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گزارشگری اقلیمی در بخش عمومیگزارشگری اقلیمی در بخش عمومی

فشار  سازمانها  اقلیمی،  تغییرات  اثر  شدن  آشکارتر  با 
فزاینده ای را برای شناخت و کاهش آثار محیطی خود تجربه 
دوستدار  خدمات  و  محصوالت  عملیات،  عالوه بر  می کنند. 
افشای  و  گزارشگری  بر  فزاینده ای  تمرکز  محیط زیست، 
اطالعات محیطی برای سرمایه گذاران و مردم نیز وجود دارد. 
گزارشگری پایداری، یعنی گزارشگری با استفاده از سنجه های 
محیطی و اجتماعی، در حال تبدیل شدن به یک رویه رایج 
در بخش خصوصی است. با این حال، اقدام در بخش دولتی 
کمتر رایج است. انجمن رسمی مالیه عمومی و حسابداری1 
(CIPFA) یک پژوهش بین المللی را هدایت کرد تا آن چه را 

که سازمانهای بخش عمومی برای گزارشگری اثر خود بر اقلیم 
انجام می دهند، بهتر درک کند. 

برای اکثر کشــورها، بخــش عمومی بزرگتریــن بخش در 
اقتصاد است. سازمانهای بخش عمومی نیز از طریق مقررات 
و از طریــق ارائه خدمــات عمومی بر اقلیم تاثیــر می گذارند. 
علیرغم اندازه و مقیاس این بخش، گزارش پایداری در بخش 

عمومی به سه دلیل اصلی با چالشهایی روبه رو است: 
تمرکز  و  دامنه  بر  می تواند  که  دارد،  وجود  زیادی  تعاریف   .1

گزارش تاثیر بگذارد؛ 
وجود  پایداری  گزارشگری  برای  متعددی  استانداردهای   .2
به محتوای بخش  به طور مستقیم  آنها  از  کمی  تعداد  که  دارد 

عمومی اشاره می کنند؛ و 
دولتی  و  خصوصی  سازمانهای  بین  مشخصی  تفاوتهای   .3
نحوه هدایت  بر  که  دارد،  و مسئولیتها( وجود  انگیزه  )هدف، 

گزارشگری پایداری تاثیر می گذارد. 
پس از پیمایش حســابداران بخش عمومی، دانشگاهیان، 
حسابرســان، کارمندان دولتــی و تدوین کنندگان اســتاندارد، 
مشــخص شــد که کمتــر از نیمی از کســانی که پاســخ دادند 
)44درصد( در حال حاضر گزارشهای پایداری را آماده می کنند. 
علیرغم نرخ پایین وقوع در این بخش، تمایل روشنی برای این 
نوع گزارش در میان پاســخ دهندگان وجود داشت، با اشاره به 
مزایای ذکرشده گزارشــگری پایداری، شامل نتایج محیطی و 
اجتماعی بهتر، صرفه جویی در هزینه و پیشرفتهای عملیاتی. 
یافته ها نشــان داد که گزارشگری پایداری در بخش عمومی 
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نیــز به طور عمده به صورت داوطلبانه انجام می شــود. از میان 
حوزه های گزارشــگری بین المللی که ما تحقیق کردیم، تعداد 
بســیار کمی الزامهــای گزارشــگری پایداری اجبــاری برای 
ســازمانهای بخــش عمومــی داشــتند. نبود الزام، از ســوی 
شرکت کنندگان در پژوهش به عنوان دلیل اصلی محقق نشدن 
این رویه به همان روشــی که در بخش خصوصی انجام شــده، 
درنظر گرفته شــده اســت. عالوه بــر وظایف بزرگتــر، تعهد 
نهادی نیز به عنوان پیش نیاز برای پذیرش گسترده تر در بخش 

