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  لفريق عمل البيئة)االستثنائى( الخامس محضر االجتماع 
 "األرابوساي "للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 بالجهاز المركزى للمحاسبات المصرى تم عقده الذي

 ٢٠١٢ سبتمبر ٦ - ٣خالل الفترة من 
 

بمقر ية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ة العربنظم لفريق عمل البيئة للمالخامسعقد االجتماع تم 
 .٢٠١٢ سبتمبر ٦ – ٣الل الفترة من  خالجهاز المركزى للمحاسبات المصرى بالقاهرة

 :هي الفريق و فير األجهزة األعضاء بحضو
 : مهورية مصر العربية و مثله كل منالجهاز المركزى للمحاسبات بج .١

 )رئيس الفريق (الجهاز وكيل                   إبراهيموفيق زكى /المحاسب −

 وكيل وزارة              سيد عبد العظيم احمد / المحاسب  −

 مدير عام       ميمة سعيد رفاعى أ/ األستاذة  −

 رئيس شعبة            هنادى السيد حامد/ األستاذة  −

 )مقرر الفريق ( رئيس شعبة                   إيهاب على أحمد / المحاسب  −

                        مراجع أول رشا سالم الزين / ستاذةاأل −

 مراجع أول            داليا رضا البهبيتي/ المحاسبة  −

 : لمملكة األردنية الهاشمية و مثلهديوان المحاسبة با .٢

    مديرية مدير          الطراونة عبد الهادى راضى / األستاذ  −

 :ائرة المحاسبات التونسية و مثلهاد .٣

           مستشارة              علياء براطلى / تاذة األس −

 :ان المحاسبة بدولة الكويت و مثلهديو .٤

  مراقب    الوزان إبراهيم خليل /  األستاذ  −
 مدقق مشارك العنزى                فاضل سلطان  / األستاذ  −

 : ومثلهديوان الرقابة المالية بجمهورية العراق .٥

 مدير عام                    رافل ياسين خضير/ األستاذ  −

 رئيس مهندسين          عامر عبد الصاحب عنتيك  / األستاذ  −

 رئيس هيئة أقدم   سوسن سلمان أحمد / األستاذة  −

  :ومثله جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان .٦

 مدير عام             بن سالم الرجيبى    احمد  / األستاذ −

              مراجع أولهل بن ناصر النبهانى ذ/ األستاذ  −

 .هذا االجتماع ألسباب طارئة ديوان الرقابة المالية و اإلدارية بدولة فلسطينو لم يتسن حضور ممثل 



 
 

٢

 
منيرة أحمد عبد /  المحاسبة ةاألستاذ تحت رعاية ٢٠١٢ سبتمبر ٣ الموافق االثنينتم افتتاح االجتماع يوم 

شوقى سعد  / المحاسب األستاذبحضور كل من ، ومركزى للمحاسبات المصرى بالنيابة الهادى رئيس الجهاز ال
 وكيل الجهاز لشئون منى طه برعى/ المحاسبةوكيل الجهاز لشئون اإلدارة المركزية لألمانة العامة ، و األستاذة 

بإلقاء ة أحمد عبد الهادى منير/ المحاسبة ةاألستاذ تقاموقد ، اإلدارة المركزية للعالقات الدولية والمؤتمرات 
ثم ، شوقى سعد / المحاسب األستاذ ثم تالها كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين من، لترحيب بالوفود المشاركةكلمة ل

 لفريق )االستثنائي(الخامس بإلقاء كلمة االفتتاح لفعاليات االجتماع  وفيق زكى إبراهيم / المحاسب  األستاذ قام
 .يةعمل البيئة للمنظمة العرب

 . األعمالو بعد االنتهاء من المراسم االفتتاحية باشر الفريق أعماله وفق البنود الواردة بجدول
 

 األعمال قرار مشروع جدول إ: الموضوع األول
من  ، وطلب جدول األعمال مشروعباستعراض) رئيس الفريق  ( وفيق زكى إبراهيم / المحاسب  األستاذقام    

رفق م( إقرار جدول األعمال  تمبعد انتهاء المناقشةو عليه مقترحات أو تعديالت يرونها ةالسادة أعضاء الفريق أي
 . )١رقم 

   

  لمراجعة البيئةعة عمل االنتوسايمشاركة الفريق في أعمال مجمو   :الثانىالموضوع 

بيئة  ترجمة األوراق اإلرشادية عن خطة مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة المساهمة الفريق في: أوالً 

٢٠١٠ -٨٢٠٠. 
عضاء في فريق عمل األ على أن تشرع األجهزة ٢٠١٠تم االتفاق في االجتماع الثاني للفريق بالقاهرة في مايو 

البيئة للمنظمة العربية في ترجمة األدلة اإلرشادية عن خطة عمل مجموعة عمل االنتوساي لمراجعة البيئة خالل 
 االنكوساي العشرين الذي تم عقده بجنوب أفريقيا خالل شهر ر مؤتم  فور اعتمادها من٢٠١٠ -٢٠٠٨الفترة 

 :    وذلك على النحو التالي٢٠١٠نوفمبر 
 ). األردن -ديوان المحاسبة (  الرقابة على استجابة الحكومات للتغير المناخي •
لية  مصر، وديوان الرقابة الما-الجهاز المركزي للمحاسبات ( المراجعة في مجال الطاقة المستدامة  •

 ). فلسطين -واإلدارية 

 ). سلطنة عمان -للدولة واالدارية جهاز الرقابة المالية ( المراجعة في مجال المناجم والتعدين  •

 ). الكويت -ديوان المحاسبة ( المراجعة في مجال مصايد األسماك  •

 .) تونس –دائرة المحاسبات ( طبيعية المحاسبة البيئية للموارد ال •

 -دارية لرقابة المالية واالديوان ا األردن، و-ديوان المحاسبة ( ت في مجال الغاباالمراجعة البيئية  •
 ).فلسطين 



 
 

٣

 :   الترجمات التالية٢٠١١اعتمد الفريق خالل االجتماع الثالث المنعقد بتونس  فى ابريل وقد 
 -رية للدولة ابة المالية واإلدا جهاز الرق-كاملة الالترجمة (المراجعة في مجال المناجم والتعدين  �

 .)سلطنة عمان

 .) الكويت- ، ديوان المحاسبةالكاملةالترجمة ( المراجعة في مجال مصايد األسماك �

 :   الترجمات التالية٢٠١٢اعتمد الفريق خالل االجتماع الرابع المنعقد بالكويت  فى ابريل وقد 
  ). األردن–يوان المحاسبة د -الترجمة كاملة  ( الرقابة على استجابة الحكومات للتغير المناخي �

، وديوان الرقابة  مصر- الجهاز المركزي للمحاسبات-الترجمة كاملة (مراجعة الطاقة المستدامة  �
 ). فلسطين-المالية واإلدارية 

 -ديوان الرقابة المالية واإلدارية  األردن، و-ديوان المحاسبة ( ت المراجعة البيئية في مجال الغابا �
 ).فلسطين 

 .) تونس – دائرة المحاسبات -جزء من الترجمة (طبيعية البيئية للموارد الالمحاسبة  �

دائرة المحاسبات ( طبيعية المحاسبة البيئية للموارد ال لرئاسة الفريق الجزء المتبقى من ترجمة وقد وردت
كما أوصى بنشر الترجمات التي تم انجازها على  ، ترجمةالوقد أوصى الفريق بإقرار  ،)  تونس –

.   للمنظمة العربية حة فريق عمل البيئة بموقع المنظمة العربية بعد اعتمادها من المجلس التنفيذيصف
 )٢مرفق رقم (

 

 البيئة  األوراق اإلرشادية عن خطة مجموعة عمل األنتوساى لمراجعةمساهمة الفريق في : ثانيا 

)٢٠١٣-٢٠١١ ( 
 :"موضوعات المياه "  عن مناقشة موقف الدليل اإلرشادي •

 ممثال عن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري ) الفريقرئيس (وفيق زكى إبراهيم / األستاذقام 
على ٢٠١٠مايو  بالقاهرة فريق عمل البيئة باالجتماع الثانيبإيضاح انه سبق الموافقة من قبل أعضاء 

شرع األجهزة ق على أن ت عن موضوعات المياه، و قد تم االتفاالمشاركة في إعداد الدليل اإلرشادي
 :    على النحو التالي المشاركةاألعضاء في

 جمهورية مصر -للمحاسبات كل من الجهاز المركزى ( موضوع توافر المياه الصالحة للشرب −
  ).ة العراقجمهوري -ديوان الرقابة المالية ، والعربية

ات المائية موضوع نوعية المياه السطحية بما فيها األنهار و البحيرات و غيرها من المسطح −

 ). جمهورية مصر العربية–الجهاز المركزى للمحاسبات (
 ). دولة الكويت -ديوان المحاسبة ( موضوع البيئة البحرية   −
 ). المملكة األردنية الهاشمية-ديوان المحاسبة ( موضوع الجفاف  −

ة   دائر( مستنيرة بشأن السياسات تموضوع كفاية البيانات المتعلقة بالمياه التخاذ قرارا -
 . ) الجمهورية التونسية –المحاسبات 



 
 

٤

 )ديوان الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين  ( موضوع مياه الصرف الصحي -

 

  : الخصوص ما يلي هذا حيث عرض في
 ). المملكة األردنية الهاشمية-ديوان المحاسبة ( موضوع الجفاف  −

 ديوان ممثل، وقد قام الجفاف لمراجعة موضوعمقترح  نموذج االردنيأعد ديوان المحاسبة 
على استفسارات أعضاء الفريق حول النموذج  الرد  ى بعرض المقترح، وتولالمحاسبة االردني

لتضمينه للدليل   المقترح النموذجوبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق تم إقرار كفاية  ،المعروض
 . ) ٣رقم مرفق ( . االرشادى المزمع إعداده عن موضوعات المياه 

 ).دولة فلسطين  –  ديوان الرقابة المالية و اإلدارية ( مياه الصرف الصحيموضوع  −

مقترح حول موضوع مياه الصرف نموذج  دولة فلسطين –ديوان الرقابة المالية و اإلدارية أعد 
ة مقرر الفريق نيابة عن ممثل ديوان الرقابة المالية و اإلداري، وقد قام ) المياه العادمة ( الصحى 

وبعد المناقشة من قبل ، على استفسارات أعضاء الفريق الرد  ى بعرض المقترح، وتولبدولة فلسطين
لدليل االرشادى المزمع إعداده عن ا المقترح لتضمينه النموذجأعضاء الفريق تم إقرار كفاية 

 . ) ٤رقم مرفق . ( موضوعات المياه 
خالل االجتماعين الرابع ، والخامس وبذلك يكون قد تم اعتماد الموضوعات الست السابقة 

خطة مجموعة عمل موضوعات المياه ب اإلرشادي عن الدليل في هتمساهمللفريق ضمن ) االستثنائي(
 .) ٢٠١٣-٢٠١١(األنتوساى لمراجعة البيئة 

 

 :) ٢٠١٥ – ٢٠١٣ (ريق البيئة للمنظمة العربية لخطة عمل فالمقترح مناقشة البرنامج  :الثالث الموضوع 

 تمالتى  الموضوعات المناقشة حولبفتح باب ) رئيس الفريق  ( إبراهيموفيق زكى / المحاسب  األستاذ قام
 بعرض  أعضاء الفريق ، وقد قام  )٢٠١٥ – ٢٠١٣( ضمن خطة عمل فريق البيئة باالجتماع الرابع  دراجهاإ

تمت مناقشة تلك المقترحات  ، و  يتم تنفيذ الموضوعات على أساسها ان التى يمكنواألطر المقترحاتالعديد من 
 :  ذلك عن تحديد الموضوعات بما يلى أسفروقد  طرألاو

 : موضوعات خطة عمل الفريق و تتضمن  .١

  .فى الدول العربية المحاجرالتعدين و  مشروعات على البيئية الرقابة •

 ) ة الهاشميةملكة األردنيوالم سلطنة عمانو )رئيسا(جمهورية مصر العربية كل من ولى الموضوع يت(

 .ثار استخدام الطاقة فى الدول العربية آ على البيئية الرقابة •

  ) يةتونسالجمهورية وال) رئيسا(جمهورية مصر العربية يتولى الموضوع كل من (

 . فى الدول العربية النفايات الطبية الخطرة   على البيئية الرقابة •

  )والجمهورية التونسية ة الكويتدولو) رئيسا( جمهورية العراقيتولى الموضوع كل من (



 
 

٥

 

 :وتشمل العليا للرقابة فى مجال استخدام المعايير الدولية للرقابة البيئية األجهزةحول واقع عمل دراسة  •

توجيهات بخصوص تنفيذ العمليات الرقابية على النشاط ذات المنظور البيئى  الدليل االرشادي عن  �
 .  ٥١١٠ – ISSAIمعيار رقم 

 )سلطنة عمان و )رئيسا(دولة الكويت وضوع كل من  يتولى الم(

     ٥١٢٠ – ISSAIمعيار رقم  النظامية  رقابة الالرقابة البيئية و  �

 )تتولى الموضوع  المملكة األردنية الهاشمية( 

 . ٥١٣٠ – ISSAI التنمية المستدامة معيار رقم  العليا للرقابة فياألجهزةدور  �

 )ق جمهورية العراتتولى الموضوع  ( 
 – ISSAIمعيار رقمعلى االتفاقيات البيئية الدولية ) التعاونية (  الرقابة المشتركة إجراءكيفية  �

 ).تتولى الموضوع  الجمهورية التونسية (  ٥١٤٠
لتى اتنفيذ الموضوعات طبقا لألطر   الىأعاله المذكورة األجهزة العليا للرقابة بالدول تسعىعلى أن 

للجداول التفصيلية لبرنامج عمل ، وكذلك  ) ٥مرفق رقم ( أرفقت بهذا المحضر  المناقشات و إليهاانتهت 
 . ) ٦مرفق رقم ( الفريق 

 : ق فى أعمال مجموعة عمل االنتوساىموضوعات خارج خطة الفريق و تتمثل فى مشاركة الفري .٢
، فور اعتمادها  االنتوساي إصداراتترجمة  يشرع فى على أن ين المشارك أعضاء الفريقاتفق

  . لهتوزيعها على أعضاء الفريق فى اقرب اجتماع و
 

 : مناقشة موضوعات على هامش االجتماع  : الرابعالموضوع 

  : الصفحة االلكترونية للفريق بموقع المنظمة العربيةموقف تطويرموضوع  •

ن  الصفحة االلكترونية للفريق ضمتطوير  حولتقرير بعرض دائرة المحاسبات التونسية  ة ممثلتقام
 تضمن التقرير قد، و ) ٧مرفق رقم ( موقع المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة 

و المميزات الخاصة بكل اقتراح ، و ال منهما بشرح ك  قامت ممثلة دائرة المحاسبات التونسية ،اقتراحين
ح األول ، و على أن تفوض ممثلة  الفريق االقتراأعضاء اقربعد الرد على استفسارات أعضاء الفريق ، 

 إلى األمانة العامة للمنظمة بتونس للبدء فى  اتخاذ القرار افى نقل هذ دائرة المحاسبات التونسية 
 .اإلجراءات التنفيذية

العالمى حول العدالة و الحوكمة المؤتمر "  فى  المصرىمشاركة الجهاز المركزى للمحاسباتموضوع  •
  " : قانون االستدامة البيئيةو

تقرير حول مشاركة الجهاز فى المؤتمر ممثال للجهاز المركزى للمحاسبات ) مقرر الفريق (     عرض
العالمى حول العدالة ، و الحوكمة ، و قانون االستدامة البيئية، و الذى عقد بمدينة ريو دى جانيرو 

  ) . ٨مرفق رقم  ( ٢٠١٢ يونيو ٢٠ – ١٧بالبرازيل خالل الفترة من 



 
 

٦

 
 :تحديد موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم : الثامنضوع المو

و تم اقتراح تحديد موعد االجتماع القـادم       ،   ٢٠١٢ سبتمبر ٥ الموافق   األربعاء يوم   انتهت أعمال االجتماع في      
وقد عرض ممثل جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بـسلطنة عمـان رغبـة     ، ٢٠١٣  شهر أبريل عام  خالل
هذا العرض ، على أن يتم التنسيق فيما يخـص         ب أعضاء الفريق    رحبزه فى استضافة االجتماع القادم ، و قد         جها

ذلك بين جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان ، و رئاسة الفريق ، و األمانة العامة للمنظمة العربية                   
 . لألجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة الحقا 



 
 

٧
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  )   ١( ���� ر�� 
 

 جدول أعمال 
)االستثنائى( االجتماع الخامس   لفريق عمل البيئة  

 بالمنظمة العربيـة لألجهزة العليا للرقابة  المالية و المحاسبة 
٢٠١٢ سبتمبر ٣/٦ –القاهرة   

 

 .إقرار مشروع جدول اإلعمال  -١

ضمن خطة مجموعة عمـل األنتوسـاى   " البيئية للموارد الطبيعية المحاسبة " عرض و مناقشة ترجمة الدليل االرشادى حول         -٢
  ) .٢٠١٠ -٢٠٠٨( لمراجعة البيئة 

ضمن خطة مجموعـة عمـل األنتوسـاى        " موضوعات المياه   " عرض و مناقشة مساهمة الفريق فى الدليل االرشادى حول           -٣
  ) .٢٠١٣-٢٠١١(لمراجعة البيئة 

 .موضوع الجفاف  -أ  

 ) . ه العادمة الميا( موضوع الصرف الصحى  -ب 

 ٢٠١٣( عرض و مناقشة مقترحات الدول أعضاء فريق عمل البيئة للمنظمة العربية للبرنامج التفصيلى لخطة عمل الفريـق             -٤
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 العمل فريق نشاط فدويه .اإلنتوساي ملنظمة التابع البيئية بالرقابة املكلف العمل فريق قبل من الدليل هذه دادإع
 البيئة على احملافظة جمال يف الرقابة أساليبو صالحياا تفعيل على للرقابة العليا األجهزة تشجيع إىل البيئية باملراجعة املكلف
  .امةداملست والتنمية

 
  :يف بالبيئة املكلف العمل فريق صالحيات وتتمثل

 البيئية للمسائل أفضل فهم كسب على للرقابة العليا األجهزة مساعدة -

 للرقابة العليا األجهزة بني والتجارب املعلومات تبادل تسهيل -

 .أخرى إعالمية ومواد إرشادية لةأد نشر -

 
 لالنتوساي التابع البيئية راجعةبامل املكلف العمل فريق موقع خالل من جمانا الدليل هذا حتميل ميكن
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 www. environmental-auditing.org .وأ شخصية وأ علمية ألغراض املنشور هذا وتوزيع نسخ ويرخص 
  . جتارية مصلحة يقلتحق وزعت لن النسخ أن الثقة إعطاء مع مهنية

ISBN ٨-٠-٩٠٠٥٥-٩٩٤٩-٩٧٨    
ISBN ٥-١-٩٠٥٥-٩٩٤٩-٩٧٨(pdf ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

١١

 الفهرس
   املختصرات
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  بيئية معايري لتطوير املبذولة الدولية اهودات واقع : ٢ الباب
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مةمقد  
 احملاسبة توفر. نداغأب العام املراجع مكتب ةدمبساع املتحدة لوالياتل احلكومي املكتب قبل من التقرير هذا إجناز مت

 البيئية لمحاسبةل األخرى االستعماالت ضمن ومن .ديةاالقتصا بالبيانات ربطها من نميكّ مبا البيئية البيانات لتنظيم اارإط البيئية
 بةاملترت اآلثار ديدوحت احمليط على الضغوطات أشكال خمتلف وتقييم داملوار يف أفضل تصرف من السياسات يواضع متكن فهي
 . والبيئة مةااالستد على االستهالكية واألمناط اجلبائية اليمعوامل واللوائح القوانني خمتلف عن

 
 إلعالم البيئية احملاسبة استعمال يةوكيف بيئية حسابات دادإع جمال يف ققةاحمل الدولية التطورات التقرير هذا يناقش

 واراد تلعب أن البيئية للمحاسبة نميك وكيف املناخية التغريات ذلك يف مبا اجلوانب ةدداملتع البيئية باملسائل القرارات صحابأ
  .للرقابة العليا األجهزة صلب هاما

 
داملوار حسابية " ب قاملتعلّ املوضوع خبصوص البيئية باملراجعة فاملكلّ العمل فريق ماتوعلم التقرير هذا نحيي 

 يف وليةدال املنظمات تاستمر املذكور يختارال ومنذ. "١٩٩٨ لسنة للرقابة العليا األجهزة أمام املتاحة لإلمكانيات دجر :الطبيعية
 إىل كذلك تسعى وهي البيئية حساباا ولدال ديدع رتدوأص .ولياد مقبولة تكون البيئية للمحاسبة معايري تطوير ىعل العمل

