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چالش ها

Stockholmresilience.org

شتاب بزرگ

نیمه قرن بیستم

Anthropocene:  دوره جدیدی که

را تحت بیوسفربشر تمام خصوصیات 

اقیانوس ها، )تاثیر قرار داده است 

(سواحل، خشکی ها و اتمسفر

تخریب اکولوژیک

هوشیارانهبدون مدیریت 



درک جدید

Doughnut Economics
دوناتیاقتصاد 

Kate Raworth
www.kateraworth.com

9 Planetary 
Boundaries



مفهوم پایداری
نگاه ما به چگونگی تولید، ارائه خدمات و به چگونه زیستن، تحت تغییر

. مطرح می شود" پایداری" عنوان واژه 

(Sustainability) تعریف پایداری

هر چیزی : مفهوم پایداری بر اساس این اصل ساده استوار است
که برای ادامه حیات و رفاه ما مورد نیاز است، به طور مستقیم یا 

.تامین می شودطبیعتغیر مستقیم از

یعنی ایجاد و ثابت نگه داشتن شرایط، به نحوی که " پایداری"
انسان ها و محیط طبیعی هماهنگ با یکدیگر بتوانند ادامه حیات 

. بدهند، تا نسلهای کنونی و آتی نیز حفظ و حمایت شوند



چه کسانی می توانند اولین قدم ها را در راستای پایداری 
بردارند؟

شرکت ها

دولت ها

سازمانهای 
غیر انتفاعی

مراکز 
آموزشی

شهروندان

جامعه پایدار



مفهوم پایداری شرکت
(مسئولیت اجتماعی شرکت)

(پایداری در کسب و کار)
Corporate Sustainability, Corporate Social Responsibility, Sustainable Business

الش از چفراترتوجه شرکت ها و پاسخ آنها به مسایلی "
“های مالی، فنی و قانونی داخل سازمان

کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و مردم

و  
 اهداف)افزایش اثرات مثبت بر محیط زیست و مردم

(هفده گانه

globalgoals.org



گزارش پایداری چیست؟

Plan4land.org



عناوین گزارش ها

گزارش نتایج سه گانه
Triple bottom-line report

گزارش غیر مالی
Non-financial report

گزارش پایداری
Sustainability Report

و عناوین دیگر گزارش یکپارچه
Integrated report

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت
Corporate Social 

Responsibility (CSR) report



چگونه گزارش های پایداری را پیدا کنیم؟



المللگزارش پایداری در حقوق بین 

2012 UN Conference on Sustainable Development (Rio+20)

Group of Friends of Paragraph 47

سوق دادن شرکت ها به ارائه گزارش : هدف

پایداری از طریق تنظیم ابزار های قانونی توسط 
دولت ها  

The future we want

“We understand sustainability reporting as the disclosure of information concerning the significant economic, 
social, environmental and governance impacts and performance of a company.” 

Plan4land.org



گزارش پایداری در ابزار های سیاستی کشورها

(Policy Instruments)

 Informational instruments ))ابزارهای اطالعاتی -1

راهنماها-

آموزش ها-

پایگاه داده ها-

Legal instruments ))ابزارهای حقوقی -2

قوانین و مقررات-

Financial instruments )) ابزارهای مالی -3

های مالیمشّوق-

یارانه ها -



گزارش هویج ها و چماق ها

درباره تنظیم گزارش پایداری( داوطلبانه و اجباری)مجموعه ای درباره قوانین نرم و سخت •

راهنما ها، چارچوب ها، استاندارد ها، قوانین کلی و بخشی، پرسشنامه ها، ضمانت ها•

کشور19از 2006اولین گزارش در سال •

کشور84از2020پنجمین گزارش در سال •

(2016در سال 383)بررسی شدند 2020قانون نرم و سخت در سال 614•

است2020کشور، بخش جدید گزارش 13نتایج مصاحبه های متعدد با سیاست گذاران •

•www.carrotsandsticks.net

Plan4land.org



روند تعداد قوانین

تعداد قوانین درباره گزارش دهی، دامنه موضوعات تحت پوشش آنها و عمق موضوعات مورد نظر 
.  این قوانین، در سطح جهانی افزایش چشمگیری داشته است