عمومی تلقی می شود. 
انجمن رســمی مالیــه عمومی و حســابداری 12 چارچوب 
گزارشگری پایداری را شناســایی کرده است که می تواند برای 
گزارش اطالعات اقلیم مورد اســتفاده قرار گیرد. با این حال، 
هیچ یــک از این چارچوبهای شناسایی شــده به طور خاص بر 
محتــوای بخش عمومی تمرکز نمی کنــد. افزون بر این، هیچ 
ســازگاری یــا ترجیحی برای یــک چارچوب خــاص در میان 
پاســخ دهندگان دیده نشد. درواقع، در میان کسانی که گزارش 
پایداری تهیه کرده اند، تنها دوســوم )66درصد( تایید کردند که 
سازمان آنها از یک چارچوب مشــخص برای گزارش استفاده 

کرده است. 
حسابرسی گزارشــهای پایداری نیز یکی از حوزه های اصلی 
تمرکز این پژوهش بود. نظرسنجی نشان داد که در حال حاضر، 
تنها 25درصد از گزارشــهای پایداری تهیه شده از طریق فرایند 
حسابرسی یا اطمینان بخشی انجام می شود. با این حال، یک 
دیدگاه قوی وجود داشت که حسابرسی و اطمینان بخشی چنین 
گزارشهایی برای کاهش هرگونه ریسک سبزشویی2 ضروری 
است. اطمینان بخشی همچنین برای اطمینان از اتکاپذیری و 

اعتبار گزارشها به طور گسترده تر، حیاتی درنظر گرفته شد. 
شــاید بزرگترین چالــش برای گزارشــگری پایداری بخش 
عمومــی، ظرفیت و قابلیت باشــد. تخصص کارشــناس علم 
اقلیــم و مجموعــه مهارتهای گســترده مورد نیــاز در تهیه و 
اطمینان بخشــی گزارشــهای پایداری، ســازمانها را ملزم به 
داشــتن گروه های چندرشــته ای می کند. یافته ها نشان داد که 
این نیاز فراتر از محدوده آن چیزی اســت که اکثر ســازمانهای 
دولتی در حال حاضر در اختیار دارند. با این اوصاف، اتفاق نظر 
وجود داشــت که امورمالی عمومی نقش مهمی در گزارشگری 

پایــداری دارد. متخصصان مالــی دارای مهارتهایی در ایجاد 
کنترلها و سامانه هایی برای جمع اوری و اطالع رسانی داده های 
پیچیده و همچنین مهارتها و تجربه های گســترده تری هستند 
که با متداول شدن گزارشگری پایداری، بسیار ارزشمند خواهد 

بود. 
علیرغم چالشهای آشکار، حمایت قاطع برای توسعه بیشتر 
گزارشــگری پایــداری در بخش عمومی وجــود دارد. یافته ها 
نشان می دهد که اقدام در جهت تعهد به گزارشگری اطالعات 
محیطی و اقلیمی و شــروع به گزارشــگری ، انگیزه الزم برای 
رســیدگی به بســیاری از چالشــهای موجود را فراهم می کند. 
یک دیــدگاه ثابت وجود داشــت که ســازمانهای دولتی که در 
حال حاضر گزارش نمی دهند، باید هرچه ســریعتر گزارشگری 
اطالعــات اقلیمــی را آغاز کننــد. همچنین توافــق قوی بین 
شــرکت کنندگان در پژوهش وجود داشت، مبنی بر این که کار 
برای همســویی و هماهنگ کردن چارچوبها باید یک اولویت، 

با تمرکز ویژه بر کاربرد بخش عمومی باشد. 
کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و به وضوح تمایل 
به گام برداشتن در برابر چالشهای موجود در تکامل گزارشگری 
پایداری بخش عمومــی وجود دارد. به هرحال، بخش عمومی 
مشــارکت کننده مهمی در مسائل اقلیمی اســت و گزارشگری 
می تواند بــه اندازه گیری این تاثیر کمک کنــد، به این معنی که 
دولتها می توانند اقدام آگاهانه تری برای کمک به اهداف جهانی 
محیطی و اقلیمی انجام دهند. اکنون اطالعات شفاف و مرتبط 
موردنیاز اســت، تــا تصمیم گیریهایی که به بهترین شــکل در 

خدمت منافع سیاره ما باشد را ممکن سازد. 
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اقدام گمراه کننده شرکتها، صنایع، دولتها، سازمانها و افراد که تالش دارند 

رویه ها، محصوالت و خدمات ناموجه را دوستدار محیط زیست معرفی کنند.
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