريا من املستثمرين يعتقدون أن املخاطر املتصل تغري املناخ تتطل اهتماما خاصا
ألهنب ببا غب ببري قا لب ب للتنويب ب وتب ببؤثر يف مجيب ب الصب ببناعا تقريبب ببا .وعلب ب سب بببيل املثب ببال ،يرغب ب العديب ببد مب ببن
املسببتثمرين ،لببدى تقيببي النتببائ املاليب والتشببغيلي للمؤسسببا  ،يف فهب السببيا اإلدا واملتصببل إبدا
املخ بباطر ال ب تتبق ب في ببه ه ب النت ببائ  .وتعتق ببد فرق ب العم ببل أن اإلفصب احا ذا الص ببل توص ببياهتا
املتعلق ب ابحلوكم ب وإدا املخبباطر تتصببدى شببكل مباشببر هل ب احلاج ب إىل السببيا وينبغ ب إد اجهببا يف
تقببا ير اإل ببال املبباي السببنوي  .وفيمببا يتعل ب ابإلفصبباحا املشببمول يف التوصببي املتعلق ب ابالس برتاتيبي
__________

()22

( Sustainability Accounting Standards Board, 2017, Frequently asked questionsجملببس معببايري اإلفصبباح
ع ب ب ببن املعلوم ب ب ببا املتعلق ب ب ب ابالس ب ب ببتدام  ،2017 ،األس ب ب ببئل املتداول ب ب ب ) ،مت ب ب بباح عل ب ب ب ال ب ب برا https://www.fsb-tcfd.org/wp-
.content/uploads/2017/12/SASB-SASB-Standards-TCFD-Recommendations-FAQ-14-Dec-2017.pdf

()23

( ،Ernst and Young, 2017, Reporting climate change riskاإل بال عبن املخباطر املتصبل تغبري املنباخ) متباح
عل الرا .https://www.ey.com
املرج نفسه.
وفقا لإلطا املفاهيم لإل ال املاي كما هو حمدد يف املعايري الدولي إلعداد التقا ير املالي " ،تعترب املعلوما ذا أمهيب
نسبببي إذا كببان مببن املتوق ب عل ب حنببو معقببول أن يببؤثر إغفاهلببا أو إيرادهببا عل ب حنببو معي ب أو غببامض عل ب الق برا ا الببي
يتخ ها املستعملون الرئيسيون للتقا ير املالي لألغراض العام استنادا إىل ه التقا ير ."...

()24
()25
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واملقبباييس واألهببداف ،تعتقببد فرقب العمببل أنببه ينبغب للمؤسسببا أن تقببد هب املعلومببا يف تقببا ير ماليب
م ب كانببت املعلومببا ذا أمهي ب  .وينبغ ب لبببعض املؤسسببا  -تل ب الببي توجببد ضببمن اجملموعببا غببري
املالي األ الي تزيد قيم إيراداهتا السبنوي علب مبا يعبادل ليبون دوال مبن دوال ا البوالت املتببد -
أن تنظر يف الكشف عن ه املعلوما يف تقا ير أخرى عندما ال تعتبرب املعلومبا ذا أمهيب وال تبرد يف
تقا ير اإل ال املاي( .)26وملبا كانبت هب املؤسسبا أكثبر عرضب مبن غريهبا للتبأثر ماليبا مب مبرو الوقبت،
فنن املستثمرين يهتمون رصد كيفي تطو اسرتاتيبيا ه املؤسسا .
 -20والنظر عل نطا أوس يف األمهي النسبي هبو أحبد أهب االجتاهبا يف اإل بال عبن أهبداف
التنمي ب املس ببتدام  ،مب ببا يف ذل ب اإلفص بباحا املالي ب املتص ببل ابملن بباخ .وم ببن امله ب املالحظ ب أن املفوض ببي
األو و ي تشري ،يف وثيق التشاو الي قدمتها شأن حتدي املبادئ التوجيهي غري امللزم شأن اإل ال
غ ببري امل بباي ،إىل منظ ببو م ببزدوج لألمهي ب النس بببي (أ) منظ ببو األمهي ب املالي ب  ،ال ب يراع ب تط ببو الش ببرك
وأدا هببا وموقعهببا ،ويسببتهدف املسببتثمرين ابعتبببا ه اجلمهببو الرئيسب ( )27و( ) منظببو األمهيب البيئيب
واالجتماعي ب ال ب يراع ب أتثببري أنش ببط الش ببرك  ،ويس ببتهدف املسببتهلكني ،واجملتم ب امل ببدين ،وامل ببوظفني،
وعددا متزايدا من املستثمرين ابعتبا ه اجلمهو الرئيس  .وعبالو علب ذلب  ،تشبدد املببادئ التوجيهيب
لالحت بباد األو وب ش ببأن الكش ببف ع ببن املعلوم ببا املتص ببل ابملن بباخ عل ب مفه ببو األمهي ب النس بببي املزدوج ب
وتن عل أنه ينبغ للشركا أن تنظر يف أف زمين أطول من ذل الب يعتمبد عباد للكشبف عبن
املعلوم ببا املالي ب ( .)28ومتش ببيا م ب توص ببيا فرق ب العم ببل ،تنص ب الش ببركا أبال تتس ببر ل ببتخل إىل أن
مس ببأل املن بباخ ال تتس ب ابألمهي ب فق ب ألن ع ببض املخ بباطر املتص ببل ه ب طويل ب األج ببل حبك ب طبيعته ببا.
وتشدد توصيا فرق العمل أيضا عل أنه ابلنظر إىل اآلاث املنهبيب واملعممب لتغبري املنباخ ،فبنن معظب
الشركا املشمول توجيه االحتاد األو وب شأن اإل ال غري املاي (التوجيه  )2014/95/EUمن املرج
أن ختل إىل أن املناخ مسبأل ذا أمهيب  ،أمبا الشبركا البي ختلب إىل أن املنباخ ال ميثبل مسبأل ذا
أمهي  ،فعليها أن ترب ذل (.)29
-21
املتصب ببل
لالتسا
مشب بباك

ويف تقرير فرق العمل لعا  ،2017يوص أبن تقد اجلها املعني إبعداد اإلفصباحا املاليب
ابملنب بباخ هب ب اإلفصب بباحا يف تقب ببا ير اإل ب ببال املب بباي السب ببنوي االعتياديب ب (أ العامب ب ) تيسب بريا
م اإلفصاحا املالي األخرى .وينبغب أن يعبزز اإلفصباح يف تقبا ير اإل بال املباي االعتياديب
املسب ببامهني واسب ببتخدا اإلفصب بباحا املاليب ب املتصب ببل ابملنب بباخ علب ب نطب ببا أوسب ب  ،ممب ببا يعب ببزز فهب ب

__________

()26

()27

اختببا فرقب العمببل مببا يعببادل ليببون دوال مببن دوال ا الببوالت املتبببد مببن اإليبرادا السببنوي كعتبب  ،حيب أن هب ا
الببرق يشببمل مؤسس ببا مسببؤول ع ببن أكثببر مببن  90يف املائ ب مببن انبع ببااث غببازا الدفيئ ب م ببن النطببا  1والنط ببا  2يف
الصناعا الي متثلها اجملموعا األ غري املالي (أ حنو  2 250مؤسس من أصل  15 000مؤسس تقريبا).
European Commission, 2019a, Consultation document on the update of the non-binding guidelines

 .on non-financial reportingاملفوضي األو و ي 2019 ،أ ،وثيق استشا ي شأن حتدي املبادئ التوجيهي غري امللزم
املتعلق ابإل ال غبري املباي .متاحب علب البرا _https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy
euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-

.document_en.pdf
()28

()29
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European Commission, 2019b, Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting

 .climate-related information, C 209/1, Official Journal of the European Unionاملفوضبي األو و يب ،
 ، 2019املبب ببادئ التوجيهيب ب املتعلق ب ب ابإل ب ببال غب ببري املب بباي ملب ب ب شب ببأن الكشب ببف عب ببن املعلومب ببا املتصب ببل ابملنب بباخ،
 ،C 209/1اجلريد الرمسي للمفوضي األو و ي .
( European Commission, n/d, Non-financial reportingاملفوضببي األو و يب  ،التبا ي غببري حمبدد ،اإل ببال غبري املبباي).
متاح عل الرا https://ec.europa.eu/info/business-economy-reporting/non-financial-reporting_en
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املستثمرين واألطراف االخرى للمخاطر والفرص املتصل ابملناخ فهما أد  .وتعتقد فرق العمل أيضا أن
نشر املعلوما املالي املتصل ابملناخ يف تقا ير اإل بال املباي السبنوي االعتياديب سيسباعد علب التبقب
مببن أن إنت بباج املعلومببا املطلو ب والكشببف عنه ببا خيض ببعان للض بوا املالئم ب  .وه ب توص ب أيض ببا أبن
ختض التقا ير املتعلق ابملناخ لنفس عمليا احلوكم الي ختض هلا اإلفصاحا املالي األخرى ،مببا يف
ذل استعراضها من قبل كبري املوظفني املاليني وجلن مراجع احلسااب (.)30
 -22ويبربز تقريببر عببا  2017وجببود تبرا قببو ببني اإلفصبباح املبباي املتصببل ابملنبباخ واإل ببال املبباي.
وتعتقبد فرقب العمبل أن تشببي اإلفصباح عبن املعلومبا املاليب املتصبل ابملنباخ يف التقبا ير املاليب العامب ،
سيبس بن التنسببي ببني خ بربا املؤسسببا املعنيببني ابملخبباطر املتصببل ابملنبباخ والوظيف ب املالي ب  .ويف معظ ب
لببدان جمموعب العشبرين ،مببن املببرج أن يببد املسببؤولون املبباليون (مثببل كبببا املببوظفني املبباليني ،و ؤسببا
شؤون احملاسب  ،ومراقيب احلسااب ) أن توصيا الكشف الي وضعتها فرق العمبل ينبغب أن تبؤد إىل
مزيبد مبن اإلفصباحا املاليب الكميب  ،وال سبيما اإلفصباح عبن املقباييس ،شبأن األثبر املباي الب ختلفبه
أو ميكببن أن حتدثببه املخبباطر املتصببل ابملنبباخ علب مؤسسب مببا .وعلب وجببه التبديببد ،ميكببن أن تببنخفض
قيم األصول نتيب اآلاث السلبي لتغري املنباخ و/أو قبد يلبز تسببيل التزامبا إضبافي ملراعبا الغرامبا
والعقببواب التنظيمي ب النامج ب عببن تعزيببز تطبي ب املعببايري التنظيمي ب  .وابإلضبباف إىل ذلب  ،فببنن التببدفقا
النقدي ب م ببن العملي ببا وص ببايف ال ببدخل واحلص ببول عل ب أس امل ببال ميك ببن أن تت ببأثر مجيع ببا آباث املخ بباطر
(والفب رص) املتعلق ب ابملن بباخ .ول ب ل  ،ينبغ ب إش برا املس ببؤولني امل بباليني يف التقي ببي ال ب جتري ببه املؤسس ب
للمخاطر والفرص املتصل ابملناخ ويف اجلهود املب ول إلدا املخاطر وتعظي الفرص.
 -23ويش ببدد تقري ببر فرقب ب العم ببل لعب ببا  2017عل ب أمهيب ب اتسب ببا اإلفص بباحا املاليب ب املتص ببل ابملنب بباخ
وموثوقيتها وقا ليتها للمقا ن  .ويف الوقت الراهن ،يرى مستخدمو التقا ير احلاليب املتعلقب ابملنباخ عمومبا أن
نق ب املعلوم ببا عببن اآلاث املالي ب املرتتب ب عل ب اجلوان ب املتصببل ابملن بباخ يف أعم ببال املؤسس ب يش ببكل ثغ ببر
ئيسي  .وملا كانت املخاطر والفرص املتصل ابملناخ مهم ابلنسب للمؤسسا يف مجيب القطاعبا  ،ينبغب
أن تسم اإلفصاحا إبجرا مقا جمدي ني االسرتاتيبيا واألنشط التبا يب واملخباطر واألدا يف
خمتلبف املؤسسبا وداخبل القطاعببا والبوالت القضبائي  .وينبغب أن يتببي مسبتوى التفاصبيل املقدمب يف
اإلفصاحا مقا ن املخاطر وقياسها يف مجي القطاعا وعل مستوى احلافظ  ،حس االقتضا .
 -24ويؤكببد تقري ببر ع ببا  2017أيض ببا عل ب أمهي ب التنس ببي واملوا م ب ببني خمتلببف أط ببر اإل ببال  .وي ب كر تقري ببر
عببا  2017أن توصببيا فرقب العمببل تببوفر جمموعب مشببرتك مببن املبببادئ الببي مببن شببأهنا أن تسبباعد علب حتقيب
موا م أكرب ني أنظم اإلفصاح م مرو الوقت .ويتشا معدو البيبا ومسبتخدموها وغبريه مبن أصببا
املصلب االهتما تشبي ه املوا م  ،ألهنا ختفف الع ال يق عل كاهبل الكيبا القائمب ابإل بال ،
وحيد من البيبا اجملبزأ يف تقبا ير اإل بال املباي ،ويتبي للمسبتعملني قا ليب أكبرب للمقا نب  .وتشبب فرقب العمبل
أيضا هيئا وض املعايري عل دع اعتماد التوصيا واملوا م م اإلفصاحا املوص هبا.
 -25واأله من ذل  ،ينبغ للمؤسسا أن تقد إفصاحا مالي وفقبا للشبرو الوطنيب املتعلقب
ابإلفص بباح .وإذا كان ببت ع ببض عناص ببر التوص ببيا ال تتف ب م ب ش ببرو اإلفص بباح الوطني ب املنطبق ب عل ب
تقببا ير اإل ببال املبباي ،فببنن فرقب العمببل تشببب املؤسسببا علب الكشببف عببن تلب العناصببر يف تقببا ير
الشب ببركا الرمسي ب ب األخ ب ببرى ال ب ببي تص ب ببد س ب ببنوت عل ب ب األق ب ببل ،وتوزيعه ب ببا عل ب ب نط ب ببا واس ب ب وإاتحته ب ببا
للمسبتثمرين وغببريه  ،علب أن ختضب هب العناصببر لببنفس عمليببا احلوكمب الداخليب الببي تنطبب علب
إعداد التقا ير املالي أو لعمليا تكون مماثل هلا.

__________

()30
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 -26وجتد اإلشا إىل أن توصيا فرق العمل املعني ابإلفصباحا املاليب املتصبل ابملنباخ تنفب علب
أساس طوع  .وم ذلب  ،فنهنبا حتظب بدع جمموعب العشبرين ،وجملبس االسبتقرا املباي ،واخلبربا املعبرتف
هب يف األوسا املالي  .ول ل  ،فنهنا متثل مرجعا دوليا ،ومن املرج أن تدف اهليئا التنظيمي و و صا
األو ا املالي ب إىل إص ببدا ش ببرو وطني ب  .فعل ب س بببيل املث ببال ،أص ببد ش بببك ختض ببري النظ ببا امل بباي ،ال ببي
تض  69من املصا ف املركزي والسلطا اإلشرافي املاليب و 13مراقببا( ،)31سبت توصبيا غبري ملزمب  ،تركبز
إحداها عل التوصل إىل إفصاحا متين ومتسق دوليا فيما يتعل ابملناخ والبيئ  .وتسل الشببك الضبو
عل األثر السليب الشديد ال ميكن أن ينشبأ يف حبال عبد مراعبا املخباطر املاليب املتصبل ابملنباخ مراعبا
كامل يف إطا عمليا تقيي األصول ،وتدعو إىل اختاذ إجرا ا منسق عل الصعيد العامل (.)32
 -27ونتيب لتنام الوع ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ وأمهيتها املتزايبد  ،بدأ املؤسسبا املعنيب
تص ببد منش ببو ا تتعل ب تنفي ب توص ببيا فرق ب العم ببل .وفيم ببا يل ب قائم ب غ ببري حص بري ابملنش ببو ا الرئيس ببي
الصاد عن املؤسسا املعني العامل يف جمال اإلفصاح املاي املتصل ابملناخ ،وأبه ما أجنزته من تطويرا .
 -28حيببدد دليببل املما سببا اجليببد ال ب وضببعته فرق ب العمببل املعني ب ابإلفصبباحا املالي ب املتصببل
ابملن بباخ جمموع ب م ببن املما س ببا اجلي ببد يف جم ببال التنفي ب ( .)33وتس ببتند األمثل ب إىل التب ببا املختلف ب يف
ل ببدان جمموع ب العش برين ،حبي ب تغط ب والت قض ببائي عدي ببد وتش ببمل مما س ببا متنوع ب فيم ببا يتعل ب
عملي ببا اإلفص بباح الببب  11ال ببي أوصب ببت هب ببا فرقب ب العم ببل ابلنسب ببب للعناص ببر األ عب ب املتص ببل ابحلوكمب ب ،
واالسرتاتيبي  ،وإدا املخاطر ،واملقاييس واألهداف.
 -29وتش ببمل املنش ببو ا التقني ب األخ ببرى الص بباد ع ببن فرق ب العم ببل وجمل ببس مع ببايري اإلفص بباح ع ببن
املعلوما املتعلق ابالستدام وجملس معبايري اإلفصباح عبن املعلومبا املتعلقب ابملنباخ Converging on
( Climate Risk: CDSB, the SASB and the TCFDالتالقب شببأن املخبباطر املناخيب جملببس معببايري
اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلقب ابملنبباخ ،وجملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلقب ابالسببتدام ،
وفرقب العمببل املعنيب ابإلفصبباحا املاليب املتصببل ابملنبباخ) ،وهبو منشببو يببدل علب موا مب النهببوج املتبعب
إزا الكشف عن املعلومبا املتصبل ابملنباخ يف اجمللسبني مب توصبيا فرقب العمبل( .)34وخلصبت النشبر
التقنيب املتعلق ب مبخبباطر املنبباخ الببي يصببد ها جملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلق ب ابالسببتدام
( )Technical Bulletin on Climate Riskإىل أن تغببري املن بباخ ي ببؤثر عل ب ك ببل الص ببناعا تقريب ببا.
وال يستطي املستثمرون أن خيتا وا بساط األنشط واملنتبا البي جتنببه املخباطر املناخيب بل ينبغب
أن يركزوا عل إدا ه املخاطر(.)35
__________

()31
()32

انظر .https://www.ngfs.net/en/about-us/membership
Network for Greening the Financial System, 2019, A call for action. Climate change as a source of
risk

ال برا

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

.a-source-of-financial-risk/
()33
()34

 .Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019bجملبس
معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابالستدام . 2019
جملس معايري اإلفصاح عن املعلومبا املتعلقب ابالسبتدام  ،2017 ،التالقب علب املخباطر املتصبل ابملنباخ جملبس معبايري اإلفصباح