پیشگامان قوانین گزارش دهی

قانون در زمینه اطالع رسانی توسط 245اروپا با •

(بیشترین تعداد قوانین)گزارش دهی  

بطور فزاینده ای فعال ) قانون 174بازارهای آسیا با •

(  هستند



تعداد قوانین گزارش دهی در کشورها

انگلیس•

اسپانیا•

کلمبیا•

کانادا•

آمریکا•

برزیل•
چین•



سازمان های قانون گذار

گزارش دهی بیشترین قوانین 
اندتنظیم شده دو لت ها توسط 

قانون 400
2016درصد رشد از سال 74

سازمان های بورس و نهاد های 
به ویژه )تجاری و صنعتی 

(برای صنایع سنگین

مثلتنظیم کنند گان بازار مالی 
تعداد قوانین )بانک های مرکزی 

رشد قابل توسط این موسسات 
(داشته استتوجهی



سازمان های قانون گذار



بخش های فعال در قانون گذاری

د در قانون گذاری برای گزارش دهی فعال بودنسازمان های محیط زیست دولتی در گذشته اغلب 

ری نیز در قانون گذاسازمان های تجاری، بازرگانی، صنعتی و سرمایه گذاری 2020ولی در سال 

سازمان های مرتبط با انرژی، معدن، کار و دادگستری همچنین . فعال شدند



؟نداتنظیم شده هاییقوانین برای چه نوع شرکت 



؟اندتنظیم شده صنایعیقوانین برای چه نوع 

بانکداری، بیمه و 

سرمایه گذاری



؟اندقوانین برای چه صنایع سنگینی طراحی شده 



2020تغییرات قوانین گزارش دهی در سال 

 تاکید بیشتر بر موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوا، شرایط کار، مقابله با فساد اداری و حقوق بشر

فشار بیشتر برای داشتن قوانین الزام آور به جای قوانین داوطلبانه

 اندبیشتر قوانین برای شرکت های بزرگ و سهامی تنظیم شده

 مثل صنایع سنگین و  خدمات مالی بیشتر شده استهاییتعداد قوانین خاص برای بخش
 افزایش قوانینی که از روش“Comply or explain”استفاده می کنند

90قانون برای تایید اطالعات توسط شرکت سوم



یک قانون مناسب برای پوشش دادن همه جوانب وجود ندارد! قانون ایده آل وجود ندارد

 را متناسب و متعادل در نظر بگیریمنفعاننیاز همه ذی

 شرکت ها باشد اثرات محیط زیستی و اجتماعی تاکید قوانین باید بر

 داشته باشیماالجراحرکت تدریجی از قوانین داوطلبانه به قوانین الزم

بر آموزش دالیل نیاز به گزارش دهی به جای موارد مورد نیاز در گزارش تاکید کنیم

که نقش حمایت کننده قوانین دارند تنظیم کنیم و به شرکت ها آموزش دهیمراهنماهایی

 شاخص های اجرایی تعیین کنیمراهنماهادر

در تنظیم قوانین از چارچوب های موجود استفاده کنیم

فرصت پرس و جو درباره اطالعات ناقص و اشتباه را داشته باشندنفعانطراحی کنیم که ذی مکانیسمی

قانون ایده آل؟



امکان تضمین و ممیزی گزارش های پایداری توسط شرکت های ثالث را در قانون مطرح کنیم

 پوشش داده شوند را در قانون مشخص( متناسب برای هر صنعتی)موضوعاتی که باید در گزارش های پایداری

استفاده از استانداردها و چارچوب های تخصصی برای صنایع مختلف به انجام این کار کمک می کند. کنیم

تهیه این کیفیت گزارش های پایداری و نتیجه. در طراحی قوانین تنها تعداد گزارش های پایداری نباید مد نظر باشد

.گزارش ها بر عملکرد و اثرات شرکت ها هدف اصلی است

قانون ایده آل؟



قوانین تنظیم گزارش پایداری در ایران



هدف اصلی

هدف از تهیه گزارش پایداری، 

! خوب جلوه دادن کسب و کار نیست

هدف ایجاد تغییرات حقیقی مثبت 

. است