  .الدقة من مزيدا إضفائها
 

 املتمثل عمهمد على أسفله رةاملذكو ساتاملؤس وكذلك التقرير هذا إعداد يف سامهوا نم إىل بالشكر مدأتق أن دأو
 املكتب و فروساياأل وهي التقرير هذا إلجناز جدوى ذات علوماتم توفري يف وأ الوثيقة هذه من خمتارة أجزاء مراجعة يف

 الفيدرايل املكتب و أوروستات ومؤسسة بكلومبيا لإلحصائيات الوطين واملكتب كلومبيا وجامعة لإلحصائيات األسترايل
 األخبار وعلوم جغرافيا مؤسسة و مبكسيكو لإلحصائيات الوطين واملعهد بفيجي العام املراجع ومكتب انيابأمل لإلحصائيات

 واإلحصائيات للتنسيق الوطين وامع بكندا العام املراجع ومكتب بكندا الطبيعية املوارد ومؤسسة بإستونيا العام املراجع ومكتب
 اإلحصائيات ومؤسسة هولندا إحصائيات مؤسسة و بدامنارك إلحصائياتا ومكتب كبندا اإلحصائيات ومكتب بالفيلبني
 ملنظمة اإلحصائيات ومكتب املتحدة باململكة لإلحصائيات الوطين واملكتب املتحدة باململكة للمراجعة الوطين واملكتب بالسويد

 يف املسجل القيم لدعمهم لألنتوساي بعالتا البيئية باملراجعة املكلّف العمل فريق ألعضاء خاصا شكرا وأوجه. املتحدة األمم
 املتحدة بالواليات باألوريقون الوطنية الغابات مرتفعات حول الغالف صورة توفري مت. املشروع هذا إعداد مراحل خمتلف

 .األمريكية املتحدة بالواليات فرجينيا من ألشتاين لورين السيدة قبل من األمريكية
 العمل لفريق األخرى واملخرجات اخلدمات حول املعلومات وكذلك الورقة هذه تفحص إىل القراء ويشجع يدعى

 . org.auditing-environmental.WWW: الواب مبوقع بالبيئة املكلف
  . ةدمفي الوثيقة هذه وادجت أن أمتىن

 .اوفري ميخائيل
 بأستونيا العام املراجع
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  تنفيذي خصمل
 حول ١٩٩٨ سنة إجنازه مت الذي (WGEA) البيئية باملراجعة املكلّف العمل فريق تقرير لتحديث التقرير هذا يأيت

 . البيئية احملاسبة موضوع
 

 ستخداماتاال ضمن من. االقتصادية البياناتب اربطه ميكن حبيث البيئية البيانات لتنظيم إطارا البيئية احملاسبة توفر
 ،البيئية الضغوط أنواع خمتلف وتقييم ،للموارد أفضل إدارة من السياسات صانعي ساعدت أن ميكن فهي البيئية لمحاسبةل خرىاأل

 للتنمية مسارات وحتديد االستدامة،و البيئة على االستهالك وأمناط والضرائب، ،القوانني خمتلف نع املترتبة اآلثار وحتديد
 وحتليل قياسو تابعةمل هامة أداة باعتبارها الدويل اتمع قبل من البيئية احملاسبةب وظ،ملح بشكل االعتراف مت وقد .املستدامة

 .يةاملناخ اتتغريال
 
 للرقابة العليا األجهزة يف هاما دورا تلعب أن البيئية لمحاسبةل ميكن ،السياسات حتليل جمال يف دةتعدامل للفوائد نظراو

  .أخرى يةبيئ قضايا و يةاملناخ اتتغريال جمال يف
 

دوليا قبولةم تكون البيئية للمحاسبة معايري تطوير على العمل يف ،١٩٩٨ سنة تقرير منذ الدولية املنظمات تاستمر. 
 اتمعب الصلة ذات األطراف من العديد ويعترب .متواصال تطويرا تشهد بيئية حسابات البلدان من العديد أعدت قدو هذا

 مع املساواة قدم علىو اإلحصائية الدولية املعايري مستوى إىل ترتقي جيعلها بشكل متتقد ياتاملنهج بعض أن الدويل اإلحصائي
 منهجيات باعتماد التنمية طور يف مادة تشكل البيئية احملاسبة زالت ال ،نفسه الوقت يفو. ١ (SNA) القومية احلسابات نظام

 واملياه، النظيف اهلواء مثل الطبيعية، األصول بعض قيمة تقدير مليةع متثل ،املثال سبيل على .معينة رئيسية حتديات وفقو خمتلفة
 . عموما األسواق يف مالية قيمة هلا ليست املوارد هذه أن باعتبار ةمعقد مسألة

 وحديث االكتشاف طور يف للرقابة العليا األجهزة أعمال يف البيئية احملاسبة استغالل زال ال ،ذلك إىل وباإلضافة
 .دولال بعضب العهد

 تقنيات هذه تعزيز يةكيف على الضوء تسليط إىلو البيئية حملاسبةا واقع عن معلومات تقدمي إىل التقرير هذا يهدف
 .إحلاحا األكثر البيئية القضايا خبصوص للرقابة العليا األجهزة عملل

 :يدالتحد وجه على التقرير هذا يفحص
 ،البيئية احملاسبة معايري لوضع الدولية ملنظماتا قبل من ١٩٩٨ سنة تقرير منذ املبذولة اجلهود واقع •
 ،البيئية للحسابات استخدامها وتوسيع لتطوير العامل أحناء خمتلف من البلدان من عدد جهود •

 يف أو املراجعة أعمال يف البيئية حساباتلل للرقابة العليا األجهزة استخدام كيفية حول ياراتاخل بعض  •
 .ببلدام البيئية احملاسبة تركيز جهود يف املسامهة كيفية حول ذلك خالف

 

                                                
 
١ SNA احملاسبة وقواعد التصنيفات،و واملفاهيم والتعريف دوليا عليها املتفق اجلداول إىل استناداو ، امليزانياتو ، االقتصاد حسابات من مندجمة جمموعة من يتكون  شامال اإطار جمتمعة املبادئ وهذه توفر .

السياسات ورسم ،القرار صنعو ،االقتصادي حتليلبال يسمح شكل يف قدمت اليتو االقتصادية البيانات مجع خالله من ميكن احملاسبة  النقد وصندوق ،األورويب االحتاد جلنةو ،املتحدة األمم بني مشترك منشور .
السوق اقتصاد لقياس اإلحصائية الدولية املعايري تضع اليت العام اإلطار هو ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات ظامن ،الدويل بالبنك والتنمية، للتعاون االقتصادية واملنظمة ،الدويل . 
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 جمال يف املمارساتب املتعلقة األدلة أحدث من املعلومات معجب قمنا البيئية احملاسبة جمال يف الدولية اجلهود لتوثيق
 عن الصادرة الصلة تذا السياساتب املتعلقة الوثائقو املتحدة األمم ملنظمة التابعة اإلحصائية وحدةال نشرا اليت البيئية احملاسبية

 غري واملنظمات احلكومية واحملاسبة الوطنية ةاإلحصائي اهليآتو األكادمييني ،البيئية احملاسبة جمال يف الناشطة الدولية العمل فرق
 من علوماتامل على حتصلنا ،البيئية احملاسبة جمال يف البلدان تبذهلا اليت الفردية اجلهود على الضوء تسليط وبغرض. احلكومية

 كما .ةياحلكوم حصائيةاإل وطنيةال اتهيئلل الواب مواقعو اإلجراءات،ب املتعلقة والتقارير املؤمترات و املنشورة التقارير خالل
 .علينا وردت اليت التعليقات االقتضاء عند وإدراج املعلومات هذه من للتحقق املعنية بالبلدان املطلعني املسؤولنيب باالتصال قمنا

 
 البيئية احلسابات للرقابة العليا األجهزة استخدام كيفية حول اخليارات تحديدل كأساس ١٩٩٨ سنة تقرير على اعتمادا

 للرقابة العليا األجهزة من جتميعها مت اليت املعلومات خالل من اخليارات هذه باستكمال قمنا ،م اخلاصة املراجعة أعمال يف
  .والدويل الوطين املستوى على يئيةالب احملاسبة جمال يف جهود من تبذله ما خبصوص

 :للتقرير الرئيسية النتائج ضمن ومن

 تطوير لدعم إضافية خطوات األخرى الدولية املؤسسات بعضو ١٩٩٨ سنة منذ (UN) املتحدة األمم نظمةم اختذت
 التعاون منظمة و ويلالد النقد وصندوق األوروبية، واملفوضية املتحدة األمم أصدرت ،٢٠٠٣ سنة وخالل .البيئية احلسابات
 املذكور الدليل ويهدف. .(SEEA) واالقتصادية البيئية احلسابات نظام حول حمني  دليل الدويل البنك و والتنمية االقتصادي

  .واألولويات املعلومات من احتياجام تعكس اليت البيئية ساباتاحل جتميع على والدولية الوطنية الوكاالت مساعدة إىل
 ،املياه جمال يف به املوصى واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام ٢٠٠٧ سنة خالل الحق وقت يف املتحدة األمم نشرتو

 كمعيار اجلديدة الصيغة اعتماد دف ٢٠٠٣ سنة املنشور  الدليل يف النظر إلعادة املنظمات من غريها مع حاليا تسعى هيو
  .٢٠١٢ سنة خالل دويل

  .١٩٧٢ سنة منذ البيئية احملاسبة جمال يف املستجدة الرئيسية ألحداثل زمين جدول ١ ددع امللحق يتضمن
 االستمرار مع البيئية احملاسبة ناتمكو عضب وضعب النامية البلدان من متزايد وعدد املصنعة البلدان من العديد رتدبا

 املستقبل يف تطوير عتزمي كان أو تطويرب بلدا ٧٢ عن يقل ال ما قام ٢٠٠٧ سنة من اعتباراو. املعنية. البيئية احلسابات صقل يف
 احسابا بلدانال ركّزتو. البيئية حسابام توحيد بصدد إضافيا بلدا  ٣٦ أن تبني  ما فيما ؛ البيئية احلسابات مكونات القريب

 .احلسابات من واسعة جمموعة البلدان من جدا قليل عدد وضع فيما متفاوتة بدرجات
 العديد طور ذلك، إىل باإلضافةو .احملاسبة نظام يف الواردة احلسابات من كاملة موعةجم اآلن حىت دولة أي تضع ومل

 seea . احملاسبة نظام إطار خارج وذلك البيئية للمحاسبة م خاصة ساليبأ وأملانيا والصني والفلبني هولندا مثل البلدان من

 والغابات، املياه مثل الطبيعية املوارد استعمال درجةو التلوث، لتتبع خاصة بيئية حسابات األخرى البلدان بعض وتستخدم
 .البيئة مايةحب املتعلقة النفقات متابعةو املعدنية، والرواسب

 
 استخدمت املثال، سبيل علىف . املوارد يف التصرف ويف السياسات حتليل يف كذلك احلسابات هذه استغالل ويتم

 املياه يف التصرف حتسني وبغرض ذلك، إىل وباإلضافة. دةحمد حكومية برامج أهداف حتقيق مدى لتقييم حساباا أستراليا
 استعملت كما .الوقت مرور مع تغريها وكيفية البالد أحناء مجيع يف املياه استخدام كيفية لتقييم املياه حسابات أستراليا اعتمدت

 .االمساك صيد يف حصتها لتغيري حساباا ناميبيا

 .دولة ١٢ جتارب من ةدمستم .البيئية احملاسبة جمال يف أمثلة ٢ عدد امللحق يتضمن
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 .خمتلفة بطرق ذلك يف تشارك أن للرقابة العليا ألجهزةل ميكن البيئية احملاسبة جمال يف احلكومات خربة لتفاوت تبعا
 ملناقشة لخرباءل منتدى حسابات حاليا تطور مل اليت املتحدة الوالياتب اسبةحمل احلكومي كتبامل استضاف املثال، سبيل على
 البيئية احملاسبةب املرتبطة والتحديات البيئية اباتاحلس

 طريقة الوطنية البيئية احلسابات بعض باعتماد قامت اليت املتحدة، اململكةب احلسابات مراجعة مكتب استعرض
 حتافظ االنبعاثات من درجة ىعل احلفاظ وسبل الدفيئة غازات انبعاثات لقياس الريفية والشؤون والغذاء البيئة إدارة استخدام

  .املعتمدة لإلجراءات املذكور املكتب مراجعة وكيفية األخضر البيت على
 مدى يف للنظر مارساتامل بعض البيئية احلسابات بعض أيضا وضعت اليت كندا، يف العام املراجع مكتب يدرس 

 .املستدامة التنميةب املتعلقة لنفقاتل عن املترتبة البيئية آلثارل الفدراليني املتصرفني مراعاة مدى يف للنظر استغالهلا
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 : الباب األول

  مقدمة
واآلثار االقتصادية للتغريات  فهم اآلثار البيئية احملتملة لقرارام،لملعلومات الالزمة  إىل احاليايفتقر صانعوا السياسات 

صناع يستعملها  اإلنتاج والدخل اقتصادية متاحة حول وماتيةمعلثروة تتوفّر يف املقابل، و.  واملوارد الطبيعيةالبيئة اليت تشهدها
  توفرأنلحسابات البيئية ميكن لباملثل،  .غ املناقشات السياسية وجعل التوقعات تبلّ ومتابعة التوجهاتالقرار لفهم حالة االقتصاد

 انعكاسات، و الزمنرور مب تغريها يةف البيئة، وكي وضعيةفهمل القرار من قبل صناعاليت ميكن استخدامها اجلوهرية املعلومات 
 . ختلفةاملسياسية اليارات اخل

 
 . باملراجعة البيئة ةموعة العمل املعني ١٩٩٨ سنة حتديث تقريريتويل هذا التقرير 

املنظمات الدولية واصلت ، التاريخمنذ ذلك و. كانت احملاسبة البيئية مسألة جديدة نسبيا املذكورتقرير وبتاريخ ال
.  حسابات بيئية ال زالت بصدد التطوير املستمروقد وضعت العديد من البلدان. بيئية تكون مقبولة دوليا وضع معايري  يفعملها

 معيار دويل تقدمة، وينبغي أن ترفع إىل مستوىمرحلة ميف  هي اآلن هذه املنهجيات أن بعض الدويلاتمع اإلحصائي ويعتقد 
 . احلسابات القوميةام على قدم املساواة مع النظاإلحصائي

 
 .مناقشةحمل  متفاوتة النهج وزالت تشكل مادة يف طور النمو احملاسبة البيئية ال وجتدر اإلشارة، مع ذلك، أن

 . ١٩٧٢سنة يف جمال احملاسبة البيئية منذ  الرئيسية املسجلة اتداملستج  للحصول على١ دد عانظر امللحق
 

 املستمدة منها للمعلوماتكيف ميكن ويوضح  .يتضمنه تطبيقها ما خاصةصفا يناقش هذا القسم احملاسبة البيئية، وا
 . األجهزة العليا للرقابةاحملاسبة البيئية علىفوائد يربز  مواردها، ولتقديراحلصول على أفضل مؤشر على  البلدان أن تساعد

جهود يربز  معايري احملاسبة البيئية، و لتطوير١٩٩٨ الصادر سنةتقرير المنذ املبذولة  اجلهود الدولية واقع األقسام الالحقة وتناقش
يارات فضال عن اخلاستخدام احلسابات البيئية،  يف جمال أحناء العامل لتطوير وتوسيع نطاق براجمهايف  ةختلفامل الدول عدد من
 املشاركة يف يف جمال م أو رمبا  استخدام احلسابات البيئية يف أعمال املراجعة اخلاصةحول كيفيةألجهزة العليا للرقابة املتوفرة ل
 .احملاسبة البيئيةلتطوير  بلدامجهود 

 
 
 
 

  ؟ البيئية احملاسبة هي ما
 البيئية املوارد وقيمة استخدامها درجةو الطبيعية املوارد وضعية حول املعلومات لتنظيم إطارا البيئية احملاسبة توفر

 يف التصرف و البيئة مايةحب املتعلقة النفقات عن فضال وغريها، الغابات اباتحس و األمساك مصايد ذلك يف مبا البيئية األصولو
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 حسابات وهي احلسابات من أنواع أربعة على الدويل اتمع أعده الذي البيئية لحساباتل تصنيف أحدث ويشتمل ٢.املوارد
 املعدلة يةاالقتصاد املؤشرات و ،املختلطةو اليةامل واحلسابات ، املوادو لتلوثل املادية التدفقات حسابات و الطبيعية املوارد أصول

 .  ١,٢ القسم يف مفصلة وهي البيئية املسائل وفق
 SNA نظام.يف الواردة االقتصادية البيانات مع البيئية البيانات ربطل وسيلة وفرت البيئية احملاسبة أن هو ذلك، من األهم

 . ٣معني لبلد
 املوارد استغالل بشأن البيئية احلساباتب الواردة للبيانات ميكن كيف ١ ددع الشكل يوضح املثال، سبيل على 

 البلد داخل االقتصادي واالستهالك اإلنتاج نشاط مكونات دأح تشكل أن االنبعاثات تدفقاتو ،البيئية والنفقات الطبيعية
 .بأسره العاملو

 
 "ريو دي جانريو"متر قمة األرض، يف  البيئة والتنمية أو مؤ مؤمتر١٩٩٢ خالل سنة) UN(عقدت األمم املتحدة 

 ١٧٨ من قبل ما يفوقعليها متفق  خطة عمل - ٢١ ديباجة جدول أعمال القرن - كما جاء يف. دامةملناقشة التنمية املست
 حتسنيو تلبية االحتياجات األساسية، إىل  االهتمام اية وزيادةو الشواغل البيئية والتنمي إدماجديؤ – حضرت املؤمتر ةحكوم

 هذه الغاية، أوصى  ولتحقيق.مستقبل أكثر أمانا وازدهاراإىل  ووحتسني التصرف يف التوازنات والنظم البيئيةاملعايري للجميع، 
 .اسبة بيئيةحم بتركيز مسائل أخرى، من بني ٢١جدول أعمال القرن 

 
 رأس مصدرك احلاسم البيئة دورل أفضل قياس أن يف واملتمثلة املذكور املؤمتر مالحظة على املذكورة توصيةال تاستند

 االستدامة اندماج حنو مهمة أوىل طوةخ ميثل سواء حد على البشرية األنشطة خالل املولدة لمنتجاتل مستودعوك الطبيعي املال
 .االقتصادي التصرف يف

 .البيئة على القتصادا تأثريو االقتصاد يف البيئة مسامهة ملتابعة وصفية إحصاءاتو بيئية ؤشراتم البيئية احلسابات توفر

 على املترتبة اآلثار لتحديد السياسات حتليلو االستراتيجي تخطيطلل أداة متثل أن البيئية للمحاسبة ميكن ،ذلك إىل وباإلضافة
 النشاطات لبعض املستدامة التنمية إىل مساراتو االستدامةو البيئة على االستهالك وأمناط والضرائب، ،واللوائح األنظمة خمتلف

 أن عينةامل السمكية األرصدة داستنفا مدىو السمكية األرصدة حول شاملة معلومات شأن من املثال، سبيل على. ٤ قتصاديةاال
 املفاوضات يف الستخدامها املعلومات أفضلب السياسات واضعي تزود أنو املالئمة احلصاد حدود على املصايد مديري تساعد
 .األمساك صيدب املتعلقة الدولية عاهداتامل بشأن

 

  األصناف األربعة للحسابات البيئية
 . من قبل اتمع الدويلللحسابات البيئية معد أحدث تصنيف واملبينة أسفلهلحسابات البيئية ل متثل األصناف األربعة

 
                                                
 
٢ البيئية حصاءاتلإل مرادفا ليست البيئية ساباتاحل   ،حمدد لغرض مجعت ةالبيئي اإلحصاءات من جمموعات داخل سقةنم تكون والتصنيفات التعاريفو واألساليب املفاهيم تكون أن ميكن حني يف .

احلاجة هذه تلبية على تقتصر اإلحصائيات ا تنظم اليت الطريقةو ،معينة إدارية اعتبارات أو معني لغرض البيئية اإلحصاءات مجع يتم ما غالبا املثال، سبيل على  أخرى، ناحية من ،البيئية احلسابات .
والتصنيفات التعاريف،و ليبواألسا املفاهيم يف ممكن حد أقصى إىل البعض بعضها مع تتفق التمييز هذا على تستفيض ١.٣ القسم . . 