عببن املعلومببا املتعلقب ابملنبباخ ،وجملببس معببايري اإلفصبباح ع ببن املعلومببا املتعلقب ابالسببتدام  ،وفرقب العمببل املعنيب ابإلفص بباحا
املالي املتصل ابملناخ ،متاح عل الرا .https://www.sasb.org/knowledge-hub/converging-on-climate-risk/
( )35جملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلق ب ابالس ببتدام  ،2016 ،املخبباطر املتصببل ابملنبباخ نشببر تقني ب  ،متاح ب عل ب
الرا .https://www.sasb.org/knowledge-hub/climate-risk-technical-bulletin/
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 -30وابإلض بباف إىل ذلب ب  ،وجب ببد تقريب ببر صب ببد عب ببن منظمب ب التعب بباون والتنميب ب يف امليب ببدان االقتصب بباد
وجملببس مع ببايري اإلفص بباح ع ببن املعلوم ببا املتعلق ب ابملن بباخ  ،عن بوان Climate Change Disclosure in
( Stocktaking of Corporate Reporting Schemes :[Group of 20] G20 Countriesاإلفصبباح عببن
البيببا املتصببل تغببري املنبباخ يف لببدان جمموعب العشبرين تقيببي خطب اإل ببال مببن جانب الشببركا ) أن
غالبي لدان جمموع العشرين لديها نبو مبن اخلطب البي تلبز الشبركا ابإلفصباح عبن املعلومبا املتعلقب
تغري املناخ ،وأن ه املخططا تتقاس عض القواس املشرتك  .غري أن هنا أيضا اختالفا كبري مبن
حيب ب نوعيب ب املعلومب ببا املبلب ب عنهب ببا وحمتواهب ببا .ويطب ببرح تعب ببدد الشب ببرو حتب ببدت أمب ببا معب ببد املعلومب ببا
ومسببتخدميها( .)36وعببالو علب ذلب  ،أطلقببت املنظم ب واجمللببس تقري برا يف الببدو احلادي ب والعش برين مل بؤمتر
األط براف أ ببرز الثغ برا القائم ب يف النظ ببا احل بباي لإلفص بباح ع ببن املعلوم ببا املتعلق ب املن بباخ وحل ببل اخلط ب
اإللزامي لإلفصاح عن املعلوما املتعلق تغري املناخ من جان الشركا يف لدان جمموع العشرين(.)37
 -31وصد يف إطا مبادئ االستثما املسؤول دليبل حيبدد إطبا ا عمليبا يركبز علب اإلجبرا ا البي
ميك ببن ألص بببا األص ببول اختاذه ببا لتنفي ب توص ببيا فرق ب العم ببل( .)38وق ببد أد ج ببت مب ببادئ االس ببتثما
املس ب ببؤول التوص ب ببيا يف أطره ب ببا وأعلن ب ببت أيض ب ببا أن ب ببه س ب ببيتعني عل ب ب امل ب ببوقعني عليه ب ببا ،يف دو اإل ب ببال
لعا  ،2020أن يستبيبوا للتوصيا فيما يتعل مبؤشرا احلوكم واالسرتاتيبي  ،من دون أن تشري إىل
واج اإلفصاح عن ه املؤشرا (.)39
 -32ويف عبا  ،2019نقببت مبباد البو صببا املسبتدام إ شباداهتا املتعلقب ابإل بال عبن القضببات
البيئي واالجتماعي واملتصل حبوكم الشركا لتشمل إشبا إىل توصبيا فرقب العمبل( .)40وعبالو علب
ذل  ،نشر املباد املالي لرب م األم املتبد للبيئ  ،إىل جانب  16مبن املصبا ف الرائبد يف العبا ،
عملببني يف عببا  2018مهبباExtending Our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity :
( in a Changing Climateتوس ببي آفاقن ببا تقي ببي املخ بباطر والف ببرص املرتبط ب ابالئتم ببان يف س ببيا من بباخ
متغ ببري) (نيس ببان/أ ريل) و Navigating a New Climate: Assessing Credit Risk and Opportunity
( in a Changing Climateالتعامل م مناخ جديد تقيي املخاطر والفرص املرتبط ابالئتمان يف سيا
من بباخ متغب ببري) (متوز/يولي ببه) .ويفصب بل التقري ببر األول منهبيب ب لتقي ببي املخب بباطر والف ببرص املرتبطب ب ابملرحلب ب
االنتقالي ابالستناد إىل سينا يوها  ،ينما يتناول الثاين منهبيا تقيي املخاطر املادي (.)41
__________

()36
()37
()38
()39
()40

()41
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منظم ب التع بباون والتنمي ب يف املي ببدان االقتص بباد  ،2015 ،اإلفص بباح ع ببن البي ببا
العشب برين تقي ب ببي خط ب ب اإل ب ببال م ب ببن جان ب ب الش ب ببركا  .مت ب بباح عل ب ب ال ب برا

املتعلق ب تغ ببري املن بباخ يف ل ببدان جمموع ب
http://www.oecd.org/investment/

.corporate-climate-change-disclosure-report.htm
املرج نفسه ،2017 ،خط اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ من جان الشركا يف لدان جمموع العشرين عبد
الب ب ببدو احلاديب ب ب والعشب ب برين ملب ب بؤمتر األطب ب براف .متب ب بباح علب ب ب الب ب برا https://www.oecd.org/environment/cc/g20-
.climate/collapsecontents/Climate-Disclosure-Standards-Board-climate-disclosure.pdf
Principles for Responsible Investment, 2018, Implementing the Task Force on Climate-related

( Financial Disclosures Recommendationsمبادئ االستثما املسؤول ،2018 ،تنفي توصيا فرق العمل املعني
ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ) .متاح عل الرا .https://www.unpri.org/download?ac=4652
 ،Baker E, 2019, Key takeaways of the TCFD’s second status reportمت بباح عل ب ال برا
.https://www.unpri.org/pri-blog/key-takeaways-of-the-tcfds-second-status-report/4464.article
Sustainable Stock Exchanges Initiative, 2019, How exchanges can embed sustainability within

( ,their operations: A blueprint to advance actionمباد البو صبا املسبتدام  ،2019 ،كيبف ميكبن للبو صبا
أن تدم االسبتدام يف عملياهتبا خطب مبن أجبل التقبد يف العمبل) متباح علب البرا https://sseinitiative.org/wp-
.content/uploads/2019/12/SSE-WFE-Embedding-Sustainability-Report.pdf
ب ب ب ب ببر م األمب ب ب ب ب ب املتب ب ب ب ب ببد للبيئ ب ب ب ب ب  ،مب ب ب ب ب بباد التموي ب ب ب ب ببل 2018 ،أ و 2018علب ب ب ب ب التب ب ب ب بواي ،متب ب ب ب بباح علب ب ب ب ب الب ب ب ب برا
.https://www.unepfi.org/banking/tcfd/
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 -33وأص ببد حب بوا اإل ببال م ببن جان ب الش ببركا  ،ال ب جيم ب ببني اجله ببا الرئيس ببي الواض ببع
للمعايري ومقدم األطر ،تقريرا تعاون فيه كل من جلن السياسا اإلمنائي  ،وجملس معايري اإلفصاح عن
املعلومببا املتعلق ب ابملنبباخ ،ومببباد اإل ببال العاملي ب  ،وجملببس اإل ببال الببدوي املتكامببل ،وجملببس معببايري
اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلقب ابالسببتدام  ،لتقيببي موا مب معايريهببا وأطرهببا مب مبببادئ الكشببف الببي
وضبعتها فرقب العمببل ،واإلفصبباحا املوصب هبببا ،واملقبباييس التوضببيبي ( .)42وأعببد خريطب تقنيب تببوفر
دليال عمليا ملساعد املؤسسا عل فهب توصبيا فرقب العمبل وتنفيب ها لبدى اسبتخدا أطبر اجلهبا
املشاك ومعايريها(.)43
 -34و عبد عبا  ،2018وهبو العببا األول مبن إعبداد التقبا ير مبوجب توجيبه االحتباد األو وب املتعلب
ابإل ببال غ ببري امل بباي (التوجي ببه  ،)2014/95/EUأج ببرى جمل ببس مع ببايري اإلفص بباح ع ببن املعلوم ببا املتعلق ب
ابملنب بباخ وجلنب ب السياسب ببا اإلمنائيب ب استعراضب ببا إلفصب بباح الشب ببركا عب ببن املعلومب ببا املتعلقب ب تغب ببري املنب بباخ
واملعلومب ببا البيئيب ب يف مجيب ب أحنب ببا أو واب .وتقب ببد الببب ببو الب ببي أجراهب ببا جملب ببس معب ببايري اإلفصب بباح عب ببن
املعلوما املتعلق ابملناخ دليال عل مما سا اإل ال املتبع لدى  80شرك  .وتبني النتائ أن الشركا
الرائد يف السو قاد عل تقدم تقبا ير عبن القضبات املتصبل ابملنباخ واملسبائل البيئيب  .ولكبن االتسبا
اليزال ميثل حتدت(.)44
 -35ويف ش ب ب ب بببا /فرباير  ،2020أطلب ب ب ب ب االحتب ب ب ب بباد األو وب مشب ب ب ب بباو عامب ب ب ب ب السب ب ب ب ببتعراض التوجيب ب ب ب ببه
 .)45(2014/95/EUواقببرتح جملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلقب ابملنبباخ إجبرا تغيبريا تشببمل
ما يل توسبي نطبا التوجيبه ،وذلب أبن يطلب إىل الشبركا البي توظبف أكثبر مبن  250فبردا تقبدم
تقا ير وتعزيز الروا ني املعلوما املالي وغري املالي وتعزيز اإلفصاح عن احلوكم وتطبي توصيا
فرق العمل ابإلفصاح عن املعلوما البيئي واالجتماعي واملتعلق ابحلوكم يف تقا ير اإلدا (.)46
 -36ويف آذا /مببا س  ،2018أصببد املفوضببي األو و يب خطب عمببل لتمويببل النمببو املسببتدا  .ويف
متوز/يوليه  ،2018أنشأ فري خربا تقنيني يعبى ابلتمويبل املسبتدا للمسباعد يف تنفيب خطب العمبل،

__________

()42

()43
()44

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

( ،One of the Better Alignment Projectمؤسسب اإل بال املتكامبل ،2019 ،النهبوض ابالتسبا يف اإل بال عبن
املسائل املتصل ابملناخ السبن األوىل ملشبرو حتسبني االتسبا ) ،متب اح علب البرا https://integratedreporting.org/
.wp-content/uploads/2019/09/CRD_BAP_Report_2019.pdf
املرج نفسه.
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
جمل ببس مع ببايري اإلفص بباح ع ببن املعلوم ببا املتعلق ب ابملن بباخ وجلن ب السياس ببا اإلمنائي ب  -أو واب2018 ،أ ،اخلط بوا األوىل
اإلفص بباح ع ببن القض ببات املناخي ب والبيئي ب مبوج ب توجي ببه االحت بباد األو وب املتعل ب ابإل ببال غ ببري امل بباي ،مت بباح عل ب ال برا
https://www.cdsb.net/first-steps-corporate-climate-environmental-disclosure-under-eu-non-

.financial-reporting-directive
()45

Commission, 2020, Non-financial reporting

متب ب ب ب ب ب ب ب ب بباح علب ب ب ب ب ب ب ب ب ب الب ب ب ب ب ب ب ب ب برا

( Europeanاملفوضببي األو و يب  ،2020 ،اإل ببال غببري املبباي)،

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-

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 forجملببس معببايري اإلفصباح عببن املعلومبا املتعلقب ابملنبباخ،2020 ،
اس ب ببتعراض التوجي ب ببه املتعل ب ب ابإل ب ببال غ ب ببري امل ب بباي  -أي ب ببن متك ب ببن أمهيت ب ببه وم ب ببا ال ب ب جي ب ب مراقبت ب ببه؟ مت ب بباح عل ب ب ال ب برا
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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وال سيما يف اجملاال الرئيسي األ ع التالي (أ) نظا تصبنيف موحبد لألنشبط االقتصبادي املسبتدام ،
أ تصبنيف خبباص ابالحتبباد األو وب و( ) معيببا السبندا اخلضبرا لالحتبباد األو وب و(ج) معببايري
الس برتاتيبيا االس ببتثما املببنخفض الكر ببون و(د) التوجيببه لتبس ببني عملي ب اإلفص بباح عببن املعلوم ببا
املتعلق ابملناخ من جان الشركا (.)47
 -37ويف حزيران/يونيببه  ،2019نشببر فريب اخلبربا الفنيببني التقريببر التقببين للتصببنيف( ،)48الب يشببرح
ال ببنه واملنهبي ب املس ببتخدمني ويق ببد إ ش ببادا عملي ب ود اس ببا ح بباال إفرادي ب للمس ببتخدمني ،إىل
جان قائم ابألنشط االقتصادي الي ميكن أن تسه يف التخفيف من تغري املناخ وجمموع من املعايري
لعببد إحلببا أ ضببر جسببي ابألهببداف البيئي ب األخببرى .ويعببزز التصببنيف موا مب ق برا ا أس بوا أس
املببال وعمليببا ختصببي االسببتثما مبببا يتف ب مب أهببداف التنمي ب املسببتدام وأهببداف السياس ب البيئي ب .
وابإلضبباف إىل ذل ب  ،نشببر فري ب اخل بربا الفنيببني مبببادئ توجيهي ب شببأن تقببدم التقببا ير املتعلق ب ابملنبباخ،
امتثاال لتوصيا فرق العمل ،وكملب غري ملز للمبادئ التوجيهي لالحتاد األو وب شأن اإل ال غري
املاي ،وه مبادئ تقد إ شادا شأن تنفي توجيه االحتاد األو وب املتعل ابإل ال غري املاي(.)49
 -38وع ب ببالو عل ب ب ذل ب ب  ،أص ب ببد املفوض ب ببي األو و ي ب ب  ،يف حزيران/يوني ب ببه  ،2019تقري ب برا ش ب ببأن
اإلفص ب بباح ع ب ببن املق ب بباييس املرجعي ب ب املتص ب ببل ابملن ب بباخ واملق ب بباييس املرجعي ب ب ذا الص ب ببل ابجلوان ب ب البيئي ب ب
واالجتماعيب واملتعلق ب ابحلوكم ب  .ويوص ب التقريببر قائم ب مببن املعببايري الببدنيا للمنهبيببا املتعلق ب وض ب
املقاييس املرجعي لالنتقال املناخ يف االحتاد األو وب واملقاييس املرجعي الي تتماش م اتفا اب يس،
ويتناول خماطر الغسل األخضر ،وشرو اإلفصاح من أجل حتسني شفافي املعلوما وقا ليتها للمقا ن
عرب خمتلف املقاييس املرجعي (.)50
 -39ويف عا  ،2019أنشأ الفري االستشبا األو وب املعبين ابإل بال املباي ،نبا ع بل طلب املفوضبي
األو و يب  ،فرقب عمببل معنيب ابإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلقب ابملنبباخ يف إطببا املختببرب األو وب لإل ببال مببن
جان الشركا  .ويف عبا  ،2020أصبد فرقب العمبل املعنيب ابملشبا ي تقريبرا شبأن عمليبا اإلفصباح عبن
املعلوما املتعلق ابملناخ يركز عل الشركا األو و ي  .وحيدد التقرير مما سا اإل ال اجليد ويقبي املسبتوى
احلبباي لتنفيب توصببيا فرقب العمببل املعنيب ابإلفصبباحا املاليب املتصببل ابملنبباخ ،وذلب ابلتنسببي مب العناصببر

__________

()47

()48

()49

()50

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

 on sustainable financeاالستقرا املاي واخلدما املالي واحتاد أسبوا أس املبال ،2018 ،فريب اخلبربا الفنيبني املعبين
ابلتمويل املسبتدا  ،متباح علب البرا https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-
.expert-group_en
 ،European Union Technical Expert Group, 2019, Taxonomy Technical Reportفري اخلربا الفنيني التا
لالحت بباد األو وب ،2019 ،التقري ببر التق ببين للتص ببنيف ،مت بباح عل ب ال برا https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
 - business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618التمويب ب ببل املسب ب ببتدا teg-report- -
.taxonomy_en.pdf
European Commission, 2019b, Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting

 .climate-related information, C 209/1, Official Journal of the European Unionاملفوضبي األو و يب ،
 ، 2019املبب ببادئ التوجيهيب ب املتعلق ب ب ابإل ب ببال غب ببري املب بباي ملب ب ب شب ببأن الكشب ببف عب ببن املعلومب ببا املتصب ببل ابملنب بباخ،
 ،C 209/1اجلريد الرمسي للمفوضي األو و ي .
European Commission, 2019c, TEG Final Report on Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG

 Disclosuresاملفوضبي األو و يب 2019 ،ج ،التقريبر النهببائ لفريب اخلبربا الفنيببني شبأن اإلفصبباح عبن املقبباييس املرجعيب
املتصب ببل ابملنب بباخ واملقب بباييس املرجعيب ب ذا الصب ب ل ابجلوانب ب البيئيب ب واالجتماعيب ب واملتعلقب ب ابحلوكمب ب  ،متب بباح علب ب الب برا
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-climate-benchmarks-and-

.disclosures_en
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املتصب ببل ابملنب بباخ يف توجيب ببه االحتب بباد األو وب املتعلب ب ابإل ب ببال غب ببري املب بباي (التوجيب ببه  )2014/95/EUواملبب ببادئ
التوجيهي غري امللزم ( .)51وجير حاليا التفكري جبدي يف إجرا حتليل للسينا يوها .
 -40ويف شبا /فرباير  ،2020نشر جملبس معبايري اإلفصباح عبن املعلومبا املتعلقب ابملنباخ وجلنب السياسبا
اإلمنائي دليل [االحتاد األو وب] لإل ال البيئ ( .)52ويهدف البدليل إىل تي بسري تنفيب التوجيبه  ،2014/95/EUمب
الرتكيز عل املسائل البيئي  ،ويتضمن أمثل مشروح عل اإلفصاحا املطلو من الشركا األو و ي .
 -41وق ببد حظ ب تقري ببر فرق ب العم ببل املعني ب ابإلفص بباحا املاليب ب املتص ببل ابملن بباخ ،من ب ص ببدو يف
حزيران/يونيبه  ،2017تأييبد عبد حكومبا وشبركا خاصب  .وعلب البرغ مبن أنبه ال يوجبد لبد واحببد
أض ببف عل ب توص ببيا فرق ب العم ببل الط ببا اإللزام ب  ،ف ببنن ع ببض احلكوم ببا  ،مث ببل حكوم ببا لبيك ببا
والسببويد وفرنسببا وكنببدا واململك ب املتبببد لربيطانيببا العظم ب وأيرلنببدا الشببمالي واليبباابن ،اخت ب اخلطببو
األوىل يف ه ا االجتا تشبي الشبركا علب تنفيب التوصبيا ( .)53وعلب سببيل املثبال ،أيبد اململكب
املتبد توصيا فرق العمل يف عا  2017وأد جتها يف اسرتاتيبي التمويل األخضبر  -حتويبل التمويبل
مببن أجببل مسببتقبل أكثببر اخضبرا ا ،وستسببتعرض التقببد احملببرز يف جمببال التنفيب يف هنايب عببا .)54(2020
وعالو عل ذل  ،شبعت احلكوم قو الشركا املد ج يف البو ص وأصبا األصول عل تقدم
اإلفصاحا املطلو وفقا لتوصيا فرق العمل ،حبلول عا .2022