 مع مباشرة هالربط بطريقة االلتزام يتم ال قد ولكن ،الطبيعي العامل يف االجتاهات مسات أو شروط تتاخم معلومات توفر قد واليت ،البيئية املؤشرات عن البيئية احلسابات ختتلف ،الصدد هذا يف  ٣
للبلد ديةاالقتصا البيانات  . لإلبالغ مفيدة تكون أن البيئية احلساباتو البيئية املؤشرات من كلل ميكن ،للبيئة املتحدة األمم لربنامج ووفقا .

٤ " حسابل املخصصة املواقع من يتضح كما ،واخلدمات للسلع البيئية التكاليفب اهتمامهم عن املستهلكون عرب ،الفردي املستوى على  الغذاء ميل " و   " الكربون آثار ." 
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 حسابات األصول الطبيعية-١
ات بشأن املخزونات االفتتاحية سابات على بيانحتتوي احل. الطبيعيةاملوارد املخزون من  تركز يف املقام األول على 

االقتصادي النامجة عن النشاط التغريات : خزونتغريات على املبني نوعني من اليتم التمييز .  املخزونعلى، والتغريات االختتاميةو
 حبسابات على سبيل املثال، الوالدات والوفي(الطبيعية الناجتة عن الظواهر والتغريات ) على سبيل املثال، املعادن والتعدين(

 ).أشجار الغابات

 املادية األصول حسابات ) أ

 ستدامةاال حول بيئية مؤشرات احلسابات هذه توفر .الوطنية الطبيعية للثروة مادية قيمة املادية األصول حساب تعطي 
 حنو على رفنياملتص تساعد أن ميكن احلسابات هذه فإن ،وبالتايل .املوارد خمزون على اتالسياس آثار إلبراز هااستخدام وميكن
 .ضريةح مستوطنات إىل زراعيةال يضاراأل حتويل تعقبي لذيا األراضي حساب هو مادية أصول حساب على مثال فعالية أكثر

هذه  استخدام ميكن.  إنشاء القيمة النقدية إلمجايل الثروة الوطنية من املواردحسابات األصول النقدية ) ب
 توزيع ملكية يةوكيف تنوع األصولإبراز ثروة البالد ، وإمجايل الوطنية لتحديد  االقتصادية  بالتوازي مع احلساباتاحلسابات

ات اليت تعتمد اعتمادا كبريا على ياالقتصادتكتسي أمهية خاصة بالنسبة إىل  واليت -احلساسةاألصول تقلبات أسعار األصول، و
 . قيمة الغابات األصليةبعيتااحلساب الذي ات غابال حسابحساب أصول نقدية  مثال.  غري احملولةالسلع

 احلساب هذا . يبني والغاز النفطب املتعلق املتحدة اململكةب النقدية األصول حساب من مقتطف هو:  ٢ ددع الرسم
 والغاز النفط قيمة ترتبط. النقدية النهائية والقيمة املخزون أصول يف التغيريات وقيمة السنة بداية يف لألصول النقدية القيمة

 يف املفترض السعرو االستخراج وبنسبة املقدرة و املتبقية املادية املبالغب رئيسي بشكل استخالصها ميكن اليت املتحدة اململكةب
 على متوفرة غري للمعامالت الفعلية السوقية القيم أن وباعتبار . االستخراج تكلفة من صايف ،غاز أو نفط وحدة لكل املستقبل

 إجيار جمحب املتعلقة املعلومات على الطريقة هذه ترتكز .احلالية الصافية القيمة طريقة استخدامب القيم هذا تقدير مت ،واسع نطاق
 نضوب على نقدية قيمة ساباحل هذا يضع. ٥املطبق االجتماعي اخلصم سعر علىو ملتوقعة اإلجيار السنوات عددب املوارد

 .للثروة دقة أكثر صورة على للحصول القومي الدخل من املخزون استرتاف قيمة خصم ميكن وبالتايل الغاز،و النفط خمزونات
  : ٢ ددع رسم

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥  نفط

 ١٢٠،٩٢١ ١٠٠،١٩٢ ٧٨،٥٣٦ ٥٣،٠٤٥ ٥٠،٨٣٣ ٥١،٨١٢ ٥٣،٦١١ ٤٦،٩٦٤ ٢٦،٢١٥ ١٩،٤٧٥ ١٤٦،٢٠٧ االفتتاح عند األسهم

 ١٦،٦٧٤- ١٠،٩٨٢- ١٠،٠٣٤- ٨،٢٦٠- ٦،١٦٦- ٦،٣٢٦- ٦،٥٧٨- ٦،٨٧٨- ٣،٧٨٠- ١،١١٢- ٩،٧١٧- االستخراج

 ٨،٧٨٤ ٥،٦١٠ ٤،٩٢٤ ٣،٦٥٧ ٢،٥٢٤ ٢،٣٣٣ ٢،٥٥٧ ٢،٧٣٥ ١،٦٩٨ ٥٨٠ ٣،٨٤٧ الوقت مبرور التقييم إعادة

 ٢،١٩٠ ٨،٩٢٢ ٢،١٣٤ ٦،١٠٣ ٣،٢٣٨ ٥،٠٥١ ١،٤٦٧ ٢٩٥- ١،٥٧٧- ٣٣٢ ١،١٧٤ أخرى تغيريات

 ٠ ٣،٦٨٥- ٣،٤٥٩- ٢،٢٥٣- ١،٢٩١- ٠ ٩٦١- ١،١٤٢- ٢٧٦ ٠ ١٧٦ االستخراج يف تغريات

 ٥٩،١٨٣ ١٨،٢٨٢ ٢٦،٣٢٩ ٢٤،٩١٨ ٢،٢٨٣ ٣،٥٨٤- ٦١١ ١١،٦٦٠ ١٥،٢٦٧ ٦،٤٥٨- ٥٨،٥٩٦- اإلعارة يف تغريات

 ٣،٤٨٧ ٢،٥٨١ ١،٧٦٢ ١،٣٢٦ ١،٥٧٤ ١،٥٩٧ ١،١٠٥ ٥٦٧ ٦٩٠ ١،٤٨٦ ٨،٣٨٩ العادية األرباح

 ١٧٧،٨٩١ ١٢٠،٩٢١ ١٠٠،١٩٢ ٧٨،٥٣٦ ٥٣،٠٤٥ ٥٠،٨٨٣ ٥١،٨١٢ ٥٣،٦١١ ٣٨،٧٨٩ ١٤،٣٠٤ ٩١،٤٨٠ الغلق عند األسهم

            
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ا234ز

 ٦٤،٤٣٩ ٦٥،٤٠٢ ٥٠،٧٥٤ ٤٤،٢٥٠ ٤٦،٥٦٦ ٥٠،٤٥١ ٤٣،٠١١ ٣٠،٤٩٥ ١٥،٣٧٤ ٨،٢٠٧- ٩٢٧ االفتتاح عند األسهم

 ٧،٠١٩- ٧،٣٠٤- ٧،٦٢٢- ٥،٦٣٢- ٤،٩٨٠- ٥،٠٩١- ٥،٠٤٨- ٤،٢٢٢- ١،٤٧٧- ٣٤٠ ٣٠- االستخراج

 ٣،٣٤١ ٣،١٥٣ ٣،٤٩٩ ٢،٥١٠ ٢،١٦٤ ٢،٤٦٦ ٢،٥١٣ ٢،١٤٣ ٩٧٧ ٢٣٦- ٢٢ الوقت مبرور التقييم إعادة

 ٦٨٧ ٥،٧٤٤ ٤،٠٢٢- ١،٠٢٥ ١،٤٢٣ ٢،٥٠١- ٣٥٩ ٢٥٦ ٣ ٢٨٤- ٦ أخرى تغيريات

 ١،٩٧٢- ١،٢٥٦- ١،٩٤١- ١،٠٧٢- ٣٧- ٣٥٥- ٥٥٢- ١،٣٣٥ ٩٤٢ ٦٢- ٢٩ االستخراج يف تغريات

 ١،٨٦٠ ٢،٠١٥ ٢٣،٥٩٦ ٨،٥٦٧ ٢،٣٢٦- ٤٢ ٩،٢٨٢ ١٢،٦٣٦ ٧،٧٠١ ٢،٩٨٥ ٤٥٠- اإلعارة يف تغريات

 ٢،٠٠٢ ١،٦٨٥ ١،١٣٩ ١،١٠٦ ١،٤٤٠ ١،٥٥٥ ٨٨٦ ٣٦٨ ٤٠٥ ٦٢٦- ٥٣ العادية األرباح

 ٦٨،٣٤٠ ٦٩،٤٣٩ ٦٥،٤٠٢ ٥٠،٧٥٤ ٤٤،٢٥٠ ٤٦،٥٦٦ ٥٠،٤٥١ ٤٣،٠١١ ٢٣،٩٢٤ ٦،٠٩٠- ٥٥٨ الغلق عند األسهم

            

                                                
 
٥ احلالية القيمة طريقة على القيم األسهم وإغالق افتتاح تقديرات وتستند  اإلجيارات وحدة املوارد املستقبل تتاخم افتراضات على املقدرةو املال رأس عودةل للغاية حساسة التقديرات .  إىل الرجوع يرجى .

احلسابات هذه حول ملعلوماتا من مزيد الويب صفحةل الوطنية إحصاءاتلل املتحدة اململكة مكتب : www.statistics.gov.uk / default.asp 
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  التدفقات املاديةوالتلوث  حسابات  -٢

 الطاقة واملياه واملواد املستخدمة مثلوارد امل حول كمية القطاع الصناعيعلومات على مستوى هذه احلسابات م توفر 
ومياه   يف اهلواء، الغازيةاالنبعاثاتو، ٦ النفايات الصلبةة امللوثات املتبقية وكمي وكميةةاالقتصادي يف األنشطةميكن استعماهلا اليت 

تدفقات  بيانات عن التلوث و غالبا ما تشمل هذه احلسابات وباإلضافة إىل ذلك،. هذه األنشطةالصرف الصحي اليت تولدها 
ولكن  أن تتخذ أشكاال عدة،ميكن هلذه احلسابات . بلدان أخرى مثل التلوث عرب احلدود والصادرات من السلعهلا عالقة ب املواد

  كيفيةأكثر تفصيال ساباتبعض احلتظهر و. املواد والتلوث) استخدام(ووجهة  )تزودال (مصدر إلظهار هابشكل عام يتم تنظيم
لمواد إما لصايف التراكم العلى  علوماتم كما توفر احلسابات املذكورة. نتجات، وتلوث، ونفاياتمحتويل املدخالت إىل 

 ). لكل نشاطواملخرجات اإلمجاليةأي الفرق بني إمجايل املدخالت (البيئة  القتصاد أول
السالسل الزمنية النبعاثات ثاين أكسيد الكربون حسابات سابات هذه احلتشمل . التلوث تدفق أمثلة على حسابات

  .الزمنرور مبم الطاقة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واستخداتطورات خصيصا لتتبع جعلت هي حسابات و. استخدام الطاقة و
استغالل احلسابات على سبيل املثال، مت  .على نطاق واسع لتحليل السياسات حسابات التدفقات املادية تستخدم 

االحتاد واستخدم . الغازية امللوثةإىل احلد من انبعاثات  وضع سياسات اقتصادية دفلالضرائب البيئية و لتقييم آثاراملذكورة 
 انبعاثات غازات االحتباس :السياسية اتولوياأل ات املادية يف جمال بعضتدفقالسابات حلى نطاق واسع ع )EU(األورويب 

وتقييم بدائل البيئية لتحديد مصادر تدهور التدفقات من حسابات املستمدة البيانات تستعمل . احلراري واألمطار احلمضية
 الوطنية يف جمال  األهدافتبني مدى حتقيقج مؤشرات البيئية  أن تستخدم هذه احلسابات إلنتاكذلكوميكن  .تخفيف منهالل

 .غازات الدفيئةالمستوى انبعاثات مثال احلد من 

 احلساب هذا .الكربون أكسيد ثاين غاز من املادي تدفقبال املتعلق السويد حساب من مقتطف هو ٣  ددع الرسم
 العديد قبل من املفرزة ،٢٠٠٤ سنة إىل ١٩٩٣ سنة من ، املنبعثة الكربون أكسيد ثاين من السنوية االنبعاثات حول بيانات يوفر
 سبيل على ، الرسم هذا يبني .)الرسم ذا مبينة فقط قطاعات مخسة أن من الرغم على(  السويدي يةالقتصادل قطاعاتال من

 يف ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٣ سنة من متدةامل الفترة خالل تقلبت الزراعية األنشطة عن املرتبة الكربون أكسيد ثاين انبعاثات أن املثال،
 .الزمنية الفترة نفس مدى على مطردة زيادة إىل الغابية األنشطة من الكربون، أكسيد ثاين انبعاثات متيل حني

 ٣ ددع الرسم
 

 ٢٠٠٤ ٣٢٠٠ ٢٢٠٠ ١٢٠٠ ٠٢٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ٤١٩٩ ١٩٩٣  االقتصادي النشاط

 ١،٨٢٣ ١،٧٧٩ ١،٧٠٥ ١،٦٧٧ ١،٦٦٤ ١،٧٣٦ ١،٨١٤ ١،٧٦٢ ١،٧٣٦ ١،٧٥٣ ١،٨٠٦ ١،٦٨٦  الفالحة

 ٧٢٢ ٦٩٤ ٦٥٥ ٥٩٩ ٥٣٨ ٥١٣ ٤٩٣ ٤٦٩ ٤٥٢ ٤٥٤ ٤٧٤ ٤٤٦ الغابات

 ٢٩٣ ٢٨٥ ٢٨٧ ٢٨٧ ٣٠١ ٢٩٨ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٥ ٣٢٩ ٣٤٤ ٣٣٣ الصيد

 ٦ ٥ ١١ ٨ ١٠ ٨ ٨ ١١ ١٥ ١٤ ٩ ٨ موارد املعدنية الطاقة

 غري موارد التعدين

  طاقية

٤٧٥ ٤٦٧ ٥١٦ ٥٩٤ ٥٣٤ ٤٩٧ ٥٤٦ ٦٣٧ ٥٩٦ ٦٠٤ ٥٦٤ ٥٦٥ 

 هلذه اجلملية االنبعاثات

 األنشطة

٣،٣١٩ ٣،٢٣٠ ٣،١٧٤ ٣،١٦٥ ٣،٠٤٧ ٣،٠٥٢ ٣،١٧٧ ٣،١٩٦ ٣،١١٤ ٣،١٥٤ ٣،١٩٧ ٣،٠٣٨ 

 االنبعثات من السبة

 لالقتصاد اجلملية

٦٢،٩٤١ ٦٢،٠٩٢ ٥٩،٤٩٧ ٥٩،٧٠٨ ٥٩،٨٠٣ ٦٠،٣٥٣ ٦٣،١١٣ ٦١،٨٨٧ ٦٥،٨٤٠ ٦١،٨٨٩٣ ٦٣،٣٧٦ ٥٩،٩٤٢ 

 
 
 

                                                
 
٦ تكنولوجية أو طبيعية عملية كل حدوث بعد البيئة يف تبقى اليت امللوثات من كمية  . 
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 املختلطة و املالية ساباتاحل- ٣
 ذات والضرائب البيئة حبماية املتعلقة النفقات على التركيز بغرض للبلدان التقليدية ساباتباحل الواردة البيانات فصلت 

 ساباتاحل عن أمثلة .٧ البيئية والصناعات خدماتلل االقتصادية املسامهة على كذلك والتركيز ،احمليط ومحاية بالتصرف الصلة
 مصايدو والغابات املعادن على الرسوم مثل املوارد، ستخدامال احلكومة قبل من احملصلة الرسوم تشمل .واملختلطة النقدية
 النقدية احلسابات من أنواع مخسة يوجد .الصلبة النفايات يف والتصرف ومعاجلتها املياه جمال يف املصروفة األموالو األمساك

  :املختلطةو

 .النفقات و املوارد يف والتصرف البيئة ايةمح حسابات -أ 

 .املوارد يف التصرف أو البيئة حلماية واألسر ، العمومية والسلط الصناعي القطاع قبل من املصروفة النفقات ددحت

 .صناعةوال البيئية واخلدمات السلع حسابات-ب

 .والصادرات ،شغلوال ،اإلمجايل احمللي الناتج يف اممسامهاو البيئية واخلدمات السلع تبني 

 . البيئةو الضرائب من املتأتية املوارد حسابات-ج

 امللوثة اتنبعاثاال بعنوان احلكومة قبل من مستخلصة الرسوم من وغريها الضرائب على حتتوي حسابات وهي 
  .املوارد واستخدام

  .النقدية التدفقات حسابات -د
 .ملوثات إفراز أو املوارد باستخدام رتبطةامل البيئية والفوائد للتكاليف نقدية قيمة تعطي

 .املختلطة تدفقال حسابات -ه

  .واحدة مصفوفة يف ممثلة النقدية تدفقال حسابات و املادية التدفقات حسابات بني جتمع وهي 
 ةالبيئي والقوانني األنظمة تكلفة ، مثال ذلك من .واللوائح القوانني خبصوص أسئلة طرح على احلسابات هذه تساعد 

 . الدولية التنافسية والقدرة واإلنتاجية، األسعار على النفقات هذه أثر ، ةيالبيئ والضرائب البيئية النفقات فعالية ،الزمن مر على

  ٨.املوارد إنتاجية و املوارد كثافة مؤشراتو املركبة املؤشرات فصلل املذكورة احلسابات استغالل كذلك وميكن
 قبل من أنفق الذي املبلغ اجلدول هذا يبني . نيوزيلنداب البيئية النفقات البيئة حساب من مقتطف هو:  ٤ ددع رسم

 شملي ال أنه باعتبار مكتمال ليست نيوزيلندا حساب .البيئة محاية بعنوان معينة شطةأن على )واملركزية احمللية (الوطنية احلكومة
 .األسر أو الصناعة نفقات حول معلومات بعد

  املعدلة بيئيايةاداملؤشرات االقتص -٤.
. والتقدم االقتصاديالبيئية  الصحة تقييم تستخدم احلسابات آنفة الذكر لتعديل حسابات اإلنتاج والدخل بغرض 

 . الصايفالناتج احمللي الناتج احمللي اإلمجايل و عن املؤشرات االقتصادية املعدلة بيئيامثلة تشتمل األ
 
 واالقتصادية الصحة البيئية تقييم ميكن أن تساعد يفادية املعدلة بيئيا  املؤشرات االقتص٥عدد الرسم يشري  كما 

تبعا  املوارد ملخزون النقدية تراجع القيمة شمليل الناتج احمللي اإلمجايل تصحيح  والنمو االقتصادي من خاللالشاملة
                                                
 
٧ التقليدية الدول حسابات يف بالفعل املدرجة البيانات من واملختلطة والنقدية إليها املشار احلسابات تستمد   املدرجة البيانات من فقط املستمدة ليست ألا هنا النقدية األصول حسابات تضمني يتم ال .

التقليدية الدول حسابات يف بالفعل املادية األصول حسابات على النقدية األصول حسابات أيضا تستند ذلك، من بدال . . 
٨ ) ديةاالقتصا الدافعة قوا من أقل يكون البيئية الضغوط من النمو معدل فصل عندا حيدث  االقتصادي اإلمجايل احمللي الناتج املثال، سبيل على  االقتصادية قيمةلل املستخدمة املوارد نسبة هي املوارد كثافة .

املوارد وإنتاجية ،املضافة . 
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الناتج احمللي الصايف  أو اتج احمللي اإلمجايلالن تصحيحاملؤشرات االقتصادية املعدلة ، ميكن هلذه وباملثل .٩ها أو نفادهاستخراجال
 .امللوثة األنشطة االقتصادية  منالتدهور البيئي تكلفة شمليل

 

 فوائد احملاسبة البيئية على األجهزة العليا للرقابة
برامج  إطاريف  األجهزة العليا للرقابة ها من قبلاستخدام ميكن من البيانات اليت مصدرا هاما تشكل احلسابات البيئية

حتديد ما إذا على  األجهزة العليا للرقابة تساعد  أناالنبعاثات اهلوائية  تدفقساباتحل ميكن ،على سبيل املثال. رقابية متنوعة
 اليت ألجهزة العليا للرقابةل، بالنسبة وباملثل. .  جنحت يف احلد من امللوثات الضارةاحلمضي املطر ت السياسات مكافحةكان

 تقييم لألمة إمدادات املياه واستخدام واقع  حولتدفقال ساباتها من خالل البيانات املتوفرة حبميكنافية استشر جتري دراسات
 مثال ملا كانت استراليا بصدد جتربة سياسة ضد اجلفاف متتد على عديد السنوات .املختلفة السياسةخيارات لاألثر احملتمل ل

 األصول املائية لتحديد األثر االقتصادي والبيئي للتغريات يف املوارد املائية استعمل صانعو السياسات البيانات املتوفرة حبساب
  ١٠..وختصيصاا واستعماالا

 
، مجع البيانات يف ستثمري مل إذا كان البلد ولكن .أجوبة سريعةصناع السياسات يستوجب  أزمة  صورة حدوثيفو

  بسرعة أكربن تستجيب الحتياجات صناع القرار للرقابة  العلياألجهزةلميكن ، وباملثل .املتاحة املعلومات الضرورية ال تكونقد 
 .البيانات املناسبة  إىلالولوجإمكانية  على حنو فعال إذا كان لديهم و

 
 إىل  ٢٠٠١ سنة من املمتدة الفترة خالل البيئة محاية بنفقات املتعلق نيوزيلندا حساب من مقتطفات :٤ ددع الرسم

 .ةنيوزيلندي اتدوالر فآال حبساب ،٢٠٠٣ سنة
 اجلملة  اجلملية النفقات  املركزية  احلكومة  احمللية احلكومة النفقات طبيعة

  استثمار نفقات جارية نفقات استثمار نفقات جارية نفقات استثمار نفقات جارية نفقات 

?�@AB �AC� ٢٠٠١ � ان �@"ر�D ا
��فB ?� ت"�"GA� ٢٢١،٥٥٠ ٢٥،٥٧٢ ١٩٥،٩٧٨ ٠ ٧،٥٢٦ ٢٥،٥٧٢ ١٨٨،٤٥٢ ا
��فB ?� ت"�"GH ف����%? ا� ٥٨٨،٣٢١ ٢٧٦،٢٩٢ ٣١٢،٠٢٩ ٠ ٠ ٢٧٦،٢٩٢ ٣١٢،٠٢٩ ا
 ١٧،٠٣٤ ١٧ ١٧،٠١٧ ٠ ٣،٨٩٤ ١٧ ١٣،١٢٣ ا�@& ث L&M ا�JK"ء
� �? ا�@A ع �#� ٢٣٤،٠٥١ ١٠،٧٦١ ٢٢٣،٢٩٠ ٥،٩٤٢ ١٨٤،٤٨٦ ٤،٨١٩ ٣٨،٨٠٤  ا�@��� و�P��B ا

R%� ?�&M ٧٥،٨١٢ ١٣ ٧٥،٧٩٩ ٠ ٧٤،٦٧٠ ١٣ ١،١٢٩ 
��S TA�� ٢٨،٥١٧ ٤٦٠ ٢٨،٠٥٧ ٩ ١٥،١٩٤ ٤٥١ ١٢،٨٦٣ 

 ١،١١٦٥،٢٨٥ ٣١٣،١١٥ ٨٥٢،١٧٠ ٥،٩٥١ ٢٨٥،٧٧٠ ٣٠٧،١٦٤ ٥٦٦،٤٠٠ ا�AC �� ا�KGA"ت

 
?�@AB  �AC� ٢٠٠٢ � ان �@"ر�D  ا

��فB ?� ت"�"GA� ٢١٧،٦٨٩ ٢٦،٣٩٨ ١٩١،٢٩١ ٠ ٨،٧٧٦ ٢٦،٣٩٨ ١٨٢،٥١٥ ا
��فB ?� ت"�"GH ف����%?ا� ا ٦٣٤،٥٥٤ ٠٢٨, ٣٥٩ ٢٧٥،٥٢٦ ٠ ٠ ٣٥٩،٠٢٨ ٢٧٥،٥٢٦ 
 ١٤،٥٥٣ ٣٨ ١٤،٤٩٥ ٠ ٧،١٤٨ ٣٨ ٧،٣٤٧ ا�@& ث L&M ا�JK"ء
� �? ا�@A ع �#� ٢٦٦،٧٥٦ ٤،١٧٠ ٢٦٢،٥٨٦ ٣،٦٦٠ ٢٠٢،٩١٧ ٥١٠ ٥٩،٦٦٩  ا�@��� و�P��B ا

R%� ?�&M ٧٧،٠٧٤ ٠ ٧٧،٠٧٤ ٠ ٧٥،٥٥٩ ٠ ١،٥١٥ 
��S TA�� ٣٩،٠٢٠ ٦٧٠ ٣٨،٣٥٠ ٨٩ ١٧،٧٩٧ ٥٨١ ٢٠،٥١٥ 

 ١،٢٤٩،٦٢٦ ٣٩٠،٣٠٤ ٨٥٩،٣٢٢ ٣،٧٤٩ ٣١٢،١٩٧ ٣٨٦،٥٥٥ ٥٤٧،١٢٥ ا�AC �� ا�KGA"ت

 
?�@AB  �AC� ٢٠٠٣ � ان �@"ر�D  ا

��فB ?� ت"�"GA� ٢١٨،٣٣١ ٢٣،٥٠٩ ١٩٤،٨٢٢ ٠ ٨،٨٥٧ ٢٣،٥٠٩ ١٨٥،٩٦٥ ا
��فB ?� ت"�"GH ف����%? ا� ٦٠٢,٩٢٣ ٣٢٦،٨٨٩ ٢٧٦،٠٣٤ ٠ ٠ ٣٢٦،٨٨٩ ٢٧٦،٠٣٤ ا
 ١٦،٧٤٧ ٠ ١٦،٧٤٧ ٠ ٦،٩٠٤ ٠ ٩،٨٤٣ ا�@& ث L&M ا�JK"ء
� �? ا�@A ع �#� ٢٨٥،٤٢٠ ٨،٨٦١ ٢٧٦،٥٥٩ ٦،٣٨٦ ٢٠٩،٣٤٥ ٢،٤٧٥ ٦٧،٢١٤  ا�@��� و�P��B ا

R%� ?�&M ٧٩،٥٧٤ ٠ ٧٩،٥٧٤ ٠ ٧٦،٣٠٠ ٠ ٣،٢٧٤ 
��S TA�� ٦٤،٥١٨ ٢،١٣٨ ٦٢،٣٨٠ ١٤٩ ١٨،٧٤٥ ١،٩٨٩ ٤٣،٦٣٥ 

 ١،٢٦٧،٥١٣ ٣٦١،٣٩٧ ١١٦,,٩٠٦ ٦،٥٣٥ ١٥١,,٣٢٠ ٣٥٤،٨٦٢ ٥٨٥،٩٦٥ ا�AC �� ا�KGA"ت

 

                                                
 
٩ األخرية اآلونة يف االهتمام الوطين النجاح على كمؤشر اإلمجايل احمللي الناتج كفاية مسألة تلقى   تضمني اإلمجايل احمللي الناتج لتطوير حماولةب حاليا تقوم األورويب االحتاد جلنة املثال، سبيل على .

األمة رفاه تقييم يف واالجتماعية البيئية اجلوانب . 
١٠ املياه قضايا تدقيق بعنوان وثيقة لإلنتوساي التابع WGEA نشر ،٢٠٠٤ عام يف   ،العامل أحناء مجيع يف للرقابة العليا ألجهزةل عيةاجلما اخلربة تلخص اليت احلسابات ملراجعة العليا األجهزة جتارب :

للرقابة العليا ألجهزةل عملية نصائح يقدمو احلسابات، مراجعة عمليات ٣٥٠ من أكثر من املستفادة الدروس على باالعتماد . 



 
 

٢٣

 اليت البيانات فإن البيئية اإلحصائيات إىل الوصول إمكانية لديها للرقابة العليا األجهزة من العديد أن من الرغم على
 البيئية اإلحصاءات أن البلدان خمتلف من املراجعة نتائج أظهرت وقد . الرقابية براجمها تعزيز ميكنها البيئية احلسابات توفرها
 إدارية ألغراض اإلحصاءات مجع مت يكون قد ،املثال سبيل على١١ .األسباب من ديدللع اتإشكالي األحيان من كثري يف تطرح
 من البيانات تشهدها اليت تناقضاتال حتد كما .الوقت مرور مع واملفاهيم املنهجية يف التغيريات من تشكو ما غالبا هيو حمددة

 الدفيئة غازات انبعاثات مثل ،البيئية القضايا خمتلف عن إحصاءاتك قيمتها منو التحليل جمال يف البيئية اإلحصاءات ئدةفا
 عمليات األحيان بعض يف ختتتم وهكذا، . البعض بعضها مع بسهولة قارنت أن دائما ميكن ال الكربيت أكسيد ثاين انبعاثاتو

 .البيانات كفاية عدم بسبب املراجعة أهداف يقحتق ميكن ال أنه على البيئي التدقيق
حساب إىل  منالتعاريف والتصنيفات، واألساليب و املفاهيم يف إىل أقصى حد ممكن احلسابات البيئية تتفق املقابل، يف

 املفاضلة بنيو ضلتقييم أف على األجهزة العليا للرقابة احلسابات البيئية املضمنة بالبيانات تساعد ،وبالتايل. ،وعلى مر الزمن آخر
تعزيز  من مساعدة ةمنظم حسابات إىلالبيئية  إلحصاءات احتويل ميكن ،وعالوة على ذلك. أهداف مماثلة هلا سياسات خمتلفة

 لبيانات ايف الكامنة إحصائية ختالفاال كا أوجه حل  اإلحصائيني يتعني علىعلى سبيل املثال،. البيئية القائمةتوحيد البيانات و
 الوصول إىل من خالل مدعمة أكثر يف عملها ' األجهزة العليا للرقابة تكونميكن أن ، ونتيجة لذلك .احلسابات ءمن أجل بنا
  . أكربموثوقيةذات  ١٢.معلومات 

املعتمدة يف  التعاريف والتصنيفاتجمموعة البيئية  ساباتتقاسم احل إلحصاءات البيئيةل وخالفا باإلضافة إىل ذلك،
 متاما كما صدرهامل للصناعات غازات الدفيئةال انبعاثاتبني   املاديةل،تربط حسابات التدفقعلى سبيل املثا .االقتصادية احلسابات

 . للصناعات البيانات النقدية االقتصادية ربط احلساباتت
 

 املتعلقة بقطاع التصنيفاتنفس   واحلسابات البيئيةاحلسابات االقتصاديةتستخدم كل من ،  وزيادة على ذلك
 حتليلية قويةأداة  يكون مبثابة أنهذا ميكن و. يف إطار مشترك احلساباتالواردة ب املعلومات حتليلإمكانية   مما يتيحاعةالصن

 انبعاثات الغازاتجلهاز رقايب أم يربط بني  ميكن على سبيل املثال،. األجهزة العليا للرقابةمن قبل  عمليات التدقيق البيئيجراء إل
 .١٣"امللوث يدفع" على املبدأ السياسات القائمة لتقييم أفرزا اليت للصناعات الدفيئة

 
 البيئية احلسابات نظام من دمستم البيئية احلسابات وفق يلهدتع مت احمللي الناتج للمؤشرات أمثلة: ٥ ددع الرسم

  ٢٠٠٣ لسنة ،واالقتصادية
9:;<= >= ?@2A4ا 
BCDE4ل اGHE4ا 

 اBCDE4 اN@ ?@2A4اTU ١٠٠ =NOP= GPD  اLMG<A4 اGJK4ة
GHV WMGH;4ا    

 ١٠٠=NOP= GPD اLMG<A4 اGJK4ة

?@2A4ا B42EUXا BCDE4١٠٠,٠ ٦٩٢,٤  ا VB"A��? ا"��Wا ?&%�� ١٠٠,٠ ٦٩٢,٤  ا
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`V2^4ا 
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-١٠٤,٤  

?@2A4ا B42EUXا Ba2b4٨٤,٩ ٥٨٨ ا VB"A��? ا"��Wا ?�"�� ٨٤,٩ ٥٨٨ ا
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٧٦,٥ ٥٢٩,٤ 

 

 ٨٣,١ ٥٧٥,٢ ��bل ا��%&? اHW@"ج

 

                                                
 
١١ السمكية األرصدة لتقييم السمكية الثروة وزارة قبل من املستخدمة اتاملعلومو البيانات نوعيةب املتعلقة القيود العام مراجعل نيوزيلندا مكتب أبلغ قد املثال، سبيل على  . 
١٢  ةالبيئي البيانات تربط ألا السياسات وواضعي للرقابة العليا أجهزةلل هامة إضافية أداة توفر البيئية احلسابات ؛ اجلودة عالية بيئية إحصاءات على احلفاظ إىل احلاجة حمل حتل ال البيئية احلسابات تطوير 

بلدانلل القومية احلسابات نظام يف الواردة االقتصادية البياناتب البيئية للحسابات رئيسية قضية شكلت زالت ال البيانات جودة  . . 
ذلك من تضرروا الذين ألولئك تعويضات تقدمي أو ،إزالته تكاليف لتغطية دفعي أن جيب التلوث يف تسبب اليت كيانال الدول يدفع مللوث مبدأ ا ١٣ . 



 
 

٢٤

 معايري إعداد إىل الرامية الدولية اجلهود واقع :الثاين الباب
 قبل من البيئية احملاسبة جمال يف املمارسات واقع حول تقريرال دادإع تاريخ ١٩٩٨ عام منذ الدولية املنظمات حققت

 األمم أصدرتو.  البيئية احملاسبة تتعلق منهجيات تطوير جمال يف ملموسا اتقدم إلنتوسايل التابع بالبيئة املكلف العمل فريق
 التاريخ ذلك منذو ،٢٠٠٣ خالل العامة البيئية بةاحملاس أساليب حول  دليل األخرى دولية نظماتم مع بالتعاون املتحدة

 املتحدة األمم وتسعى .املياهو األمساك مصايد مثل عينةامل املوارد بعض على األساليب هذه تطبيق بشأن إضافية كتيبات أصدرت
 .٢٠١٢ سنة لخال كمعايري معينة منهجيات اعتماد دف ٢٠٠٣ سنة الصادر  الدليل حتديث إىل حاليا أخرى دولية نظماتمو

 
SEEA-حنو اعتماد معيارا دوليا – ٢٠٠٣  
 تطويرب غريها من املؤسسات الدوليةو ،)OECD( والتنمية التعاون االقتصادي، ومنظمة األمم املتحدة أوصت

 ئياتاإلحصا واملؤشراتب واضعي السياسات تزود اليتالبيئية املعلومات  للحاجة إىل لالستجابة بيئية من قبل البلدان حسابات
حتديد وحتليل السياسات للتخطيط االستراتيجي و أداةك هذه املعلومات ميكن أن تستغل .والبيئة االقتصاد التفاعل بنيملتابعة 

 . اخليارات اليت تستجيب أكثر للتنمية املستدامة
 

 منظمةو الدويل قدالن صندوقو األوروبية واملفوضية املتحدة األمم ٢٠٠٣ عام يف أصرت البيئية احلسابات تطوير لدعم
 اليت والدولية الوطنية الوكاالت من كل قبل من لالستخدام قابلة اسبيةحم ياتنهجم حول دليال الدويل والبنك والتنمية التعاون
 ١٤ وأولوياا ةعلومامل من حاجاا تعكس اليت البيئية احلسابات جتميع يف ترغب

 الدليل إىل بالنسبة الشأن كان مثلما .البيئية اإلحصاءات نظيمت يف ضبطاان أكثر لتحقيق اسبيةحم منهجية تصميم تمي
 حماسبة ولياد داعتما حنو األوىل اخلطوة شكل والذي ١٩٥٠ سنة والصادر الوطنية للمحاسبة التوجيهية املبادئب املتعلق األصلي
 واالقتصادية البيئية احلسابات نظام باسم  الدليل هذا إىل يشارو .للمقارنة قابلة اقتصادية دولية إحصاءات حول قوية وطنية

(SEEA-٢٠٠٣) مقارنتها من والتمكني .البيئية اإلحصائيات لتنظيم إطارا يوفر وهو. 
 :خالل من وذلك

  البيئية؛ اإلحصاءات جمال يف التصنيفات اعتماد تشجيع•
  ،الوقت مبرور ا موثوقو شاملة معلومات تطوير عملية تشجيع•
  ١٥.يةالدول املقارنات تسهيل•

 عن أفضل صورة ويعطى .للنقاش  ختضعمن ضمنها مواضيع ال زالتمتنوعة معقدة و اضيعمواملذكور  الدليل يغطي
 منسقةمنهجيات   كان ذلك ممكنا كل ماويقدم الدليل. نقائص خمتلف املنهجيات يف حالة تنوعهامزايا و يعرض و املمارسات،

 .هاساسأعلى  حتاليلإجراء  و احلسابات البيئية جتميع بشأن كيفية  وتنصحعايريوضع املأساسا ل ينبغي أن توفرتعاريف فاهيم ومو
 
 

                                                
 
١٤ الوطنية احملاسبة ودليل الدويل، البنكو ،والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة ،الدويل النقد وصندوق األوروبية، واملفوضية ،املتحدة األمم  ) احملاسبة ٢٠٠٣ واالقتصادية البيئية املتكاملة :  :NY نيويورك،

٢٠٠٣). 
١٥ السياسات لصانعي هامة أداة وهي البيئية احلسابات من بيانات باستخدام  الدولية املقارنات اجناز ميكن   امدخال ملقارنة واحدة أمة حسابات يف البيانات جلمع موحدة نهجيةم تسمح ،املثال سبيل على .

املنطقة من واملخرجات املدخالت يف مجاعي بحثال أو أخرى دولب اوخمرجا . 



 
 

٢٥

  سلسلة من املنشورات لدعم نظام احملاسبة-
مسودتني  عملية صياغةإطار  وذلك يف نظام احملاسبة دعم لنشورينم األمم املتحدة أصدرت أدناه، كما هو موضح

أي، مصائد األمساك (معني ورد طبيعي  بعنوان ماحملاسبة البيئيةتطبيق أساليب  تتوىل املنشورات هذهضمن ثالثة من  .نيتخرأ
 يرفعو، نظام احملاسبةإطار   يفمتت مناقشتهااليت  املاديةتدفق ال حسابات  تطويريفزيد في اإلصدار الرابعأما  ).والطاقة واملياه،

  .دويلمعيار  مستوى ىلإ أفضل املمارساتاجلداول من و املفاهيم والتعاريف

 
 غذية والزراعةتالمنظمة  بالشراكة مع )UNSD(ألمم املتحدة التابعة ل اإلحصائية  أصدرت اإلدارة٢٠٠٤يف عام -١

 ).SEEAF(صايد األمساك حماسبة بيئية واقتصادية مندجمة بعنوان م: الوطنية دليل احملاسبة بشكل مشترك صدر

  :إىل SEEAF نظام يهدف
 والبحريات احمليطات مثل(  الصلة ذات واملوارد األمساك صايدم إىل وتوسيعها SEEAF و SNAو املفاهيم توضيح•

  )والسواحل والوديان الداخلية واألار
 .الدولية للمقارنة قابلة ساباتاحل تكون حبيث األمساك ملصايد احملاسبية املمارسات مواءمة•
 لصانعي املذكورة احلسابات جدوى تفسريو تاحلاال دراسات خالل من ( األمساك مصايد لقطاع احملاسبة تعزيز•

 )السياسات
 .التدريب وأداة دليل توفري•
 
 نظام يتكون . seeaw للمياه االقتصادية واحملاسبة البيئية احملاسبة نظام ٢٠٠٧ سنة خالل املتحدة األمم أصدرت-٢

 لألمساك والبيئية االقتصادية احملاسبة نظام ينقسم ،٢٠٠٣ سنة دليل يف املبينة املياه ساباتح إعداد منهجيات على بناء .(احملاسبة
 جمموعةو املائية املوارد حلسابات وتصنيفا دوليا املقبولة للمياه التصنيفاتو والتعاريف املفاهيم األول اجلزء يشمل.  قسمني إىل
 واملنهجيات التجريبية املفاهيم كثرأ يغطي الثاين اجلزء . جتميعها على البلدان تشجع اليت اإلحصاءات تبني القياسية اجلداول من
 .للمياه املندمج احملاسبة نظام تطبيق عن وأمثلة ١٦ SNA ١٩٩٣عام بعد للمياه االقتصادي التقييمو احلسابات جودة ذلك يف مبا

 التجربة طور يف تزال ال رغم وذلك السياسات لصانعي هاما مصدرا الدليل من الثاين اجلزء يف املبينة املفاهيم تشكل 
 تصميمو املياه تلوث باسبأ حتديد على السياسات واضعي مساعدة من املياه نوعية حسابات كنمت املثال، سبيل لىع .،جتريبية
 اإلحصائية كمعيار للمياه املندمج احملاسبة نظام اعتماد مت. الصحي الصرف خدمات على رسوم فرض شأن املناسبة الردود
 املعنية للخرباء املتحدة األمم جلنة توصياتل تبعا وذلك املتحدة ألمما ملنظمة التابعة يةاإلحصائ اإلدارة قبل من يلدب الدولية

 (UNCEEA) احملاسبة البيئية باحملاسبة
 واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام وضع ىلإ املتحدة األمم تسعى ،UNCEEA عن الصادرة لتوصيةل تبعا كذلك-٣

  ١٧.. الطاقية باإلحصائيات املعين أوسلو فريقو بلندن البيئية باحملاسبة املعين العمل لفريق الفنية املساعدة مع ،(SEEA-E) لطاقةل

                                                
 
١٦  اإلحصائية معايري وضعل الدويل والبنك والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة ،الدويل النقد وصندوق ،األوروبية اجلماعات جلنة ملتحدة،ا األمم مع باالشتراك ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام نشر مت 

السوق اقتصاد لقياس الدولية احملاسبية والقواعد التصنيفاتو والتعاريف دوليا يهاعل املتفق املفاهيم أساس على اجلداولو العمومية امليزانياتو ، االقتصاد حسابات من متكاملة جمموعة من وتتكون .  تشهد اليت .