اثلثا -التحداي الرئيسية الت تعرتض التنفيذ العملي لإلفصاتا املتعلقة ابملنا
 -42يطببرح اإلفصبباح املبباي املتصببل ابملنبباخ عببد حتببدت جسببيم أمببا الشببركا  .ويب كر أن عببض
عناصببر اإلفصبباح مماثل ب جلوان ب أخببرى م ببن الكشببف عببن املعلومببا املتعلق ب ابالسببتدام  ،يف ح ببني أن
عضببها اآلخببر يتعلب حتديببدا ابإل ببال البيئب  ،الب تعتببرب الشببركا أكثببر اجملبباال صببعو مببن حيب
الكشف عن املعلوما البيئي واالجتماعي واملتصل ابحلوكم .
 -43ويف إطببا اجلهببود الرامي ب إىل تعزيببز و صببد اعتمبباد توصببيا فرق ب العمببل ،أعببد فرق ب العمببل
تقري برين م ببرحليني يف  2018و .2019وي ببوفر التقري بران تغطي ب ش ببامل للقض ببات الرئيس ببي املتص ببل ابلتنفي ب
العملب لإلفصبباحا املتعلقب ابملنبباخ .واستعرضببت فرقب العمببل تقببا ير أكثببر مببن  1 000شببرك مببن 142
ل ببدا يف  10ص ببناعا  ،مب ببا يف ذل ب ش ببركا مالي ب وغ ببري مالي ب  ،عل ب م ببدى ث ببال س ببنوا (.)2018-2016
__________

()51

انظر .http://www.cordex.org/

()52

Climate Disclosure Standards Board and CDP, 2020, EU Environmental Reporting Handbook

(جملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجلن السياسا اإلمنائي  ،2020 ،دليل [االحتاد األو وب] لإل ال
البيئ ب ب ب ب ب ) ،مت ب ب ب ب بباح عل ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب برا
.handbook-meet-challenges-environmental-and-climate

https://www.cdsb.net/corporate-reporting/1006/cdsb-and-cdp-release-

()53

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

 Financial Disclosuresفرقب ب العمببل املعنيب ب ابإلفصبباحا املاليب ب املتصببل ابملنبباخ ،2019 ،تقريببر مرحلب ب  -فرقب ب الع بمب ل املعنيب ب
ابإلفصب بباحا املاليب ب املتصب ببل ابملنب بباخ ،متب بباح علب ب الب برا https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-
 TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdfانظب ب ب ب ب ببر أيضب ب ب ب ب ببا https://www.government.se/press-releases/2017/12/
france-and-sweden-step-up-their-collaboration-on-green-finance-to-boost-the-transition-towards-low-

()54

.carbon-and-climate-resilient-economies/
اململك املتبد لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالي إسرتاتيبي التمويل األخضر حتويل التمويل من أجبل مسبتقبل أكثبر اخضبرا ا،
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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وجرى استعراض مستوى االتسا م اإلفصاحا الب  11املوص هبا ،مبن دون تقيبي للنوعيب  .وأجبر
فرق العمل أيضا د اس استقصائي عن اجلهود املب ول من الشركا لتنفي توصياهتا ،قامت فيهبا سبرب
آ ا املستخدمني شأن جدوى اإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ يف عملي صن القرا (.)55
 -44وأ ببرز التقري بران كالمهببا ضببرو نببا القببد ا وتطببوير أفضببل املما سببا  .وعل ب الببرغ مببن أن
التوصيا حظيت تأييد قو  ،فنن عض الشركا فق ملتزم ابلتنفي  ،وال يتباوز مستوى اإلفصاح
لببدى الشببركا امللتزم ب ابلتنفي ب  3,6توصببيا مببن أصببل  11توصببي  .وهك ب ا ،فببنن الشببركا ال متتثببل
حاليببا إال جزئيببا لإلفصبباحا املوص ب هبببا( .)56و يببرد عل ب د اس ب استقصببائي أجريببت يف عببا ،2018
ومشلت  3 000شرك ومؤسس  ،مبا يف ذل اجلها املستخدم للمعلوما واملعني إبعدادها ،إال 485
( 16يف املائب ) مببن الكيببا الببي مشلتهببا الد اسب  ،ينهببا  198فق ب ( 41يف املائب ) مببن اجلهببا املعني ب
إبعداد املعلوما  .وابإلضاف إىل ذل  ،و د نسب  73يف املائ من الردود من شركا من  10لدان،
مجيعه ببا م ببن البل ببدان املتقدم ب النم ببو ،وه ببو م ببا ي ببدل عل ب وج ببود فب ببو يف التنفي ب ببني البل ببدان املتقدم ب
والبل ببدان النامي ب  .وخلص ببت الد اس ب االستقص ببائي أيض ببا إىل أن اإلفص بباح أفض ببل يف الش ببركا األك ببرب
حبمب ا منببه يف الشببركا الصببغري  .وأقببر اجمليبببون أبن اإلفصبباحا املالي ب املتصببل ابملنبباخ تتس ب ابألمهي ب
ابلنسببب ألعمبباهل  ،أو سببتكون كب ل يف املسببتقبل القريب  ،ويعتببز  67يف املائب مببنه تنفيب التوصببيا
تنفي ب ا كببامال يف غضببون ثببال سببنوا  .واحلببافزان الرئيسببيان لتنفي ب توصببيا فرق ب العمببل مببن جان ب
الشركا مها ضغ املستثمرين وما يعود ه التنفي من مسع طيب (.)57
 -45وأ ب ببرز الد اسب ببا االستقصب ببائي لفرقب ب العمب ببل أيضب ببا أن التنفيب ب يتطلب ب مزيب ببدا مب ببن اجلهب ببود
فيمببا يتعل ب ابكتمببال عمليببا اإلفصبباح ،حي ب أن حنببو  25يف املائ ب فق ب مببن الشببركا كشببفت عببن
معلومبا تتسب مب أكثبر مبن  5عمليببا مبن أصبل عمليببا اإلفصباح البب  11املوصب هببا .وعلب وجببه
اخلصببوص ،خل ب اس ببتعراض فرق ب العمببل للتق ببا ير إىل أن املعلومببا املتعلق ب مبرون ب اس برتاتيبي الش ببرك
واستخدا سينا يوها املناخ ه أقل املعلوما الي جرى الكشف عنها(.)58
 -46وذك ببر املخت ببرب األو وب لإل ببال م ببن جان ب الش ببركا يف تقري ببر( )59أن ببه ينبغ ب للش ببركا أن
تتبن تقدم معلوما عام وتقا ير دون إجرا تقيي لألمهي النسبي للبينا الي يكشبف عنهبا ومبن
دون اتسب ب ببا يف عب ب ببرض البيب ب ببا  .وأظهب ب ببر اسب ب ببتعراض املختب ب ببرب للشب ب ببركا األو و يب ب ب حتسب ب ببنا يف نوعيب ب ب
اإلفصاحا مقا ن دو اإل ال السا ق  .غري أنه جبرى التشبديد أيضبا علب ضبرو توضبي اجملباال
األ ع املشمول توصيا فرق العمل.
 -47وتتمثل إحدى املسائل الرئيسي يف االفتقا إىل التبر ب واخلبرب يف تطبيب مببدأ األمهيب النسببي
يف س ببيا أوس ب وطوي ببل األج ببل .وج ببا يف التقري ببر املرحل ب الص بباد ع ببن فرق ب العم ببل يف ع ببا  2019أن
العديد من الشركا ال تزال تعترب خطأ أن آاث تغري املناخ ال تتس ابألمهي إال يف املدى الطويل ،ومن
ث فه ال تؤثر ابلضرو يف القرا ا الي تبتخ اليو .
__________

()55

فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ.2019 ،

()56

 .Cجملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلق ب ابملنبباخ وجملببس معببايري اإلفصبباح عببن املعلومببا املتعلق ب ابالسببتدام ،
. 2019
فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ.2019 ،
املرج نفسه.
انظر .http://www.cordex.org/

()57
()58
()59
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 -48وعببالو عل ب ذل ب  ،يتطل ب التنفي ب الكامببل لعمليببا اإلفصبباح الببي توص ب هبببا فرق ب العمببل
عمليب ب ش ببامل مب ببن أعل ب إىل أس ببفل يشب ببا فيه ببا أعض ببا جملب ببس اإلدا وجه بباز اإلدا ش ببكل كامب ببل
ويلتزمان هبا .حي إن توصبيتني مبن بني التوصبيا البب  11تشبريان فعبال إىل حوكمب الشبركا وتطلببان
الكشف عن وجهبا نظبر جملبس اإلدا واملبدير فيمبا يتعلب ابملخباطر والفبرص املرتبطب ابملنباخ واحلبوافز
ذا الصل ( .)60وأجر جلن السياسا اإلمنائي وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلقب ابملنباخ
د اس استقصائي مشلت  1 681شرك  .وأظهر الد اس االستقصائي أن القرا ا املتعلق ابملناخ تتخ
علب مسببتوى جملببس اإلدا يف  82يف املائب مببن احلبباال  ،ولكببن  12يف املائب فقب مببن اجملببالس تتلقب
حوافز نقدي وغري نقدي تبرتب ا تباطبا مباشبرا ابلقضبات املتصبل ابملنباخ( .)61لب ا ،فبنن مبن األساسب أن
تد كل شرك عل مستوى جملس إدا هتا املخاطر والفرص املتصل ابملناخ وصفها ذا أمهي أو ميكن
أن تصب ذا أمهي يف املستقبل القري .
 -49وتتعل ب إح ببدى املس ببائل الرئيس ببي املطروحب ب يف جم ببال التنفي ب  ،ابالفتق ببا إىل اخل ببرب والق ببد ا
التقنيب  .وشببدد الد اسب االستقصببائي لفرقب العمببل علب أن املسببتعملني جيببدون أن التوصببيا تشببب
الكشف عن البيا املفيد  ،ولكن اجلها املعني إبعداد البيا جيدون صعو يف امتثاهلا .ول ل ،
مببن املسببل ببه أن عمليب حتديببد القضببات املتصببل ابملنبباخ وتقييمهببا مببن جانب املؤسسببا ليسببت عمليب
سببيط  ،نظبرا لقلب املعرفب ابلقضببات املتصببل ابملنبباخ داخببل املؤسسببا  ،وميلهببا إىل الرتكيببز علب املخبباطر
القصببري األج ببل دون مراع ببا اآلاث الطويل ب األج ببل ،وص ببعو التبدي ببد الكم ب ل ب اث املالي ب للمخ بباطر
والفرص املتصل ابملناخ(.)62
 -50وسببوف يتطلب الكشببف عببن يببا ذا نوعيب عاليب خببرب يف جمبباال مثببل االسببتدام  ،وإدا
املخباطر ،واالسبرتاتيبي  ،والعمليببا  ،والتمويبل وتنسببيقا فيمببا ينهبا( .)63وعلب سبببيل املثبال ،أدكببت املصببا ف
الببي تعاونببت يف إطببا املشببرو التببرييب مب مببباد التمويببل التا عب لببرب م األمب املتبببد للبيئب مببدى أمهيب
تشكيل فري لتنمي القد ا الداخلي ( .)64وابإلضاف إىل ذلب  ،ميثبل اإلفصباح املباي املتصبل ابملنباخ موضبوعا
جديببدا نسبببيا ابلنسببب ملعظب النبباس .وسببيتطل نقب املعرفب هبب ا املوضببو تببد يبا تقنيببا .و نببا عليببه ،سببيتعني
إدخال تغيريا عل اإلجرا ا ذا الصل حبوكم الشركا وإدا املخاطر ،مبا يف ذل مج أنوا جديبد
من البيا داخليا وعل امتداد سلسل القيم  .وقد تستغر ه التغيريا ض سنوا  ،ال سبيما ابلنسبب
للشركا الي تكون يف املراحل األوىل من االستعداد لتضمني تقا يرها املالي يا تتعل ابملناخ(.)65
__________

()60

فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ.2019 ،

()61

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

()62

()63
()64
()65
GE.20-11688

?( the [Task Force on Climate-related Financial Disclosures] TCFD Recommendationsجملبس معبايري
اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجلن السياسا اإلمنائي  ، 2018 ،جاهز أ ال هل الشبركا مسبتعد لتنفيب
توص ببيا فرق ب العم ببل املعني ب ابإلفص بباحا املالي ب املتص ببل ابملن بباخ؟) مت بباح عل ب ال برا https://www.cdsb.net/sites/
.default/files/tcfd_preparedness_report_final.pdf
World Business Council for Sustainable Development, 2017, Sustainability and Enterprise Risk

( ،Management: The First Step towards Integrationاجمللبس العبامل لألعمبال التبا يب مبن أجبل التنميب املسبتدام ،2017 ،
االس ب ببتدام وإدا خم ب بباطر املش ب ببا ي اخلط ب ببو األوىل حن ب ببو التكام ب ببل) ،مت ب بباح عل ب ب ال ب برا https://www.wbcsd.org/contentwbc/
.download/2548/31131
ر م األم املتبد للبيئ . 2018 ،
املرج نفسه.
إ نست ويون .2017 ،
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 -51ومب ببن الصب ببعواب الب ببي تعب ببرتض اجلهب ببا املعنيب ب تبليب ببل السب ببينا يوها املناخيب ب  ،عب ببد تب بوافر
البي ببا  ،وال س ببيما البي ببا املفص ببل واملصب ببنف  ،واألدوا  .وعل ب ال ببرغ م ببن أن س ببينا يوها املنب بباخ
العببامل متاح ب للبمهببو العببا يف الوقببت ال براهن ،فننببه يصببع تكييفهببا حسب االحتياجببا اخلاص ب
للشركا  .ويف الوقت ال يبزداد حتليبل السبينا يوها املتصبل ابملنباخ تطبو ا ونضببا ،ميكبن للكيبا
أن تعببل هبب العمليب مبن خبالل تبببادل اخلبربا والبد وس املسبتفاد  .ث إن إذكبا البوع ابلتبببدت
الرئيسي ليس فق ني الشركا عرب الوطني الكربى يف البلدان املتقدمب النمبو ،وإمنبا أيضبا يف صبفوف
الكيببا األصببغر حبمببا مببن البلببدان الناميب  ،سببوف يسببه يف توسببي نطببا اإلفصبباحا  ،وسينتشببر
الوع هب التبدت ليشمل املزيد من املناط  .ويف الواقب  ،هنبا أدلب علب أن البلبدان البي يبنخفض
فيها النات احملل اإلمجاي معرض أكثر من غريها للمخاطر املادي النامج عن تغري املناخ(.)66
 -52ومن النتائ الرئيسي األخرى الي أفرزها التقريبر املرحلب الصباد عبن فرقب العمبل يف عبا ،2019
احلاجب إىل زتد الوضبوح شبأن اآلاث املاليب للقضبات املتعلقب ابملنباخ علب الشبركا  .وعبالو علب ذلب ،
أ رز دليل املما سا اجليد ال وضعته فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ احلاجب إىل
إجياد صل ني املعلوما املقدم يف كل من اإلفصاحا الب  11و قيب املعلومبا املاليب وغبري املاليب البوا د
يف التقري ببر الرئيس ب للش ببرك ( .)67وم ببن املفه ببو أن االمتث ببال الت ببا للتوص ببيا مي ببر ع ببرب عملي ب تعل ب ويتطل ب
تطوير وحتديد أفضل املما سا وم ذل  ،جي تشبي الشركا عل االمتثال ألكبرب عبدد ممكبن مبن
التوصيا  ،يثما تكمل عملي التعل شكل تد جي وتصب يف وض ميكنها من تقدم تقا ير وافي .
 -53ودعم ببا للبه ببود املب ول ب لتنفي ب التوص ببيا  ،أنش ببأ جمل ببس مع ببايري اإلفص بباح ع ببن املعلوم ببا املتعلق ب
ابملنبباخ قطب ببا معرفيببا يف ع ببا  2018حيت ببو علب م بوا د متاح ب للبمه ببو  ،مب ببا يف ذل ب اإل ش ببادا ود اس ببا
احلاال اإلفرادي واألدوا والببو ( .)68وابإلضاف إىل ذل  ،شبعت الرا طبا الصبناعي واملنظمبا غبري
احلكومي اجلهود الرامي إىل وض هنوج خاص صناعا عينها إزا القضات املتصل ابملناخ.
 -54وكمببا ذكببر أعببال  ،طلبببت فرق ب العمببل إد اج التوصببيا يف التقببا ير الرئيسببي ( )69وم ب ذل ب ،
تكشف الشبركا حاليبا عبن هب ا النبو مبن املعلومبا يف تقبا ير أخبرى ،مثبل تقبا ير االسبتدام  ،أو يف
ه التقا ير فق  .وه ا يوض احلاج إىل ب ل املزيبد مبن اجلهبود مبن أجبل تكامبل املعلومبا وإشبرا
اإلدا ا الرئيسي األخرى واألطراف املعني شؤون احلوكم  ،ابإلضاف إىل وظيف االستدام .
 -55وع ببالو عل ب ذل ب  ،أع ببر اجمليب ببون ع ببن القل ب ش ببأن س بري املعلوم ببا املطل ببو إد اجه ببا يف
عملي ببا اإلفص بباح ،مث ببل املعلوم ببا املتعلق ب ابالفرتاض ببا والب ببا امرتا املس ببتخدم يف إع ببداد حتل ببيال
السبينا يوها املناخيب  ،وكب ل املعلومببا املتعلقب ابالسبرتاتيبي ود جب مرونتهببا .وهنبا أيضببا خمبباوف
مرتبط ردود الفعل الي ميكن أن يثريها ه ا النبو مبن املعلومبا لبدى املسبتثمرين( .)70وقبد أقبر فرقب
العم ببل أبن األم ببر يتطلب ب مزي ببدا م ببن العم ببل م ب املس ببتعملني واجملموع ببا الص ببناعي إلجي بباد ت بوازن ببني
ما يتوق صو معقول الكشف عنه واالحتياجا من املعلوما .