.شامال حتديث العامل أحناء مجيع يف حاليا  
١٧   http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_٨_٣.pdf 
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 الطاقة وحسابات اجلداولو املعايريو التصنيفاتو والتعاريف املفاهيمو املناهج تقدمي SEEA-E نظام يتوىل سوف
-االنبعاثات دجر بني الروابط يطرح SEEA E -احملاسبة امنظ فإن ،ذلك إىل وباإلضافة عليها املتفق احملاسبة اهلواءب االنبعاثاتو
 من. باهلواء.االنبعاثات حساباتو) - املناخية التغريات حول اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية مبوجب هاعن اإلبالغ يتم اليت (

 .٢٠١٠ عام أوائل يف  UNCEEA اللجنة من توصية على SEEA-E . للطاقة املندمج النظام املتحدة األمم تعتمد ان املتوقع
 
 البيئية ةقتصادياال احملاسبة نظام صياغةل أنشئ - احملاسبة نظام حول مسودة صياغة مماثلة عملية مشلت كما-٤

 عليها املتفق احملاسبية والقواعد التصنيفات ،والتعاريف املفاهيم النظام هذا سيقدم ١٨.  (SEEA-MFA) املواد تدفق ساباتحل
 احملاسيب اإلطار ميكن وسوف ل .النفايات وإفراز املنتجات، واستخدام وتوفري الصادرات،و والواردات خرجةاملست املواد قياسل

 إلجناز مصمم شكل يف االقتصادية البيانات مع لتقدميها املواد تدفقات على الفعلية البيانات تقدمي من الدليل هذا يوفره الذي
 على بناء اإلحصائية املتحدة األمم جلنة قبل من MFA الدليلو اعتماد يتم أن وقعاملت من .السياسات ووضع ةاالقتصادي التحاليل
 .٢٠١٠ عام يف  UNCEEA من توصية

                                                
 
  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_١٧_٣.pdf  
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 مواقع الواب املتعلقة باألدلة ول احملاسبة البيئية 

 أدلة حماسبية  
SEEA ٢٠٠٣ 

asp.seea/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http 
SEEAF 

asp.seeaf/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http 
SEEAF 

asp.seeaw/envaccounting/unsd/org.un.unstats://http 
 

 

SEEA ٢٠١٢ 
 إعادة على والدولية يةالوطن اإلحصائية املنظمات من وغريها البيئية احملاسبة املعين لندن فريق مع حاليا SEEA تعمل 

  خالل دويل كمعيار اجلديد اإلصدار اعتماد دف وذلك ٢٠٠٣ لعام الدليل يف النظر

١٩ سنة
 لتعكس نهجياتامل حتديث سيتم امبسط العرض يكونوس حاهلا على احلايل للنظام األساسية املبادئ ستبقىو ،٢٠١٢
 الدليل سيتضمن.  املناخية التغريات شان الناشئة القضايا السياسات وستشمل .البيئية احملاسبة تشهدها اليت احلديثة التطورات

 و احلسابات الثاين اجلزء يتناول .قبولةاملو وحدةامل املنهجياتو ساباتاحل ناقشيس األول اجلزء . أجزاء ثالثة ٢٠٠٣ لدليل املنقح
 الثالث زءاجل أما .موحدة منهجية بشأن اآلراء يف توافق إىل اخلرباء توصلي مل واليت مفيدة تكون أن شاا من اليت ياتنهجامل

 .السياسات قبل من البيئية لحساباتل احملتملة والتطبيقات االستخدامات عرض فسيتوىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
١٩ e also http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/UNCEEA_١٧_٣.pdf 
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 البلدان تبذهلا اليت الفردية اجلهود اجلارية البيئية احملاسبة: الثالث فصلال
 ناميبيا بينها من النامية، البلدان من متزايد وعدد ، وفرنسا وكندا استراليا ذلك يف مبا ،الصناعية البلدان من العديد وضعت

 ابرناجم بلدا ٧٢  وضع ،٢٠٠٧ عام من اعتباراو. حساباا حتسني إىل تسعىو البيئية احملاسبة عناصر بعض يبنيلوالفي
 . القريب املستقبل يف بذلك للقيام التخطيط يف شرع أو البيئية للمحاسبة

 ٢٠٠٣-واالقتصادية  البيئية احلسابات نظام باستخدام املائية احملاسبة ممارسات بتوحيد بلدا ٣٦ قام ذلك، إىل إلضافةوبا
 االستفادة لكيفية أفضل فهم اجل ومن املثال سبيل وعلى املمارسات هلذه توحيد عملية يف أخرى دولة ٣٦ وشرعت
 املياه حسابات بوضع للمياه الوطنية واللجنة لإلحصاء االسترايل املكتب قام أستراليا يف احملدودة املائية املوارد من القصوى

 وقد البيئية احلسابات ١٩٩٠ سنة منذ وذلك سنويا كندا تنتج كما. االسترايل االقتصاد يف املياه واستخدام العرض تتبع اليت
 املناطق بني األراضي استخدام تغيري مؤشر مثل اقتصادية-بيئية مؤشرات تطوير ذلك يف مبا ،الطرق من العديد يف استخدمها

 .نجميةامل واملوارد والطاقة باألخشا من السنوية املخزون وتقديرات والريفية احلضرية

. ١٩٩٣ -األصلي واالقتصادية البيئية احلسابات نظام خارج البيئية للمحاسبة م خاصة طرق بلدان عديد اعتمدت قدو
 .ةيسياس ألغراض البيئية احلسابات ستخدما أو غريها أو البيئية احملاسبة تقنيات البلدان من اآلخر البعض واستعمل

   املثال سبيل على

 وهي NAMEA أو  البيئية احلسابات ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة ١٩٩٣ عام يف هولندا وضعت
 ومنذ. الوطنية احلسابات املنظ التدفق حسابات إىل املادية البيئية التدفقات حسابات تضيف اليت  املصفوفة

 ولستة الطبيعي وللغاز للنفط متسقة زمنية سلسلة وضع من هولندا يف اإلحصائيات  مكنت الوقت، ذلك
. االنبعاثات تدفقات عن الناجتة) والتحميض احلراري االحتباس ظاهرة مثل (البيئ التدهور من أنواع

 ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة بـمصفوفة املتعلق اإلطار رمسيا األورويب االحتاد اعتمد ، ذلك إىل وباإلضافة
 تطوير يف ترغب اليت األخرى البلدان متويل يف األورويب االحتاد ويساعد" NAMEA  "البيئية احلسابات

 البيئية التدفقات حسابات تضمني اآلن يتم ، ذلك على وعالوة".NAMEA "املصفوفة هذه  جمال يف أنظمتها
 ).٢٠٠٣ لعام حتديث يف (واالقتصادية البيئية حلساباتا نظام يف املادية

 
 سنة خالل م خاص فرعية حسابات نظام تطويرب األورويب اإلحتاد يف والشركاء األعضاء البلدان قامت أوروسات، حسب
 االقتصادية تاملعلوما موعة األورويب النظامب سمي منها جزءا ليس لكنهو االقتصادية الوطنية باحلسابات يرتبط ١٩٩٤
 اقتصادية وبيانات البيئة محاية على اإلنفاقب تتعلق بيانات على حيتوي فرعية حسابات نظام وهو )SERIEE (البيئة على
 )SERIEE( البيئة على االقتصادية املعلومات موعة األورويب النظام ويتألف .الطبيعية املوارد يف والتصرف استخدام حول

 األهداف أهم وتتمثل. املوارد يف والتصرف استخدام وحساب البيئة محاية على نفاقاإل حساب ومها فرعيني حسابني من
 النظام على البيئة محاية تأثري وصف )٢(و البيئة حبماية املرتبطة النقدية التدفقات تتبع )١ (يف األورويب النظام هلذا الرئيسية

 البيئة على االقتصادية املعلومات موعة األورويب لنظاما أصبح أن ومنذ .البيئية املؤشرات إحصاء )٣(و األورويب االقتصادي
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 مهتمون هؤالء" بأن )SEEA (٢٠٠٣-واالقتصادية البيئية احلسابات نظام أفاد ،البيئية احلماية نفقات لتسجيل انتشارا األكثر
 ". البيئة محاية أنشطة جمال يف الدقيقة التفاصيل يف بالدخول
 عام من ابتداء سنوات تسعة مدى على) ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حول حماسيب مشروع بوضع الفلبني وقامت

 الغابات حالة لتدهور اإلمجايل القومي الناتج تعديل مثل ،حسابات عدة مع (ENRAP) املشروع هذا جتربة ومتت. ١٩٩١
 .الريفية األسر قبل من والغذاء الوقود حطب إنتاج أجل من واحملاسبة

 سنة ويف". األخضر اإلمجايل احمللي الناتج "أو اإلمجايل االقتصادي للمجمع البيئي املعدل سابتحال جهودا الصني تبذلو
 قامت ،ولذلك". األخضر اإلمجايل احمللي الناتج" سابتحا كيفية تدرس أن احلكومة من-جانتاو– الرئيس طلب ،٢٠٠٤

 تكلفة تطرحو ،الصني يف االقتصادي النمو عن مجةالنا بيئيةال ارألضرا تكاليف تقدر اليت والدراسات البحوثب احلكومة
 ريلتقد تعديله مت الذي مجايلاإل احمللي الناتج أيضا الصني احتسبت كما. األخضر اإلمجايل احمللي ناجتها عن الناتج الضرر

 الصينية اجلهود أن ٢٠٠٣-صاديةواالقت البيئية احلسابات نظام اضعوو الذين األشخاص أحد ويعترب. التلوث من احلد تكاليف
 مبادئ وهي االقتصادية والسوق الصينية والفلسفة املاركسي االقتصاد دمجت األ الدويل تمعا يف كبريا إسهاما سامهت قد

  .الطبيعية للموارد التسعري وأسلوب القيمة نظرية لتأسيس
 تدفق أملانيا ومجعت. حساباا جبميع مقارنة تطورا األكثر وهي الطاقة،و املواد حسابات تدفق تطوير يف الرائدة هي أملانيا

 بالنسبة متوفرة وهي. سنويا البيانات هذه حتديث على وتسهر ١٩٩٠ سنة منتصف منذ االقتصادي اال يف املواد حسابات
 على مؤشر توفريل الالزمة واملواد القطاعات خمتلف يف احلسابات هذه من البيانات جتميع ويتم .٢٠٠٧–١٩٩١ سنوات إىل

 قيمة ذات هي واليت) الواردات إليه يضاف احمللي االستخراج أي (املواد مجيع أو" املباشرة املادية املدخالت "االقتصاد
 .واالستهالك اإلنتاج أنشطة يف واملستخدمة اقتصادية

 برامج وضع عند ختتلف البلدان جهاتتو أن ٢٠٠٧ سنة خالل املتحدة األمم عن الصادر البيئية للمحاسبة العاملي التقييم بين

البيئية احملاسبة
٢٠

 التلوث وحسابات بيئية نفقات إصدار هو الصناعية البلدان يف شيوعا األكثر أن يبدو املثال، سبيل وعلى. 
 طاقةال تليها شيوعا، األكثر تبدو األنواع مبختلف املياه حسابات فإن النامية البلدان يف أما. املادية التدفقات وحسابات
 التقنيات، بعض فإن ذلك، إىل وباإلضافة . الغابات وحسابات املنجمية األصول وحسابات  التدفق حسابات وانبعاثات
 .مقبولة غري أو واسع نطاق على تستخدم مل البيئية، واخلدمات للسلع قيمة إلعطاء تستخدم اليت تلك خصوصا

 يعترب قيمة إعطاءها فإن وبالتايل األسواق، يف تباع املنجمية املعادن أو الغابات منتجات مثل البيئية، السلع بعض أن حني يف
 لتقدير منهجية حتديد فإن وبالتايل .األسواق يف مسعرة ليست واملياه، النظيف اهلواء مثل اآلخر، البعض فإن سهال، نسبيا
 البيئية احملاسبة وضع عند إتباع مت ،لذلك ونتيجة. حتديا ميثل السوق يف للبيع معروض غري اليت البيئية السلع هذه قيمة

 ميكن ذلك وبعد. األسواق يف البيئية السلع فيها تباع اليت القطاعات على أوال التركيز مع مراحل على تعتمد منهجية
 . حتديات أكثر تطرح واليت املسوقة غري البيئية السلع املالية، املوارد به تسمح كلما معاجلة،

                                                
 
٢٠  ).http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/assessment.asp (٢٠٠٧ واالقتصادية، البيئية واحملاسبة البيئة إلحصاءات العاملي التقييم املتحدة، باألمم اإلحصاء شعبة 
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 املناخ تغري بعنوان ةيئالبي احلسابات استخدام
 

 قرارات اختاذ فإن باملوضوع، احمليط اجلدل وإىل آثاره مع والتكيف منعه تكلفة وإىل املناخ لتغري املعقدة الطبيعة إىل نظرا
 مساعدة يف رئيسيا دورا البيئية احلسابات تلعب أن ميكنو. سليمة بيانات على تستند أن جيب اال هذا يف سياسية

 العاملي اإلحصائي اتمع قبل من االعتراف مت فقد الواقع ويف. املناخ بتغري يتعلق فيما وجيهة قرارات اختاذ ىعل احلكومات
 منذ ،احلكومات على وجيب.  املناخ تغري وحتليل وقياس لرصد مفيدا إطاراك احلسابات وتدفق أصول مع التعامل يتم بأن
 لتطوير البيئية البياناتو ةاالقتصادي لبياناتا بني الربط على قادرة تكون نأ ،االقتصادية التنميةب املناخ تغري ربط مت أن

 .االستدامة دعم مع االقتصادي النمو تحقيقب تسمح اليت السياسات
 احملركة للقوى أفضل فهم من احلكومات متكنت ما وإذا. الالزمة التحليالت ةرمسيال اإلحصائيات دائما تدعم وال

 يف رئيسيا دورا تلعب أن البيئية لحساباتل ميكن كما. ناسبةم سياسات تطوير ميكنها املناخ، تغري آلثارو وللضغوطات
 .واألنظمة العامة السياسة أدوات وتقييم تطوير

 الضوء تسليط على والتدفقات احلراري لالحتباس املسببة الغاز خمزونات حسابات تساعد أن ميكن حتديدا، أكثر وبشكل
 علىو. التجارة وبرامج الغطاء مثل ،املناخ تغري من فلتخفيا إىل دف اليت العامة السياسة مبادرات ىعل املترتبة اآلثار على
 الصناعات ولتحديد الكربون انبعاثات لتداول منوذج لوضع التدفقات حسابات املتحدة اململكة استخدمت فقد املثال سبيل
 .ربونالك بضرائب سلبا وتتأثر إجيابية أكثر تكون أن ميكن اليت

 
 منخفضات مبثابة الغابات من الكربون خمزون يف التغري لتقدير الغابات أصول حسابات استخدام ميكن ذلك، إىل وإضافة

.الكربون
٢١

 

 احملاسبة خلرباء فقاوو. احلسابات هذه مثل وفنلندا وكندا استراليا ذلك يف مبا ،دانالبل من قليل عدد وضعو

                                                
 
٢١ .للغابات احليوية الكتلة من مئوية كنسبة ربونالك استرتاف يقدر   
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اقتصاديا تستفيد الغابات خمزون من كبرية كميات على تتوفر اليت النامية البلدان فإن بيئية،ال
٢٢

 

 الدويل الكربون يصبح إذا
  .أوسع نطاق على ميارس املتداول

 

  :بلد مثال

 بكندا الغابات كربون حسابات تدوين نظام

 دجر ذلك يف مبا متعددة بيانات مصادر يشمل ولإلبالغ احلسابات ولتدوين ملراقبة مندمج نظاما كندا وضعت
 احلشرات واضطرابات احلرائق مثل التغيري بعوامل تتعلق واإلحصائيات املعلومات وإنتاج ومنوها الغابات
 يعتمد ال اجلهد هذا). الغابات وإزالة التشجري (األراضي استخدام يف والتغريات الغابات يف التصرف وأنشطة

 وبدال. كندا بإحصائيات املضمنة البيانات ماستخدا على وال واالقتصادية، البيئية احلسابات نظام أساليب على
 الفيدرالية، وللحكومة اإلقليمية احلكومات لعديد تابعة معلومات مصادر على يعتمد النظام هذا فإن ذلك، من

 الدفيئة غازات انبعاثات عن باإلبالغ اخلاصة السنوية البيانات جتميع متلك اليت الطبيعية كندا موارد إىل إضافة
 امليزانية منوذج يف البيانات استخدام يتم ذلك، ومع. الدفيئة غازات جلرد الوطين كندا تقرير يف قدمةامل وإزالتها
 خمزونات تقدير من ميكن للكربون وطين حساب إلنشاء الكندي الغابات بقطاع يتعلق ما يف بالكربون املتعلق

 تقدمي عند الدولية املتطلبات لبلوغ اإلزالة وعمليات CO٢ انبعاثات وعدم املخزون يف والتغريات الكربون
 خمزونات يف بالتغريات املستقبل يف للتنبإ احلكومة سياسة دعم يف أيضا البيانات تستخدم كما. التقارير
 يف املقترحة البدائل تأثري يف النظر من الغابات مديري متكّن واليت خمتلفة سيناريوهات إطار يف الكربون
 احلسابات حول املعلومات من مزيد على للحصول ٢ امللحق راجع. لقراراتا اختاذ عند الكربون انبعاثات

 .بكندا البيئية
 

 

 تقدمي متطلبات وبلوغ املناخ تغري آثار لتقييم األرض غطاء أصول وحساب األرض استخدام ميكن ، أوسع نطاق وعلى

.خمتلفة بيولوجية عمليات خالل من العاملي املناخ نظام على يؤثر األرضي الغطاء ألن كيوتو بروتوكول تقارير
٢٣

 على ويذكر
 مت اليت الشمس طاقة بدوره حيدد والذي األراضي انعكاسية تغيري يف تتسبب األرضي الغطاء يف التغريات أن املثال سبيل

 لنظما تغيري الغابات وحرائق الغابات إزالة عن الناجتة األرضي الغطاء يف التغريات فإن ،ذلك إىل وباإلضافة. استيعاا
 بروتوكول اعتماد على البلدان بعض صادقت أن منذو. اجلوي الغالف يف احلراري االحتباس غازات تطلقو االيكولوجية

 البعض وضعت فقد وبالتايل. األراضي استخدام يف التغيريات من الكربون انبعاثات آثار عن تقرير تقدميب مطالبة فإا كيوتو

                                                
 
٢٢  الدراسات بعض. واألخشاب للغابات النقدية القيمة إىل القيمة هذه نضيف أن املهم من سيكون. حتديده حاليا الصعب من هو الغابات يف الكربون المتصاص النقدية القيمة أن من الرغم على 

$ ٣.٥ بني يتراوح مبلغ تتطلب ما مكان يف أمريكية واحدة والية يف الغابات أن إىل واحدة دراسة أشارت ، املثال سبيل وعلى. الكربون ختزين قيمة تقدير حاولت ١٠.٤ و  $ .للحراسة   
 
٢٣  لنظم ميكن ذلك إىل باإلضافة. املستدامة والتنمية األراضي استخدام تغري بشأن البيئي التدقيق عمليات يف اجلغرافية املعلومات نظم بيانات بنجاح النرويج، مثل ، البلدان بعض استخدمت  

  .األراضي الستخدام البيئية احلسابات لتطوير مهما مصدرا تكون ان اجلغرافية املعلومات



 
 

٣٢

 لتقييمو الغابات موارد يفو األراضي استخدام يف التغريات رصدل حسابات ،املتحدة ملكةوامل استراليا مثل البلدان، هذه من
 .م اخلاصة الوطنية الكربون انبعاثات يف تغيريات أي تأثري

 إىل أدى مما الطلب، ارتفاع مقابل بةالعذ املياه فرتو وباخنفاض املناخ بتغري متوقع هو كما ،مرتبطة أيضا هي املياه حسابات
 التحتية البنية تكاليف تتحمل سوف البلدان بعض فإن البحر سطح مستوى عارتفا ومع ذلك، إىل وباإلضافة. املياه ةندر
 ختزين تكاليف املياه حسابات تشمل كما. الفيضانات من أراضيها على احملافظة املياه منسوب ارتفاع مع ستحاول ألا
 .يضاناتالف ملنع احلواجز بناءو ندرةل لالستعداد املياه

 

 :بلد مثال

 استراليا يف املياه حسابات

. ختفيفه البلد على صعب سيكون املياه توافر ويف توزيع ويف وفرة يف تغيري وأي استراليا يف شائع اجلفاف
 استخدمت املياه بإمدادات املتعلقة التغريات هذه مثل يف املناخ تغري يتسبب أن املتوقع من أن إىل وبالنظر

املناخ تغري بسبب املياه لنقص واالستجابات تأثري لفهم املياه تحسابا استراليا
٢٤

 يستخدم املثال سبيل وعلى. 
 خمتلف وعرب الوقت مرور مع املياه استخدام أمناط تغيري لتحليل املياه حسابات باستراليا اإلحصاء مكتب

 الصناعات،
 من قدر أقل تكتسب الزراعية عةالصنا أن أخرى، أمور بني من الوكالة، واكتشفت. واملناطق والقطاعات

 من غريها مع مقارنة كمية األكثر التصنيع يكتسب حني يف إضافية مياه استخدام من املضافة القيمة
 يف الوقت، مرور مع فعالية، األقل يبقى الفالحي القطاع  أن من وبالرغم ، ذلك إىل وباإلضافة. الصناعات
 فعالية أن حني يف ،٢٠٠٥-٢٠٠٤و ٢٠٠١- ٢٠٠٠ الفترة بني الثلث يلحبوا زادت قد فعاليته فإن  املياه استعمال

 استراتيجيات ووضع املياه لتسعري املياه حسابات استخدام وميكن. اخلمس بنحو اخنفضت املناجم صناعة
 أكرب االستعمال هذا يضيف عندما املياه استعمال وتضمن املياه استخدام فعالية زيادة على تشجع اليت التداول

 املناطق يف املستعملني على املوزعة املياه تسعري ينبغي أنه األسترالية احلكومة أوصت املثال، سبيل وعلى. ةقيم
 املياه تسعري أن حني يف والتوزيع، واملعاجلة والتخزين بالتجميع املرتبطة التكاليف مجيع السترداد احلضرية
 املرتبطة اجلارية التكاليف تغطية نفقات يتضمن أن ينبغي واإلقليمية الريفية املناطق يف املستعملني على املوزعة
 الستخدام التخطيط أمناط لتغيري املياه حسابات استعمال ذلك بعد وميكن. فقط للشرب الصاحلة املياه بتوفري
 من مزيد على للحصول ٢ عدد امللحق راجع. التداول وسياسات املياه تسعري مثال يذكر املرتبطة املياه

 .استراليا يف البيئية احلسابات ولح املعلومات
  

                                                
 
٢٤  واآلثار املناخ تغري آثار بني بدقة التمييز الصعب فمن نسبيا، جديدة استراليا يف املياه حسابات ألن نظرا. أستراليا يف املياه إمدادات تنوع على يؤثر الذي الوحيد العامل هي ليست املناخ تغري 

.أخرى عوامل من املتأيت  



 
 

٣٣

 اعتمادا تعتمد ،النامي العامل يف وخاصة البلدان بعض اقتصاد إن. مفيدة األمساك حسابات تكون أن أيضا وميكن
 مما ، املياه يف واحلموضة امللوحةو احلرارة، درجة تغيري إىل املناخ تغري يؤدي أن املتوقع ومن. األمساك صيد صناعة على كبريا
 مستويات تبدأ عندما املتصرفني وحتذير املوارد مستوى تتبعل األسهم حساب استخدام وميكن. السمكية الثروة على يؤثر

 .خطري بشكل منخفضة تصبح أن وقبل االخنفاض يف األمساك
 هدف وضع للبلدان ميكن ،املثال سبيل علىو. صلة ذات مؤشرات لوضع البيئية احلسابات استخدام ميكن كما

 للبلدان وميكن. االنبعاثات من اإلمجالية املؤشرات باستخدام التطور وقيس الكربون أكسيد ثاين انبعاثات مبستوى قيتعل
 احلكومة قدرة مدى لتقدير االنبعاثات هذه وانعكاس الكربون أكسيد ثاين بانبعاثات املتعلقة البيانات هذه استخدام أيضا

أهداف بلوغ على
٢٥

 انبعثات قياس أساليب حول توجيهات) IPCC (املناخ بتغري يعين الدويل يقفر ونشر .اإلنبعاثات هذه 
 من كجزء الدويل الفريق هلذا التوجيهية املبادئ مع االنسجام مبزيد املتعلقة النقطة مناقشة ومتت الوطنية، الدفيئة الغازات

٢٠١٢ سنة يف ينطلقس الذي واالقتصادية البيئية احلسابات نظام خمطط  مبراجعة تعلقت اليت األعمال
٢٦

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
٢٥ WGEA لإلنتوساي التابع البيئة عمل فريق وضع   عند مراعاا جيب اليت الرئيسية والتحديات القضايا يصف الذي ،" املناخ لتغري احلكومة استجاب حول التدقيق "عنوان حتت توجيهيه وثيقة 

.املناخ تغري ملراجعة التخطيط  
٢٦ www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html انظر  الوطنية الدفيئة الغازات جبرد واملتعلق  ٢٠٠٦ لعام للفريق التوجيهية املبادئ من نسخة على للحصول   



 
 

٣٤

 للرقابة العليا لألجهزة املتاحة اخليارات جرد : ٤ الفصل
 

 

 
 ضمن البيئية احملاسبة جمال يف االخنراط من للرقابة العليا األجهزة نمتكّ اليت املختلفة الطرق حول اقتراحات يلي ما يف

 يف اخلربة مستوى على اعتمادا البيئية للمحاسبة للرقابة العليا األجهزة استخدام بكيفية تتعلق أمثلة أيضا ويتضمن. بلدام
 .حكومام ضمن اال

 
 بيئية حسابات بوضع الراهن الوقت يف تقم مل اليت البلدان يف للرقابة العليا لألجهزة املتاحة اخليارات

 

  :التالية اإلجراءات اختاذ لرقابيةل العليا هزةلألج ميكن بيئية حسابات بوضع حاليا تقم مل اليت النامية البلدان يف
 

 أو/ و ،بلدهم داخل البيئية احملاسبة تطوير منافعو تكاليف حتديد خالل من حكومةلل البيئية اسبةاحمل قيمة حتديد• 
 :خالل من البيئية احملاسبة تطوير يف حكومام مساعدة• 

 ، لدهمب يف البيئية احملاسبة تطبيق تواجه اليت التحديات حتديد )١
 التحديات، هذه على التغلب من نمتكّ التحديات ملواجهة استراتيجيات اقتراح )٢
 البيئية، احملاسبة لتطوير األهداف حتديد  )٣
 أو/ و وطنية،ال بيئيةال للمحاسبة املفيدة املعلومات بتجميع تقوم اليت اهلياكل حتديد  )٤
 .البيئية احملاسبة جمال يف املمارسات أفضل حتديد )٥
 
 
 



 
 

٣٥

 

  ـالاملثـ يلسب على

  :التالية اإلجراءات الختاذ خطّطت أو اختذت للرقابية عليا أجهزة
  منتدى للعلوم الوطنية األكادميية مع بالتعاون للحكومة التابع احملاسبة مكتب عقد :املتحدة الواليات• 

 جمال يف ووطنيني دوليني وخرباء األمريكية الفيدرالية الوكالة املشاركون وضم. البيئية احملاسبة ملناقشة
 مواضيع، عدة بني من املنتدى، خالل املشاركون وناقش. الطبيعية واملوارد والبيئة والطاقة اإلحصاء

 هذا مثل يف تشارك أن ميكن اليت واهلياكل البيئية باحملاسبة املرتبطة التحديات على للتغلب استراتيجيات
 .الدويل تمعا قبل من منها االستفادة ميكن اليت والدروس اجلهد،

 لتعلم املشاركة االفريقية الدول ختطط :باالنكليزية الناطقة العليا التدقيق ملؤسسات اإلفريقية املنظمة• 
 احلسابات ومراجعة البيئية احملاسبة جمال يف حبوث إجراء خالل من واستخداماا البيئية احملاسبة حول املزيد
 .البيئية احلسابات يستعمل الذي أفريقيا جنوب يف اإلحصاء مكتب مع اجتماعو الصلة ذات

 احملاسبة حول تقريرا ١٩٩٨ عام يف العمل فريق أصدر: لألنتوساي التابع البيئية املراجعة عمل فريق• 

 األجهزة بني البيئية احملاسبة حول املعلومات نشر تسهيل بغاية للمراجعة اهلولندية احملكمة قبل من أٌعد البيئية
 يف قدما للمضي الدول تبذهلا اليت اجلهود إىل التقرير تطرق أخرى، نقاط بني ومن. فيها األعضاء الرقابية

 .الصلة ذات باألعمال للقيام الرقابية األجهزة تلك تتبعها أن ميكن اليت السبل ووصف احملاسبة، تطوير جمال

 

 ئيةالبي احلسابات بعض وضعت اليت البلدان يف الرقابية لألجهزة املتاحة اخليارات

 

  :التالية اإلجراءات اختاذ الرقابية األجهزة ميكن البيئية احملاسبة وضعت اليت البلدان بعض يف
 

 ، لتطويرها املستعملة املنهجيات أو البيئية اسبةاحمل موثوقية مراجعة• 
 الربامج تقيد مدى من والتثبت البيئية والربامج السياسات فعالية لتقييم التدقيق برامج يف البيئية احملاسبة استخدام• 

 .  الوطنية للقوانني احلكومية

الدولية االتفاقيات تطلباتمب تقاريرها إعداد عند احلكومة التزام مدى لتحديد البيئية احملاسبة استخدام• 
٢٧

 أو/و
 لتعزيز للمديرين الفرص وحتديد القرار صنع عملية يف البيئية للمحاسبة الربامج مديري استخدام مدى تقييم• 
 .للمحاسبة همتخداماس
 
 

                                                
 
٢٧ .اخلارجية التقنية املساعدة إىل حتتاج املراجعة ذهه مثل فإن ، الدولية التقارير مبتطلبات يتعلق فيما للرقابة العليا جهزةاأل خربات مستوى على اعتمادا    



 
 

٣٦

  ـالاملثـ سبيل على

  :التالية اإلجراءات الختاذ خطّطت أو اختذت للرقابية عليا أجهزة
 

 من بالتثبت مكلف بكندا العام املراجع مكتب داخل يقع الذي املستدامة والتنمية البيئة فوضم  :كندا• 

 التنمية سياق يف وذلك كاف بشكل يةالبيئ اآلثار نفقات باحتساب يقومون  الفيدراليني املتصرفني أن
 لتحديد األخرى اإلدارية واملمارسات البيئية احملاسبة دراسة املدققون يتوىل ، الغاية هلذه وحتقيقا. املستدامة
 الفيدراليني املتصرفني قبل من استخدامها ميكن وكيف الرقايب النشاط هذا يف استخدامها ميكن اليت الكيفية

مبسؤوليام للقيام
.

٢٨
  

 
 قيمة على يؤثر أن الغابات إلدارة الدولة ملركز ميكن كيف حول مراجعة إجراء من بالرغم : استونيا •

 للغابات النقدية القيم لتقدير املستخدمة املنهجية أن للمحاسبة الدولة مكتب اكتشف الدولة، غابات
 يف للرقابة العليا األجهزة تشارك أن أمهية يوضح املثال هذا. طرق عدة يف الدولية احملاسبة معايري عن ختتلف
 للمعايري مطابقة البيئية احملاسبة هذه لوضع املعتمدة املنهجيات أن من والتأكد بلدهم يف البيئية احملاسبة تطوير
 .الدولية

 
 واألغذية البيئة إدارة تستخدمها اليت املنهجية احلسابات لتدقيق الوطين املكتب استعرض: املتحدة اململكة• 

 لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من املخزون على واحلفاظ لقياس )DEFRA( الريفية شؤونوال
 فإن ذلك، ومع. الدولية املمارسات أفضل تتبع اإلدارة هذه أن التدقيق عملية خالل من وتبني. احلراري

 سبيل على ،خالل من إجراءاا حتسني) DEFRA (اإلدارة هلذه ميكن أنه أيضا وجدت التدقيق عملية
 .البيانات يف أخطاء على العثور سجل على احلفاظ املثال،

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
٢٨ WGEA "لإلنتوساي  التابع البيئة عمل فريق وضع   للرقابة العليا لألجهزة معطيات يوفر وهو– للرقابة العليا لألجهزة رقابة دليل : املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر بعنوان توجيهية وثيقة "

.مستدامة تنمية نشاطات على يقتدق عملية إجراء كيفية حول  
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 :٥ لــــــــــالفص

 مـــــالحظـــــــــــــات 
 يف ألمهيتها نظرا البلدان من وكثري الرائدة الدولية البيئية املنظمات قبل من ا معترف طويلة لفترة البيئية احملاسبة قيمة بقيت
 مهيةاأل متزايد حنو على إليها ينظر أصبح األخرية السنوات يفو. مستدام مستقبل خللق املوارد إلدارة اةأدو سياسة رسم

 يف احلكومات ملساعدة هاما معاوناو املناخ تغيري أبرزها العامل يف القصوى البيئية التحديات من عديدلا إىل بالنسبة خاصة
 .التحديات هلذه لالستجابة عمليةال واحللول لقياسا قابليةو لدفاعا طرق أفضل وضع
 زالت ما وبعضها تنوعةوم معقدة مواضيع البيئية احملاسبة وتغطي. تتطور تزال ال كنظام البيئية احملاسبة فإن ذلك ومع

 نظرا معقدا يبقى الذي واملاء النظيف اهلواء مثل ،الطبيعية األصول بعض تقييم يذكر اخلصوص وجه على. نقاش موضوع
 .عمليةو نظرية حتديات يواجه أسعارها لتحديدل البديلة والتقنيات األسواق يف تداولةم غري عام بشكل لعالس هذه ألن

 دفع على حكوماا ملساعدة فريد موضع يف نفسها الرقابية العليا األجهزة وضعت البيئية محاسبةلل املتغرية للطبيعة نظراو
 إضافة تضيف أن ميكن أداة تطوير دفع يف تساعد لرقابيةل العليا ألجهزةا فإن ،بذلك القيام ويف .هاحتسينو احملاسبة تطوير

ا يقومون اليت التدقيق ألعمال مةقي ا موثوق البيئة حول معطيات على ترتكز اليت وللتحاليل البيئة بني العالقة وعلى 
 .واالقتصاد
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 البيئية احملاسبة يف الرئيسية التطورات: ١ عدد ملحق 
 

 .كنظام البيئية احملاسبة حتسنيو تطوير يف الرئيسية األحداث توضح التالية الزمنية الفترة
 ٦ عدد شكل

 البيئية احملاسبة يف الرئيسية للتطورات الزمين اجلدول

 الرئيسية التطورات التاريخ
 اتمع قبل من البيئي والتدهور االقتصادية التنمية بني العالقة مناقشة ،األوىل للمرة مت، ١٩٧٢

 .البشرية البيئة بشأن) املتحدة األمم (املتحدة األمم مؤمتر يف الدويل
 .البيئية احملاسبة مرة ألول النرويج وضعت ١٩٧٠
 أيضا املعروف والتنمية، لبيئةبا املعنية العاملية اللجنة ،١٩٨٣ عام يف املتحدة، األمم أنشأت ١٩٨٧-١٩٨٣

 املوارد استخدام أساءت قد الدول كانت إذا ما اللجنة وفحصت". برونتالند "جلنة باسم
 .١٩٨٧ عام يف املشترك مستقبلنا بعنوان تقريرا وأصدرت ، والبيئية الطبيعية

 حملكوما غري االقتصادي للنمو كبديل املستدامة التنمية مفهوم تعميم التقرير خالل من ومت
 املساس دون احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية" بأا "املستدامة التنمية "مفهوم وضبطت

  ".اخلاصة احتياجاا تلبية على املقبلة األجيال بقدرة
 مبكر وقت

١٩٩٠s 

 التقدمي هذا عن الناتج التقرير وعدد. البيئية احملاسبة حول تقدميا الدويل البنك أجرى
 .التغطية ومدى املستخدمة، واألساليب بيئية، حماسبة ضعتو اليت البلدان

 ، املستدامة التنمية ملناقشة جانريو دي ريو يف األرض قمة مؤمتر املتحدة األمم عقدت ١٩٩٢
 االتفاقيات من واحدة وذكرت. واالقتصادية البيئية للمحاسبة املتكامل بالوضع وأوصت
 أفضل إنشاء هو االقتصادية اإلدارة يف ستدامةاال إدماج حنو األوىل اخلطوة "أن املعروضة

 اليت للمنتجات مرتعا وباعتباره الطبيعي املال لرأس كمصدر للبيئة احلاسم للدور قياس
  ".األخرى البشرية واألنشطة البشرىي املال راس ومن اإلنتاج أثناء ولدت

 هذا وضع ومت. قتصاديةواال البيئية للمحاسبة متكامل نظام لتطوير األول الكتيب صدور ١٩٩٣
 ائي استنتاج إىل التوصل يتم مل ولكن املتحدة، األمم قبل من )١٩٩٣- SEEA ( النظام
 .مؤقت ككتيب إصداره مت حيث واألساليب املفاهيم بشأن

 املعين لندن فريق كون الذي البيئية احملاسبة جمال يف الناشطة البلدان من جمموعة شكلت ١٩٩٤
 يف التعاون هذا وساعد. احلسابات وتنفيذ وضع يف خربام تبادل أجل من ةالبيئي باحملاسبة

 للمحاسبة متكامل نظام لتطوير األول الكتيب أجزاء من البعض وحتيني املنهجيات تطوير
 واالقتصادية البيئية
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  بعنوان تقريرا )WGEA (لألنتوساي التابع البيئة عمل فريق أصدر ١٩٩٨
 العليا األجهزة إلبالغ  "للرقابية العليا األجهزة إمكانيات جرد: ةالطبيعي املوارد حسابية"

 النقاش وتشجيع إعالم وكذلك البيئية، احملاسبة ميدان يف الراهن الوضع حول للرقابية
 .اال هذا يف للرقابة العليا لألجهزة املتاحة الفرص حول

 عملي دليل للبيئة املتحدة مماأل وبرنامج )UNSD( املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة نشرت ٢٠٠٠
 املؤسسات من جمموعة قبل من إعداده مت واالقتصاد البيئية احملاسبة بني التكامل حول

 نريويب يف احلكومية غري واملنظمات واخلرباء الدولية واملنظمات احلكومية
 البيئية للمحاسبة املتكامل النظام من أجزاء وضع بشأن توجيهات الدليل ويتضمن
 وضع يف احلسابات استخدام كيفية حول إضافية أمثلة ويقدم ،)SEEA( اديةواالقتص

 .السياسات
 والبنك والتنمية التعاون ومنظمة الدويل النقد وصندوق وأوروستات املتحدة األمم قامت ٢٠٠٣

 واالقتصادية البيئية للمحاسبة متكامل بنظام املتعلق الدليل مبراجعة لندن وجمموعة ، الدويل
)SEEA-البيئية باحملاسبة املعين لندن فريق من تقنية مبساعدة صياغته متت الذي) ١٩٩٣ .