__________

()66

McKinsey Global Institute, 2020, Climate Risk and Response: Physical Hazards and
.Socioeconomic Impacts

معهببد ماككينس ب الع ببامل (املخ بباطر املناخي ب واالس ببتبا املخبباطر املادي ب واآلاث االجتماعي ب واالقتص ببادي ) مت بباح عل ب
الب ب ب ب ب برا
.response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
 .Climate Disclosure Standards Board and Sustainability Accounting Standards Board, 2019bجملبس
معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابالستدام . 2019 ،
انظر .https://www.jodidata.org/
فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ2017 ،ج.
ر م األم املتبد للبيئ 2018 ،أ و. 2018
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-

()67
()68
()69
()70
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 -56ومثب ب حتب ببد ئيسب ب آخب ببر يتمثب ببل يف عب ببد قا ليب ب البيب ببا املقدمب ب للمقا نب ب  .فقب ببد أ ب ببرز دليب ببل
املما سب ببا اجليب ببد الب ب وضب ببعته فرقب ب العمب ببل املعنيب ب ابإلفصب بباحا املاليب ب املتصب ببل ابملنب بباخ أن مقا نب ب
املعلوما أمر صع  ،ال سيما عند اإلشا إىل مقاييس تتباوز نطا انبعااث غازا الدفيئ  .وح
الكشب ببف عب ببن مقب بباييس انبعب ببااث غب ببازا الدفيئب ب  ،حسب ب تعريب ببف النطب ببا ( 1االنبعب ببااث املباشب ببر )
والنطب ببا ( 2االنبعب ببااث غب ببري املباشب ببر )  -ابعتبا هب ببا أكثب ببر املقب بباييس املتصب ببل تغب ببري املنب بباخ اسب ببتخداما،
()71
يتباوز  33يف املائ يف عا 2018
 -57زد عل ذل أن الطا الطوع للشرو يطبرح حتبدت يف التنفيب  .وتببني األدلب أن التنظبي
ه ببو أح ببد العوام ببل احملرك ب لتعزي ببز التنفي ب املتس ب ( .)72وح ب اآلن ،ال ت بزال اإلفص بباحا املتعلق ب ابملن بباخ
طوعي  ،وهنا تفاو ني املنباط مبن حيب مسبتوى التنفيب ونوعيب املعلومبا  .وسبوف حتتباج معظب
الشركا إىل استثما قد من الوقت واملوا د العتماد الشرو املطلو ب ابلكامبل .ومب ذلب  ،يب كر أن
العديد من الشرو الوا د يف توصيا فرق العمل تستدع استخدا نفس القد من الدق املطلو يف
إطا الكشف عن املعلوما املالي  .وعالو عل ذل  ،يوصب دليبل التنفيب الب وضبعته فرقب العمبل
املعنيب ابإلفصبباحا املاليب املتصببل ابملنبباخ إبعببداد املعلومببا الببي يتعببني الكشببف عنهببا كمببا لببو كانببت
ستضببمن ،والتخطببي السببتخدا نفببس هنبوج ضببمان اجلببود واالمتثببال املتبعب يف عمليببا الكشببف عببن
البيا املالي واملتصل ابإلدا واحلوكم ( .)73ومن املتوق أيضا أن تبدأ احلكوما يف مطالب الشركا
ابتب ببا توص ببيا فرق ب العم ببل .وم ب تط ببو املما س ب  ،س ببيت حتدي ببد أفض ببل املما س ببا  ،وه ببو م ببا س ببيؤكد
الضرو امللب خلدما الضمان من أجل تعزيز املوثوقي والثق .

رابعا -املؤش ا ارا األساس ا ااية لفري ا ااق اخل ا ارباء العام ا اال احلك ا ااومي ال ا اادويل بش ا ا ن
تغري املنا
 -58م ب ببن التب ب ببدت الرئيس ب ببي ال ب ببي أ رزهت ب ببا الد اس ب ب االستقص ب ببائي ال ب ببي أجرهت ب ببا فرق ب ب العم ب ببل يف
ع ببا  ،2019ع ببد وج ببود مق بباييس وأه ببداف موح ببد  .وي ببؤد ع ببد االتس ببا يف املؤش برا املس ببتخدم
واالختالف يف منهبيا حسا األ قا وعرضها إىل تقليل فائد املعلوما الي تقدمها الشركا .

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

األساسي املتصل ابملناخ من جان الشبركا  ،وتسباعد علب االنتقبال إىل مرحلب الكشبف عبن يبا
متسق وقا ل للمقا ن  .وميكن للشبركا الصبغري علب وجبه اخلصبوص أن أتخب بنه تبد جي كطريقب
جمدي للمض قدما حنو حتقي االتسا .
 -60ودليببل املؤش برا األساسببي هببو أدا تقني ب هتببدف إىل مسبباعد الشببركا عل ب تقببدم يا هتببا
شبأن عببدد حمبدود مببن املؤشبرا العامليب واألساسبي ألهببداف التنميب املسببتدام يف اجملباال االقتصببادي
والبيئيب واالجتماعيب واملؤسسببي  .ويهببدف الببدليل أيضببا إىل مسبباعد احلكومببا يف تصببمي السياسببا
و نا اآلليا املؤسسي جلم ه البيا من تقا ير الشركا  ،هبدف متكينها من التعببري عبن إسبها
القطا اخلاص يف تنفي أهداف التنمي املستدام طريق متسق وقا ل للمقا ن .
__________

()71
()72
()73
GE.20-11688

فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ.2019 ،
جملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجلن السياسا اإلمنائي 2018 ،
جملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابملناخ وجملس معايري اإلفصاح عن املعلوما املتعلق ابالستدام 2019 ،أ.
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 -61ويف دليببل املؤشبرا األساسببي  ،حبدد املؤشبرا األساسببي اسببتنادا إىل مبببادئ اإل ببال الرئيسببي ،
وأطبر اإل ببال الرئيسببي  ،واملما سببا الببي تتبعهببا الشببركا لتقببدم تقا يرهببا .وقببد اختببري املؤشبرا األساسببي
مبا يتماش م املؤشرا الكلي ذا الصبل إلطبا صبد أهبداف التنميب املسبتدام الب وضبعه فريب اخلبربا
املشرت ني الوكاال املعين مبؤشرا أهداف التنمي املستدام ( ،)74والي تنطب عل مستوى الشركا .
 -62والغب ببرض مب ببن املؤشب برا األساسب ببي هب ببو أن تشب ببكل نقطب ب انطب ببال يف حلب ب الشب ببركا ابجتب ببا
اإل ال عن االستدام وعن أهداف التنمي املستدام  ،ومن ث ميكن أن متثل ه املؤشرا احلد األدىن
م ببن اإلفص بباحا ال ببي س ببيطل م ببن الش ببركا تق ببدميها كيم ببا يتس ببى للبكوم ببا تقي ببي إس ببها القط ببا
اخلاص يف حتقي أهداف التنمي املستدام  .وال يعبين وجبود املؤشبرا األساسبي أن الشبركا ال ميكنهبا
تقدم املزيد من املعلوما النوعي أو الكمي .
 -63ويش ب ببمل دليب ببل املؤش ب برا األساسب ببي مؤش ب برا اقتص ب ببادي و يئي ب ب واجتماعي ب ب وأخ ب ببرى تتعل ب ب
ابحلوكم /املؤسسببا  .ومببن أصببل املؤش برا األساسببي الببي يشببملها الببدليل والبببال عببددها  33مؤش برا،
يتناول  11مؤشرا مسأل تغري املناخ عل وجه التبديد ،مبا يف ذل ما يل
(أ )

االستخدا املستدا للميا

•

إعاد تدوير امليا وإعاد استخدامها

•

كفا استعمال امليا

•

اإلجهاد املائ

( )

إدا النفات

•

احلد من توليد النفات

•

إعاد استخدا النفات  ،وإعاد تصنيعها ،وإعاد تدويرها

•

النفات اخلطر

(ج )

انبعااث غازا الدفيئ

•

انبعااث غازا الدفيئ (النطا )1

•

انبعااث غازا الدفيئ (النطا )2

(د )

املواد ،واملنتبا الكيميائي املستنفد لألوزون

•

املواد ،واملنتبا الكيميائي املستنفد لألوزون

(هب)

استهال الطاق

•

الطاق املتبدد

•

الكفا يف استخدا الطاق .

 -64وميكن توضي كيفي استخدا دليل املؤشبرا األساسبي كبأدا  ،حتتبو علب مقباييس ،لتنفيب
توصبيا فرقب العمببل يف اجملبباال االقتصبادي والبيئيب واالجتماعيب (انظببر الشبكل) ،حبيب تكببون مبثا ب
نقطب انطببال لتيسببري التنسببي واإلفصبباح مببن جانب الشببركا  ،علب أن تكملهببا الشببركا مببن خببالل
وض مقاييس وإفصاحا أوس نطاقا وأكثر مشوال.

__________

()74
20

متاح عل الرا .https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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الفرص

القد عل الصمود املنتبا واخلدما

مصاد الطاق

الكفا يف استخدا املوا د

املخاطر املادي

املخاطر.