 .واملنهجيات املفاهيم توحيد حنو التقدم يف املنقح الدليل وساهم
 بإعداد املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة مع باالشتراك والزراعة واألغذية الشعبة منظمة قامت ٢٠٠٤

 ملصايد االقتصادية واحملاسبة البيئية بني التكامل: الوطنية احملاسبة حول دليل مشروع
 احملاسبة لنظام دعما الكتيبات من سلسلة يف األول املشروع هذا كان. )SEEAF( األمساك

 .)SEEA( واالقتصادية البيئية
 البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة ٣٦ دورا خالل املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة أنشأت ٢٠٠٥

 االقتصادية البيئية احملاسبة تعميم) أ : (إىل دف واليت )UNCEEA (قتصاديةواال
 القياسية الدولية اإلحصائية احملاسبة نظام إىل االرتقاء) ب(و الصلة ذات واإلحصائيات

 .)SEEA( واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام وضع يف البلدان تقدم) ج(و
 املعين أوسلو فريق ، ٣٦ دورا خالل ملتحدةا باألمم اإلحصاء جلنة وضعت كما ٢٠٠٥

 إلحصائيات الدولية واملعايري أساليب وحتسني تطوير يف للمسامهة الطاقة بإحصائيات
 استكمال يف املسامهة وتقدمي ملراجعة ، اخلصوص وجه وعلى ، الرمسية الوطنية الطاقة
 تطوير يف أوسلو يقفر ساهم كما. الطاقة إحصائيات عن وأدلة لكتيبات املتحدة األمم
 ).اإللكتروين الدليل (للطاقة واالقتصادية البيئية احملاسبة النظام

 العاملي التقييم مبشروع) UNCEEA (واالقتصادية البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة بدأت ٢٠٠٦
  اإلحصائيات جمال يف الوطنية االجنازات حول احلايل الوضع تقييم)أ : (يلي يتضمن الذي
 األولويات حتديد) ب(و الصلة ذات واإلحصائيات البيئية االقتصادية واحملاسبة البيئة

 وجتميع األعمال تقدم تعوق اليت العوامل تقييم) ج(و ااالت هذه يف املستقبلية واخلطط
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 .الصلة ذات واإلحصائيات واالقتصادية البيئية واحملاسبة البيئة إحصائيات ونشر
 واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام من األول اجلزء املتحدة باألمم إلحصاءا جلنة اعتمدت ٢٠٠٧

 .الدول يف تنفيذه وشجعت مؤقت إحصائي كمعيار) احملاسبة نظام (للمياه
 من اعتمادها املقرر للطاقة، واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام يف العمل املتحدة األمم بدأت ٢٠٠٧

 البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة توصية على بناء ملتحدةا باألمم اإلحصاء جلنة قبل
 .٢٠١٠ عام يف )UNCEEA (واالقتصادية

 نظام بصياغة والتنمية التعاون ومنظمة وروستاتأ مع باالشتراك املتحدة األمم قامت ٢٠٠٨
 املقرر من واليت )SEEA-MFA( (املواد تدفق حلسابات واالقتصادية البيئية احملاسبة

 جلنة قدمتها اليت التوصيات على بناء املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة قبل من  عتمداا
 . ٢٠١٠ عام يف )UNCEEA (واالقتصادية البيئية باحملاسبة املعنية اخلرباء

 إلحصائيات الشامل التقييم حول تقارير) UNSD( املتحدة باألمم اإلحصاء جلنة نشرت ٢٠٠٩
 ..لطاقةا وحسابات واحلسابات املياه
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 البيئية احملاسبة يف وطنية جهود حول أمثلة: ٢ عدد ملحق 

 
 راحلم على الضوء تسليط )١( : لـ البلدان هذه اخترنا. البيئية احملاسبة جمال يف دولة ١٢ جتارب من أمثلة امللحق هذا يقدم

 وجود على بوضوح يظهر )٣( ،سواء حد على واملتقدمة النامية البلدان لمتث أمثلة تقدمي )٢( ،احملاسبة تطوير من خمتلفة
 مت اليت األساسية املعلومات ذكرها سيتم اليت األمثلة هذه وتشمل. الوطين الصعيد على البيئية احملاسبة وضع يف اختالف
. املختارة البلدان من بلد كلل الوطنية احلكومية اإلحصائية واملواقع نتائج ومن نشرها مت اليت التقارير من عليها احلصول

 كل من باملوضوع دراية هلم الذين  سؤولنيبامل اتصلنا مث. توافرها عند إضافية تفاصيلب األساسية املعلومات ستكملن حننو
 .االقتضاء حسب هتلقينا تعليق أي جادروإ املعلومات من للتحقق بلد

 

  أستراليا
 االنبعاثات،بو الطاقةب اخلاصة احلسابات وتدفق أسهم على يستند )SEEA( واالقتصادية البيئية احملاسبة نظام أستراليا وضعت
 الغابات أسهم حساباتو واملعادن لألراضي النقدية القيمة أيضا أستراليا وحددت. املياهو واملعادن األمساك ومصايد

 مناسبة يف عدنامل حسابات إصدار مت. الثروة إمجايل قيس نظام إحداث دف امليزانية يف املعطيات هذه كل وأدرجت
 من املتراوحة لفترةا وغطت اآلن حىت مرات ثالث املياه حسابات صدرت وقد. عديدة سنوات غطت ولكن فقط واحدة

 استراليا يف املياه اباتحس ربط وميكن. ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ سنةو ٢٠٠١-٢٠٠٠ وسنة ١٩٩٧-١٩٩٦ سنة إىل ١٩٩٤-١٩٩٣ سنة
 يف أولية معايري أستراليا أصدرت ٢٠٠٩ عام ويف. األخرى الطبيعية املوارد بيانات جمموع إىل باإلضافة الوطنية احلساباتب

 ليةحم حكومة أيضا البالد وضعت وقد .املياه اتحساب حول التقارير إعداد لتطوير توجيهية ومبادئ املياه حسابات جمال
 .البيئية فقاتالن ساباتحل

 حققت  أا تبني حيث فعالية أكثر الري جلعل دف اليت الربامج مثل ،الفيدرالية الربامج لتقييم احلسابات استخدمت وقد
 حسابات وتستخدم قصوى أولوية ذات أصبحت املائية السياسة فإن استراليا يف اجلفاف شاع أن منذو .املنشودة أهدافها

 تصنع اليت احلكومة ذلك يف مبا الفئات، من متنوعة عةجممو فإن ،ذلك على وعالوة .املوارد هذه ةلندر فعالة إلدارة املياه
 واستخدام ضالعر بني املتفاعلة االقتصادية التحليالتب لقيامل املياه حسابات استعملت قد واألكادمييني والصناعيني القرار
 املياه استعمال وخمرجات مدخالت بتحليل لقيامل املياه حسابات وناألكادميي استخدم ذلك، إىل وباإلضافة. واالقتصاد املياه

 . ياهامل استخدام حول التوقعات عن فضال الصناعة قطاعات بني املقارنات وإجراء
 حسابات إصدار على لإلحصاء االسترايل املكتب حاليا يعملو .البيئية احملاسبة جمال يف التطورات من مزيد املتوقع ومن

 رصدلل استراليا مكتب ويعتزم .٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة املياه اتحساب إصدار على أيضا عملي كما ٢٠٠٥-٢٠٠٤ لسنة الطاقة
 يتبني كما.املياه حسابات جمال يف للبالد وليةاأل عايريامل على باالعتماد ٢٠١٠ عام يف لمياهل جديدة اتحساب إعداد اجلوي

 وباإلضافة. األدلة على املرتكزة القرارات يللتسه االسترالية السياسة كاالتو بني البيئية احملاسبة جمال يف يدتزام االهتمام أن
 .البيئية املعلومات لتنظيم البيئية احملاسبة إطار باستخدام اهتمامها استراليا يف دولتني أظهرت ذلك، إىل
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 للتحليل أمثلة

 أستراليا يف البيئية احلسابات استخدام

 أن ميكن ٪ ١٠ بنسبة أستراليا يف دارلينج موراي حوض يف املياه استخدام يف التخفيض أن واحد حتليل أفرز •
 .استراليا يف اإلمجايل احمللي الناتج من دوالر مليون ٨٨و وظيفة ٩٠٠-٤٠٠ بني فقدان إىل يؤدي

 املياه على الطلب أن صورة يف املياه سعرول االسترايل لالقتصاد حيدث أن ميكن ما لشرح آخر حتليل دراسة •
 املياه حتويل إىل يؤديس املياه تداول أن هو واحد استنتاج على الوقوف مت حيث اخنفض؛ العرض وأن تفعار

 .احلضرية املناطق يف استخدامها أجل من الزراعة يف استخدامها عن بعيدا
 

 بوتسوانا
. ممكنا ذلك كان كلما قتصاديةواال البيئية احملاسبة نظام باستخدام ناملعدو املياه حسابات السواء حد على بوتسوانا وضعت
 وأن سريعة بصفة النمو إىل طريقها يف البالد أن ومبا. جدا شحيحة مائية موارد ذات دولة وهي قاحلة شبه هي بوتسوانا
 وقامت. الشحيحة املائية املوارد توظيف على احلكومة ملساعدة حامسا أصبح املياه حسابات وضع فإن منى املياه على الطلب

 قيمة تقدير بشأن األولية الاألعم بعض أجنزت كما واملعدن املياه ساباتح وتدفق املخزون حسابات تطويرب بوتسوانا
 حتليل لدعم خصيصا بوتسواناب احلسابات وضع ومت. ٢٠٠٢-١٩٩٠ السنوات املياه حسابات وغطت. ادناملع خمزون

 وضع عن فضال السياسات توظيف تنميةو اهاملي تسعري لدعم املياه حسابات استخدام مت لذلك، تبعاو. السياسات
 فإن مكتملة غري حاليا وهي األخرية، الفترة يف وضعت قد املخزون حسابات أن من الرغموب. الريفية للتنمية استراتيجيات

 مؤسسات يف التغريات مراقبة )٢ ،عام بشكل املياه استهالك يف اهاتاجت إنشاء )١ لـ التدفق حسابات استخدمت بوتسوانا
 املياه استخدام كفاءة مقارنة )٤ ازدياد، يف ا املياه استهالك اليت القطاعاتو ئيسنيالر املياه مستهلكي حتديد )٣ ،لتزويدا

 االقتصادية الفوائد أيضا بوتسوانا متوقي. املياه استخدام كفاءات جممل يف واالجتاهات املختلفة االقتصادية القطاعات يف
 .االقتصاد قطاعات من طاعق كل يف املياه استخدام من

 ،اإلمنائية السياسة لقيادة الدولية الرئيسية املبادرة من جزءا ليست ألا البيئة احلسابات تطوير يف مترددة النامية البلدان بعض
 أن ميكن املعادن السترتاف احملاسبة أن ١٩٩٣ عام يف هاقلق بوتسوانا أعربت ،املثال سبيل وعلى. األهداف تطوير ألفية مثل
 ططخت بوتسوانا فإن ذلك، ومع. الدويل االئتمان يفتصنب تضر وبالتايل اجلمعي االقتصاد أداء مؤشرات على سلبا تؤثر

 مؤخرا بوتسوانا تم ،ذلك إىل وباإلضافة. املياه شؤون إدارةو البيئة شؤون إدارة خالل من البيئية احلسابات تطوير ملواصلة
 . املقبلة الوطنية التنمية خطة داخل لألداء اجلمعي االقتصاد مؤشرات من واحدة عتبارهابا الثروة إمجايل تحسابا بإدخال

 
 
 
 



 
 

٤٣

 

 للتحليل أمثلة

 بوتسوانا يف البيئية احلسابات استخدام

 الناتج إمجايلب قياسه مت (لالقتصاد املياه كثافة عن فضال الواحد للفرد املياه استخدام أن بني واحد حتليل• 
 للمياه الكلي احلجم فإن ذلك ومع ،١٩٩٠ سنة يف اخنفض) املستخدمة املياه من مكعب متر لكل احمللي

 مت ما من أكثر منى قد اإلمجايل احمللي الناتج أن وباعتبار السكان عدد زيادة بسبب ارتفاع يف يزال ال املستعمل
  اكتسابه

 .كفاءة من
 خالل من قطاع كل يف إنشاؤها مت يتال العمل وفرص الوطين الدخل جمموع درس من مكّن آخر حتليل• 

 .املياه من وحدة لكل الناتج يف اقتصاديا اهلامة املاس قطاع اجتاهات عن فضال املياه، استعمال
 
 
 

 إضافية معلومات

 لتطوير دفعا ، البيئة لشؤون الدولة وزارة واآلن ، ببوتسوانا للمحافظة اإلستراتيجية الوطنية الوكالة قدمت
 ويف شرق يف الطبيعية املوارد حماسبة برنامج األكادمييني من جمموعة أنشأت ،١٩٩٥ امع يف. احلسابات

 .البيئية احملاسبة وضع يف بوتسوانا جلهود الدعم قدم والذي أفريقيا جنوب
 

 
 

  كنـــــــــــــــدا
 املادية إلحصاءاتا خالل من قتصادواال البيئة بني للربط شامال إطارا )CSERA (بكندا واملوارد البيئية احلسابات نظام ميثل

 وتصنيف متاسك لضمان وطنيةال للحسابات الكندي النظام يف البيئة واملوارد ساباتاحل نظام تطوير مت وقد. والنقدية
 كنداب واملوارد البيئية احلسابات نظام ويتفق. الطبيعية املوارد أو البيئةب تتعلق إحصائيات أو وتدفق ملخزون منهجي

)CSERA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام مع واسع نطاق لىع) SEEA( على مباشرة ستندي أنه من بالرغم 
 املوارد حسابات خمزون: هي رئيسية حسابات ثالثة )CSERA( كنداب واملوارد البيئية احلسابات نظام ضمي و.  النظام هذا

 . البيئة محاية فقاتن حساباتو الطاقة وتدفق املادية واحلسابات الطبيعية
 السياسات لوضع كأداة الكندية احلكومة قبل من )CSERA( النظام هذا من املستمدة اإلحصائية املنتجات وتستخدم

 السيناريو يف رئيسية كمدخالت استغالهلا يتم معينة بيانات قواعد فإن املثال سبيل علىو. التحليلو
 احلسابات هذه فإن ،ذلك إىل وباإلضافة. كندا يف الفيدرالية الدوائر بعض سياسات وضع عند العام التوازن أمنوذج يفو



 
 

٤٤

 كذلك ويستفيد. االقتصاد قطاعات مجيع قبل من االقتصادية األنشطةب املرتبطة الدفيئة غازات انبعاثات تتبع من متكّن
 كوميةاحل غري واملنظمات ستشارين،وامل األكادميية، (باألحباث يقوم الذين نطاقا األوسع اتمع

 .املختلفة البيئية احلساباتب املتعلقة البيانات قواعد من) الدولية واملنظمات
 

 للتحليل أمثلة

 كندا يف البيئية احلسابات استخدام

 املباشر احلراري باالحتباس املتعلقة البيانات عن فضال والكثافة الطاقة استهالك حول مفصلة زمنية سلسلة• 
 .جديدة حكومة لسياسات البيئي األثر لتقييم تستخدم اليت املباشر غري أو
 يف املوارد أصول خمزون لتعقب تستخدم األخشاب وأصول واملعادن الطاقة على والنقدية املادية البيانات• 

 املوارد تشمل اليت الوطنية الثروة حلساب النطاق واسع كمقياس األصول هلذه النقدية القيمة وتستخدم. كندا
 .بكندا الطبيعية

 قبل من املنجز االستثمارات مستوى لتحليل البيانات مصادر قيمة هي البيئة محاية نفقات ساباتح• 
 مفيدة أيضا احلسابات هذه وتكون. البيئية األنظمة إطار يف الكندية التحويلية الصناعة األولية الصناعات

 تطوير يف املنافسة لىع كندا قدرة تقييم على والقدرة البيئية التقنيات استيعاب أعمال رصد حيث من
 .البيئية التكنولوجيا

 
 

 إضافية معلومات
 الطبقة أصول حسابات : يلي كما  سنويا) CSERA (بكندا واملوارد البيئية احلسابات نظام حتيني يتم• 

 ويتم. الدفيئة غازات انبعاثات وحسابات الطاقة كثافة وحسابات الطاقة واستخدام التربة حتت اليت األرضية
 بصورة حتيني يتم املثال، سبيل وعلى. البيانات توفر حسب دورية بصورة البيئة محاية نفقات حسابات حتيني

 محاية نفقات دراسة خالل من وذلك فقط البيئة محاية نفقات حول املوحدة وغري األساسية البيانات منتظمة
 .سنتني كل مرة ذلك وبعد ،١٩٩٨ سنة غاية إىل ١٩٩٤ سنة من سنويا: البيئة

 البيئية احلسابات نظام يف الكامنة األطر ومنهجية املفاهيم لتوجيه الطبيعي املال رأس منهجية اعتماد كذلك• 
 واخلدمات املواد تدفق عرب اإلنسان رفاهة يف البيئة إسهام املنهج هذا ويتبىن). CSERA( بكندا واملوارد
 االنبعاثات وحسابات الطاقة استخدام فإن لاملثا سبيل وعلى. للنفايات وحوضا اخلام للمواد مصدرا بوصفها

 .استخدام وكثافة الطاقة استهالك قياس من ميكّن )CSERA( بكندا واملوارد البيئية احلسابات نظام يف
 
 
 



 
 

٤٥

 نـــــــــــالصي
. الوطنية احملاسبة امنظ مع الطبيعية املوارد حماسبة دمج بنية ١٩٨٨ عام يف البيئية ةاحملاسب مفاهيم دراسة الصينية احلكومة بدأت

. واءه ملوثات ثمانيةل التلوث تدفق وحسابات الطاقة حسابات تطويرل النرويج مع ٢٠٠١و ١٩٩٨ عامي بني الصني وعملت
 على اعتمادا ٢٠٠٣ عام  تهقيم يرقدبت قامتو للتلوث االقتصادي التقييم يف البحث الصني بدأت الدويل، البنك من عمبدو

 حول دراسة جينتاو الرئيس طلب ٢٠٠٤ عام ويف. البيئي التدهور وتكاليف فتراضيةاال التكاليف من دواحل الفعلية التكاليف
 احلسابات نظام اضعوو الذين بني من واحدة الصني وتعترب. "األخضر "اإلمجايل احمللي الناتج أو بيئيا لالقتصاد الكلي تعديل
 املاركسي االقتصاد إدماج مت حيث الدويل تمعا يف الرئيسية هامسامهت باعتبار) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية

 .الطبيعية للموارد التسعري أسلوبو القيمة نظرية لتأسيس السوق اقتصاد ومبادئ الصينية والفلسفة
 

 عملية يف واضح بشكل احلسابات استخدام اآلن حىت يتم مل فإنه ،ا اخلاص احملاسبة تقنيات رطوت تزال ال الصني وألن
 املغلقة لقةاحل نظام وهو" الدائري االقتصاد "إلنشاء العامة للسياسة إطار تضع احلكومة فإن ،ذلك ومع. السياسات وضع
. الصلة ذات األخرى القواننيو الصني يف البيئة محاية قانون يف النظر إعادة ستشمل واليت املستدامة التنمية على تشدد اليت

 .العملية هذه يف يةالبيئ احلسابات إدراج وميكن
 
 

 للتحليل أمثلة

 الصني يف البيئية احلسابات استخدام

 النمو عن النامجة البيئية األضرار تكلفة قدرت واليت احلكومة ترعاها اليت واألحباث الدراسات على بناء• 
 كما. التكاليف هذه يتضمن الذي" األخضر "اإلمجايل احمللي الناتج الصني احتسبت الصني، يف االقتصادي

 .التلوث من احلد تكاليف تقدير بغرض تعديله مت أن بعد اإلمجايل احمللي الناتج باحتساب الصني قامت
 سبيل وعلى. سنوات مخس ملدة البالد خطط وتنفيذ إلعداد تستخدم اليت البيئية املؤشرات الصني وضعت• 

 .اخلطط هذه يف تفصيلها مت اليت التلوث من احلد معايري ملراقبة مؤشرات استخدام يتم املثال،
 
 

 املوارد إطار "احملاسبة، ألطر مشروعني احلكومة وضعت ولقد. البيئية احملاسبة جمال يف جهودها لتوسيع خطط الصني لدى
 التوجيهية املبادئ صياغة مرحلة يف وهي " للصني واحملاسبة االقتصادية البيئة إطار"و "للصني االقتصادية واحملاسبة والبيئة

 واملعادن األرض حسابات تطوير على أعماهلا ركزت عمل جمموعات مثاين تشكيل مت قدو. للتنفيذ التجريبية ططاخلو يةالتقن
 واالقتصادية البيئية احلسابات نظام باستخدام املوارد تدوير وإعادة البيولوجية ملواردوا واحمليطات واملراعى الغاباتو واملياه
 األخرى الدول مع العمل يف ترغبو البيئية النفقات حسابات لوضع أيضا لصنيا وختطط. كمرجع)SEEA( ٢٠٠٣ لسنة
 .االقتصاديةو البيئية احملاسبة تقنيات جمال يف املتقدمة الدول يف اخلربة ذات



 
 

٤٦

 

 ولومبياك
 مادية حسابات البالد وضعت ،احلني ذلك ومنذ. ١٩٩٢ عام يف ةيالبيئو االقتصادية حملاسبةا جمال يف كولومبيا جهود بدأت