املخاطر املتصل
ابالنتقال

منوذج خريطة للمخاطر والفرص املرتبطة ابملؤشرا األساسية

تعزيببز االلتزامببا املتعلقب ابإل ببال
عن االنبعااث

انبعببااث غببازا الدفيئب
و)2

ألف1
ألف2
ألف3
ألف4
اب 1
اب 2
اب 3
اب 4
اب 5
جي 1
جي 2
جي 3
جي

زتدا يف األسعا مرتبطب ابنبعببااث
غازا الدفيئ

انبعببااث غببازا الدفيئب
و)2

يئي

اجتماعي
4

أمثل ا ا ااة خمت ا ا ااارة علا ا ا ا املخا ا ا اااطر
(أ )
والفرص

املفهوم

(النطاقببان 1
(النطاقببان 1

تزايببد شببد الظبواهر اجلويب القصببوى ،صب املوظفني وسالمته
مثل األعاصري والفيضا
تغريا يف أمنا التهطال ،وتقلب
كبري يف األمنا اجلوي

صب املوظفني وسالمته

استخدا أسالي نقل أكثر كفا

البب والتطوير :كفا الطاق

اسب ببتخدا عمليب ببا إنتب بباج وتوزيب ب
أكثر كفا

البب والتطوير :كفا الطاق

استخدا إعاد التدوير

إعاد تدوير النفات وامليا

التبول إىل نا ا أكثر كفا

االستثما األخضر

احلد من استخدا امليا واستهالكها كفا استخدا امليا
اس ببتخدا مص بباد طاق ب منخفض ب
االنبعااث

الطاق املتبدد

استخدا التكنولوجيا اجلديد

االستثما األخضر البب والتطوير

املشاك يف سو الكر ون

انبعببااث غببازا الدفيئب
(ج)
و)2

تط ب ب ب ب ب ببوير و/أو توس ب ب ب ب ب ببي الس ب ب ب ب ب ببل
واخلدما املنخفض االنبعااث

البب ب والتط بوير انبع ببااث غ ببازا
(ج)
الدفيئ (النطاقان  1و)2

تطبوير منتبببا أو خببدما جديببد
من خالل البب والتطوير واال تكا

البب والتطوير

املشاك يف رام الطاقب املتبببدد
واعتماد تدا ري الكفا الطاقي

الطاق املتبدد كفا الطاق

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

(أ )
( )
(ج)

GE.20-11688

اقتصادي

املؤشرا األساسية

( )

(النطاقببان 1

أس املال البشر (تد ي املوظفني)

كما ترد يف [دليل] فرق العمل املعني ابإلفصاحا املالي املتصل ابملناخ2017 ،أ.
األونكتاد 2019 ،ألف  ،1واب  ،1وجي  1تشري إىل أصناف املؤشرا الوا د يف دليل املؤشرا األساسي .
النطا  ،1االنبعااث املباشر والنطا  ،2االنبعااث غري املباشر .
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 -65ويف عا  ،2019أجرى األونكتاد د اسا عن مدى انطبا دليل املؤشبرا األساسبي يف
شركا من مناط جغرافي خمتلف وذا أحبا خمتلف  .ومشلبت هب البلبدان االحتباد الروسب وأوكرانيبا
والببدامنر وغواتيمبباال وكولومبيببا وكينيببا ،وكانببت الشببركا تنشب يف قطاعببا مثببل االتصبباال السببلكي
والالسلكي والنف والغاز والتعدين والرعاي الصبي والتصني وجتا التبزئ والسياح /الضياف والطاق .
وأجب ببر يف مصب ببر والب ببوالت املتبب ببد األمريكيب ب اسب ببتعراض لتنفيب ب دليب ببل املؤشب برا األساسب ببي يف عب ببد
ش ببركا  .وك ببان اهل ببدف م ببن د اس ببا احل ب اال اإلفرادي ب ه ببو التبق ب م ببن قا لي ب املؤش برا األساس ببي
للتطبي  ،ومن منهبي القياس املقرتح وتوافر البيا احملاسبي األساسي (.)75
10

 -66ويف حني أنه ال يوجد مؤشر واحبد أفباد مجيب الشبركا أبنبه يتعب عليهبا تقبدم معلومبا
شأنه ،و غ أن معظ الشركا متكنت من تقدم يا عبن أكثبر مبن  25مؤشبرا ،فبنن شبرك واحبد
فقب ذكببر أهنببا تسببتطي تقببدم يببا عببن مجيب املؤشبرا املقرتحب  .وذكببر أن االفتقببا إىل القببد ا
التقني واخلرب الفني يشكل مسأل ئيسي يف جمال مج البيا  .ومبن التببدت األخبرى االفتقبا إىل
الببدع املؤسسب وانعببدا التنظببي والتنسببي ببني واضببع املعببايري علب مجيب املسببتوت وأشببري يف عببض
احلب بباال أيضب ببا إىل عب ببد وجب ببود نشب ببا ذ صب ببل (مثب ببل إعب بباد اسب ببتخدا امليب ببا ) ،وإىل شب بواغل تتعلب ب
ابلسري  ،فضال عن القيود القانوني .
 -67وخبصوص املؤشرا املتعلق تغري املناخ/البيئي  ،أظهر د اسا احلاال اإلفرادي أن العديد
م ببن الش ببركا تواج ببه ص ببعو خاص ب يف اإل ببال ع ببن مؤش ببر إع بباد ت ببدوير املي ببا  .ويف ع ببض احل بباال ،
أفاد شركا أبنه يتع أو يصع عليهبا تقبدم يبا عبن املؤشبرا التاليب  ،يف حبني قبدمت تلب
البيا يف معظ احلاال األخرى
•

اإلجهاد املائ

•

انبعااث غازا الدفيئ (النطا )2

•

الطاق املتبدد .

 -68ووضب األونكتبباد دلببيال تببد يبيا شببأن تطبيب املؤشبرا األساسببي ( ،)76آخب ا يف اعتبببا الببردود
املتسببق الببي تلقاهببا شببأن االفتقببا إىل اخلببرب التقني ب واحلاج ب إىل التوجيببه التقببين يف جمببال اإل ببال عببن
االستدام /أهداف التنمي املستدام  .ويقد الدليل ،ابلنسب لكل جمبال ،مببا يف ذلب اجملباال املشبمول
ابملؤشب برا البيئيب ب  ،تع ببا يف ومنهبيب ب للقي بباس (م ب أمثلب ب توض ببيبي و قميب ب ) وحي ببدد املص بباد احملتملب ب
للمعلوما  .كما يقد أمثل عل الكيفي الي أد جت هبا هب املؤشبرا ابلفعبل يف مما سبا اإل بال
الببي تتبعه ببا الش ببركا يف مجي ب أحنببا الع ببا  .و ت ببوفري دلي ببل التببد ي للش ببركا يف إط ببا إجن بباز د اس ببا
احلبباال اإلفراديب عببن تنفيب دليببل املؤشبرا األساسببي  ،سبباه األونكتبباد د جب كبببري يف التقببد الب
أحرز يف ه ا اجملال.

__________

()75
()76
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لالطال عل مزيد من التفاصيل ،انظر .TD/B/C.II/ISAR/89
UNCTAD, 2020, Core SDG [Sustainable Development Goal] Indicators for Entity Reporting:

).Training Manual (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.17, Geneva
ب (اإلسبها يف حتقيب ) أهبداف التنميب املسبتدام (منشببو ا
األونكتباد ،2020 ،دليبل املؤشبرا األساسبي إل بال الكيبا
األم املتبد  ،ق املبيعا  ،E.20.II.D.17 .جنيف) انظر .https://isar.unctad.org/training-materials/
GE.20-11688
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خامسا -اخلالصة والقضااي الت تستدعي مزيدا من النقاش
 -69تبرج تزايببد وتببري األحببدا والكبوا املناخيب والطببا امللب لإلجبرا ا الراميب إىل التصببد
لتغري املناخ وآاث إىل أتييد قو لتوصيا فرق العمل البي بدأ عبض الشبركا يف تنفيب ها .غبري أن
هنا فبو واضب يف التنفي  ،وحاج إىل زتد نا القد ا وتبادل اخلربا والتعاون.
 -70وعالو عل ذل  ،يتمثل أحد التببدت الرئيسبي يف االفتقبا إىل مقباييس وأهبداف موحبد
واختالف املنهبيا املستخدم لقياس األ قا وعرضها ،مما يعو جدواها .ويف ه ا الصدد ،ميكن أن
يسب ببه دليب ببل املؤشب برا األساسب ببي يف توحيب ببد القيب بباس وتعزيب ببز اتسب ببا البيب ببا األساسب ببي الب ببي تقب ببدمها
الشركا شأن تغري املناخ وقا ليتها للمقا ن .
 -71وابإلضاف إىل املسائل الي تناقشها ه امل كر  ،قد ترغ الوفبود املشباك يف البدو السبا ع
والثالثني لفري اخلربا العامل احلكوم الدوي النظر يف املسائل التالي

GE.20-11688

•

مببا هب اإلجنببازا الرئيسببي واملما سببا اجليببد يف جمببال حتسببني اإلفصبباحا املالي ب
املتصل ابملناخ؟

•

مببا ه ب التبببدت الرئيسببي يف التنفي ب العملب لإلعببال الرئيسببي يف ه ب ا اجملببال،
مثب ب ببل تقريب ب ببر فرقب ب ب العمب ب ببل لعب ب ببا 2017؟ ومب ب ببا هب ب ب األنب ب بوا األخب ب ببرى مب ب ببن األدوا
واإل شادا الالزم لتسهيل العملي ؟

•

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

•

م ببا ه ببو دو احلكوم ببا وواض ببع السياس ببا يف ال ببرتوي العتم بباد اإلع ببال
شأن اإلفصاح عن البيا املتصل تغري املناخ وتوصيا فرق العمل؟

•

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

•

مببا ه ب أجن ب السبببل لبنببا القببد ا التقني ب الالزم ب إلعببداد إفصبباحا مالي ب جمدي ب
فيما يتعل ابملناخ؟

•

ه ببل ميكب ببن أن ميث ببل دليب ببل املؤشب برا األساسب ببي أدا مفي ببد لتيسب ببري إمكانيب ب مقا نب ب
البيا األساسي املتصل تغري املناخ؟

•

كيف ميكن لفري اخلربا العامل احلكوم الدوي أن يدع البلدان شكل أفضل يف
جهودهب ببا الراميب ب إىل حتسب ببني اإلفصب بباح عب ببن البيب ببا املتصب ببل تغب ببري املنب بباخ وتنفيب ب
توصيا فرق العمل؟
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