 واحلديد النيكل إىل وبالنسبة ٢٠٠٤-١٩٩٤ سنوات غطيت والفحم والغاز النفط إىل بالنسبة نقديةال األصول حساباتو
 حسابات وتوجد. ٢٠٠١ إىل ١٩٩٨ سنة من املمتدة الفترة تغطي الغابات إىل وبالنسبة ٢٠٠٤-٢٠٠٠ لفترةا تغطي والنحاس
 تدفق حسابات تطوير متو. التعدينو والنقل والزراعة التدوير وإعادة والتصنيع كومةاحل :التالية القطاعات يف البيئية النفقات

 لسنوات والغابات والنفط املعادن عن )NAMEA( البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة باستخدام املواد
 الرغموب.  )٢٠٠٤-١٩٩٤( املياه وجودة هلواءا جلودة مؤشرات كولومبيا وضعت وأخريا. ٢٠٠٠ لعام املياه وعلى ٢٠٠٣ -٢٠٠٠

 قادرة دائما تكن مل فإا يةمرجع نقطةك ) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات لنظام كولومبيا استخدام من
 .التقنيات لكُتيب صارم تطبيق لىع
 لنظام مبراجعة كولومبيا قامت فقد ،ذلك ومع. السياسات صنع يف كولومبيا يف ساباتاحل استغالل مزيد املستحسن منو

 إىل وباإلضافة. إضافية حسابات إلنشاء النظام هذا قابلية مدى لدراسة) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات
 .والبناء الصحة قطاعي مثل إضافية قطاعات لتشمل البيئة محاية ساباتح توسيع تعتزم احلكومة فإن ذلك،

 

 للتحليل مثال

 كولومبيا يف البيئية احلسابات خداماست

 .احلكومي التخطيط من كجزء البيئة نفقات لرصد البيانات كولومبيا تستخدم حاليا
 
 

 

 )NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة

 ميكن اليت البيئية راتاملؤش وتستمد. الوطين اباتساحل نظامل البيئية املادية التدفقات حسابات ضيفت  مصفوفة وهي
 جتميع مت وقد. التقليدية االقتصادية ااميع نم البيئية احلسابات ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة مع مباشرة مقارنتها

 بتطوير هولندا قامت احلني ذلك ومنذ ،هولندا يف ١٩٩٣ عام يف البيئية احلسابات ذلك يف مبا وطنية حماسبة مصفوفة أول
 من أنواع ستةبو ،الطبيعي بالغازو لنفطبا تتعلق اإلحصائيات من منيةز سلسلة

 احملاسبة مصفوفة مناقشة متتو. االنبعاثات تدفق أساس على) والتحميض احلراري االحتباس ظاهرة مثل (يالبيئ التدهور
 إىل باإلضافةو. )SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام يف) NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية
 متويل يف ويساهم) NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة نظام رمسيا األورويب االحتاد اعتمد ذلك،
 .أنظمتها تطوير يف ترغب اليت خرىاأل األورويب االحتاد دول

 



 
 

٤٧

 رنساــــــــــــــــــف
 الطبيعية واردامل حسابات أصول بعض الوقت ذلك منذ وضعت وقد. ١٩٨٠ سنة منذ ةالبيئي احلسابات تطوير فرنسا بدأت

 بني من واحدة فرنسا كانت ،١٩٩٨ عام يفو. املوارد يف التصرفو البيئة محاية نفقات حساباتو املادية التدفق وحسابات
 يقفر قبل من هاإنشاء مت رئيسي جدول ٢٠ من تتكون جمموعة وهي ،للغابات متكاملة بيئية حماسبة  وضع يف الرائدة البلدان
 واحلسابات الدائمة ألخشابوا لألرض واملادية النقدية املوازين تغطي اليتو وروستاتلأل التابع الغابات حماسبة عمل

 البيئية املنتجات وظائف وصف داولجو املادية واألرصدة واملادي النقدي العرض استخدام جداولو للغابات االقتصادية
 وضع ومت. األرض باطن أصول وحسابات للغابات أصول حسابات بانتظام ينشر الذي البلد كذلك السوقية، غري للغابات

 البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة شكل يف (اهلواء يف تواالنبعاثا التدوير وإعادة للمياه التدفق حسابات
)NAMEA( (ا من بالرغم فرنسا يف تطورا األكثر البيئية احلماية قاتنف حسابات وتعترب. املياه وانبعاثاتكل تغطي ال أ 

 فصل يتم وهكذا حساباا يف البيولوجي التنوع اعتبارات إدراج فرنسا وحاولت .اجلوفية واملياه التربة ذلك يف مبا اجلوانب
 حسابات بتطوير فرنسا اهتمت ،٢٠٠٦ سنة من اعتباراو. البيولوجي التنوع حلفظ دعما قدمت اليت احلكومية النفقات
 بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام باستخدام الفرنسية احلسابات تصنيف ويتم. املائية األصول

)SERIEE(. 
 .عام كل وتنشر

 
 أساس على صيصالتخ قرارات ختاذا يف املوارد مديري ملساعدة املياه تقييم استخدام يف املستقبل يف فرنسا وترغب

 .يةالسوق وغري يةالسوق املياه استعماالت
 

 للتحليل أمثلة

 فرنسا يف البيئية احلسابات استخدام

 ووجدت االقتصاد، يف البيئية اخلدمات صناعة قطاع مسامهة لتحديد النفقات حسابات فرنسا استخدمت• 
 .١٩٩٧ عام يف لةالعما من %١.٤و احمللي الناتج إمجايل من % ٢.٣ متثل الصناعة هذه أن
 البيئية النفقات )٢(و الدفيئة غازات )١( : ذلك يف مبا رئيسية بيئية مؤشرات عشرة فرنسا وضعت• 
 )٧(و البيولوجي التنوع )٦(و اهلواء )٥(و العام الرأي) ٤(و الطاقة )٣(و) واملرتلية التجارية واألعمال احلكومة(

) ١٠(و النبايت الغطاء )٩(و املياه )٨(و) والزراعة واملعادن رياحلف الوقود استهالك املثال سبيل على (املوارد

 ).التدوير إعادة ذلك يف مبا (النفايات
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 إضافية معلومات

 من تلقيها مت اليت األصول كل عن حسابات لتقدمي طموح أعمال جدول على البداية يف فرنسا اعتمدت
 الطبيعية املوارد ذلك يف مبا سواء حد على املستقبلية األجيال إىل تنتقل أن ينبغي واليت السابقة األجيال
 أقل عدد وضع احلكومة وقررت جدا، طموحة كانت اخلطة هذه أن بالواضح تبني ١٩٩٠ سنة ويف. والثقافية

 .احلسابات من
 

 على حيتوي استشرايف حلسابات نظام هو ):SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام
 ونشرت. الطبيعية املوارد وإدارة باستخدام تتعلق االقتصادية والبيانات البيئة محاية يف اإلنفاق حول بيانات

 دليل للبيئة، األورويب االحتاد عمل برنامج من اخلامسة النقطة تنفيذ إطار يف وذلك ١٩٩٤ عام يف األوروستات
 .)SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام
 .املستدامة التنمية مسار إىل األورويب االحتاد دفع يف للمساعدة البيئية البيانات حتسني إىل الربنامج هذا ودعا

:  استشرافيني حسابني من )SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام ويتكون
 األورويب لنظام الرئيسية األهداف وتتمثل. والتصرف املوارد داماستخ وحساب البيئة محاية نفقات حساب

 البيئة حبماية املرتبطة النقدية التدفقات تتبع )١( : يف) SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع
 .املؤشرات حساب )٣(و األورويب االقتصادي النظام على البيئة محاية تأثري وصف)٢(و

 األكثر النظام هو )SERIEE( بالبيئة املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام فإن احلني ذلك ومنذ
 مت مثلما) SEEA( ٢٠٠٣ لسنة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام ويبني البيئية، محاية نفقات لتسجيل انتشارا

 مزيد يف بالدخول مهتمون هؤالء " بأن بيئةبال املتعلقة االقتصادية املعلومة جلمع األورويب النظام قبل من نقله
 ".البيئة محاية أنشطة جمال يف التفصيل من

 أملــــــــــــــــانيا

 مع كامل بشكل أملانيا يف والبيئية االقتصادية احلسابات وتتوافق .١٩٨٠ سنة يف البيئية احملاسبة جمال يف العمل أملانيا بدأت
 حسابات تطوير يف الرائد البلد أملانيا وتعترب. )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات ظامن على ويستند الوطين حساباا نظام
 . حساباا مجيع من تطورا األكثر هي واليت ،الطاقة تدفقو مواد
 إىل بالنسبة حاليا توفرةم وهي ١٩٩٠ سنة منتصف يف مرة ألول املواد تدفق حسابات االقتصادي الصعيد على جتميع ومت

 البيانات جتميع ويقع. سنويا حتديثها ويتم. ٢٠٠٧ سنة إىل ١٩٩١ سنة من املمتدة ةفترلا
 مجيع أو) DMI( لالقتصاد" املباشرة املادية املدخالت "– اجلمعي االقتصاد مؤشر حتديد بغرض واملواد القطاعات خمتلف يف

 وضعت وقد). الواردات إليه يضاف احمللي تخراجاس (واالستهالك اإلنتاج أنشطة يف وتستخدم اقتصادية قيمة هلا اليت املواد
 .بالبيئة الصلة ذات الضرائبو البيئية والنفقات واملياه األراضي واستخدام االنبعاثات حسابات أيضا انياأمل
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 للتحليل أمثلة

 أملانيا يف البيئية احلسابات استخدام

 ٢١ حددت اليت " ٢٠٠٢ عام يف املستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية "األملاين االحتادي الوزراء جملس اعتمد• 
 .املستدامة التنمية لرصد الوطنية باملؤشرات األهداف هذه وترتبط. هدفا

 استخدام كثافة أن ووجدت البيئة، على اخلارجية التجارة آثار حول حتليال أملانيا أجرت ،٢٠٠٧ عام ويف• 
 الكربون أكسيد ثاين انبعاثات أن إال ،٢٠٠٤و ١٩٩٥ يعام بني اخنفضت التصديرية السلع إنتاج يف الطاقة
 الفترة نفس خالل املستوردة السلع بإنتاج مقارنة تصديرها سيتم اليت البضائع إنتاج يف بكثري أعلى ظلت
 .الزمنية

 
) لوثاتامل من الناتج قياس أي (للملوثات مرتعاك البيئة استغالل املثال، سبيل على ،لفحص احلسابات أملانيا وتستخدم

 نتاجإل احلسابات استخدمت وقد. الضغوط هذه يف تساهم أن املختلفة لصناعاتل ميكن وكيف
 مت فقد العامل يف مصدر بلد أكرب هي أملانيا أن باعتبارو. املباشرة والسياسة املستدامة التنمية قياسل الرئيسية الوطنية املؤشرات
 للحصول اجلانيب الشريط انظر. ٢٠٠٧ عام يف البيئة على اخلارجية لتجارةا ارتفاع آثار لتحديد البيئية حساباا استخدام

 .التحليل هذا حول املعلومات من مزيد على
 

 إضافية معلومات

 لقياس احلسابات استخدمت املثال، سبيل وعلى. أملانيا حسابات أيضا املستقلة البحوث معاهد استخدمت 
 مرور مع االقتصادي والنمو البالد موارد استخدام بني الفصل تمي مدى أي إىل أو ،"املواد استخدام من احلد"

 كانت أملانيا أن أظهرت ٢٠٠٠ عام يف صناعية بلدان مخسة تشمل دراسة الدويل املوارد معهد وأصدر. الوقت
 . عاما ٢٠ فترة خالل الواحد للفرد املادية االحتياجات فيه اخنفضت الذي الوحيد البلد
 ميكن كيف لتقييم النموذجية املشاريع خمتلف يف أملانيا يف البيئية احلسابات حبوث دمعاه أيضا استغلت كما

 إطار استخدام سيتم ذلك، على وعالوة. والبيئية االقتصادية املؤشرات على تؤثر أن معينة سياسية لتدابري
 حد على تكاليفوال البيئية آثارها من تقلل أن الفردية للشركات ميكن كيف لتحديد املواد تدفق حسابات

 .السواء
 

 املكســـــــــــــيك
 احلسابات نظام مشروع من جوانب وضعل منوذجية دراسة إصدار يف املكسيكية احلكومةو الدويل والبنك املتحدة األمم تعاونت

 املكسيكي نظامال من ١٩٨٥ بيانات العمل فريق واستخدم. جدواها اختبارو ١٩٩١و ١٩٩٠ يتسن خالل) SEEA( واالقتصادية البيئية

 استخدامو التصحرو النفط واسترتاف الغابات إلزالة حديثا أنشئت اليت البيئية حسابات مع واملتكاملة املوجود وطنيةال للحسابات
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 الصلبة النفايات ويف اجلوفية املياه استخدام ويف واملاء اهلواء تلوث ويف األرض اجنراف يف تتمثل( البيئة تدهورو األراضي
 اثنني جمموعني إلنتاج حساباتال واستخدمت .التقييم تقنيات خمتلف باستخدام للموارد االقتصادية ةالقيم تطبيق متو .)املرتلية

  .البيئي التدهور يقتطع واحدو ،القومي الدخل صايف من املوارد استنفاد تكلفة حيطر واحد: املعدل البيئي معياجل االقتصاد من
 اقل فيه مؤشر فهو ولذلك اإلجيار، صايفو الظل أسعارو للبيع عرضها عند مواردلا مثن املثال سبيل على بقياس ةمباشر الذكر سالف اموع رتبطوي

 القطاعات خمتلف أنتجتها اليت البيئة محاية ونفقات املوارد استخدام إىل أيضا نموذجيةال الدراسة وتطرقت. األخري امع من خالفا
 من أكرب صفةب السياسة حتليل يسهل مما

 نظام ودعا. ٢٠٠٤-١٩٨٥ للسنوات ولاألص حسابات املكسيك نشرت نموذجية،ال الدراسة من وبداية. ااميع تعديل
 املكسيك وختطط .واألراضي واملياه والتربة والطاقة املعادن حسابات لتغطية املكسيكب وااليكولوجية االقتصادية احلسابات

 .املواد تدفق حسابات وكذلك )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات نظام استخدامب (واملياه الغابات لتبلغ حساباته لتوسيع
 

 للتحليل مثال

 املكسيك يف البيئية احلسابات استخدام

 برناجمه يف املستدامة للتنمية كإجراء البيئية حساباته من املستمدة بيئيا املعدلة اامع املكسيك يستخدم• 
 .األخرى يئيةالب واملشاريع للتنمية الوطين

 
 

 ـــــــيبيانامــــــــ
 املتحدة الوالياتب الدولية التنمية وكالة من مايل بدعم البيئية احملاسبة وضع على العمل ناميبيا تبدأ ،١٩٩٠ سنة منتصف يف
)USAID( البلد ميلك وال ،الطبيعية املوارد على كبري حد إىل ناميبيا يف االقتصاد ويعتمد .الدولية للتنمية السويدية وكالةوال 

 والثروة واملعادن األمساك ومصايد املياه مثل الطبيعية األصول ذههل البيئية احلسابات وضعت فقد وهلذا. جدا ةقليل  صناعة إال
 االستخدامو املخزون عن بيانات ناميبيا صدرت ،املثال سبيل وعلى. التلوث مثل للنواتج حسابات إنشاء من دالب احليوانية

 باستخدام وذلك ١٩٩٠ سنة أواخر غاية إىل العمل هذا واستمر. واملياه األمساك ايدمص لقطاعي التقديرات وقيمة اإلنتاجيةو
 .كدليل )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات نظام

 خمتلف عن تقرير ميوتقد لدراسة استخدمت قدف وبالتايل السياسات حتليل على لمساعدةل البداية من احلسابات صممتو
 ال األمساك صيد من البالد حصة رسوم أن ناميبيا يف األمساك مصايد حسابات أظهرت املثال، سبيل وعلى. السياسية القضايا

املوارد إجيار قيمة من كبرية حصة استرجاع من متكّن
٢٩

 ناميبيا يف احلسابات أيضا ساعدت  كما. الرسوم زيادة متت وبالتايل
 .احليوانية الثروة قيمة على يؤثر أن املراعي تدهورل ميكن وكيف الشحيحة، املياه موارد توظيف كيفية ولح القرار أخذ يف

                                                
 
٢٩  ، االستخراج عملية أثناء تكبدا اليت التكاليف ومجيع الطبيعية املوارد استخراج من املتحققة اإليرادات جمموع بني الفرق "بـ اإلجيار موارد املتحدة األمم @NHف 

.االستخراج لعملية مباشرة نتيجة ليست اليت األخرى ليفوالتكا والعوائد الضرائب باستثناء "ولكن املال، رأس إنتاج تكاليف ذلك يف مبا  
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األساسية الوطنية البيئية املؤشرات من جمموعة بوضع حاليا تقوم ناميبيا فإن ،ذلك إىل وباإلضافة
٣٠

 ملراقبة استغالهلا سيتم اليت 

 املؤشرات استعمال سيتم املثال سبيل علىو. البيئية بإدارة املتعلقة القرارات واختاذ البيئة
 ،فنلندا متوله الذي املستدامة التنمية خدمة أجل من واالتصاالت ناميبيا يف املستخدمة املعلومات برنامج إطار يف 

 ميكن اليت الالزمة اخلطوات هي وما التغيري هذا وراء الكامنة واألسباب ثابتة أو حتسنت أو ساءت قد البيئة كانت إذا ما مثل هامة أسئلة على اإلجابة بغاية وذلك
 .سليب تغيري أي ملعاجلة  تتخذ أن
 

 للتحليل مثال
 ناميبيا يف البيئية احلسابات استخدام

 املياه إدارةو والسياحة املناخ تغري آثار ذلك يف مبا القضايا عديدة لتحليل االجتماعية احملاسبة مصفوفة لوضع حساباا ناميبيا استخدمت• 

 .الطويل املدى على التنمية واستراتيجيات والتجارة
 ــولنداهــــــــ

 البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة - تدفقاتال حلسابات جديدة مواد وخلق املواد تدفقو التلوث حسابات بصرامة هولندا وضعت

)NAMEA(-وكذلك الواردات مصدره تلوث من كل التلوث تدفق حسابات وتشمل. البيئية احملاسبة الجم يف فعال دور املصفوفة هلذه أن ثبت وقد 
 ))NAMEA (البيئية احملاسبة ذلك يف مبا الوطنية احملاسبة مصفوفة شكل يف (اهلواء يف االنبعاثات حسابات سنويا هولندا وتنشر. الصادرات

 .األرض وباطن الغذائية ملوادوا لنفاياتوا البيئية والضرائب الطاقة وتدفقات املائية واالنبعاثات
 من حصتهم ،القطاعات خمتلف إىل بالنسبة ،حتديد املثال سبيل على ويذكر متنوعة، بطرق احلسابات اماستخد مت وقد

 قضايال ؤشراتم يف التلوث حسابات جتميع مت فقد ،ذلك إىل وباإلضافة. االقتصاد يف سامهاممب مقارنة التلوث انبعاثات
 دراسة واحتسبت. هلولندا معياجل االقتصاد مؤشرات بعض احتساب مت كما. احلراري االحتباس ظاهرة مثل حمددة بيئية

 ومجعت. تكنولوجي تطور دون يستمر أن ميكن الذي األقصى احلد دخل وهو "SNI" أو"  املستدام وطينال الدخل" حول
 أن عليها هولندا أن الباحثون ووجد. العام التوازن ومنوذج التكلفة خفض وظائفو املادية االستدامة تقييم نيب الدراسة

 هذه بواسطة مستدامة لتصبح هائلة بتغيريات تقوم
 من ضفّتخ أن األسر على سيكونو ايلاحل القومي الدخل من أقل ٪ ٥٦ بنسبة كان املستدام وطينال الدخل : اتالقياس

  .٪ ٦٩ سبةبن واحلكومات ٪ ٤٩ بنسبة استهالكها
 .املستقبل يف البيئية حسابات ودعم األراضي استخدام ومن الغابات من املواد تدفقات نشر تعتزم هولندا

 
 
 
 
 

                                                
 
٣٠ .املستقبلية التحليالت دعم يف تارخييا قياسيا رقما توفر املوجودة والبيانات جيدا حمددة التقييم ومنهجيات بيانات على تعتمد اليت تلك هي األساسية املؤشرات   
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 التحاليل استخدام على أمثلة

 هولندا يف البيئية احلسابات

 القطاعات لفخمت بني موزعة هولندا يف البيئة جمال يف االقتصادية والفوائد التكاليف أن التحاليل احد أشار• 
  بعضها مع العامة املرافق وصناعات الكيميائية واملواد الزراعة سيما ال وشكلت.للغاية متكافئة غري بطريقة

 .اإلمجايل احمللي الناتج من فقط ٪٦ ولكن احلراري لالحتباس املسببة الغاز انبعاثات من ٪ ٥١
 أن جيب االقتصادية التنمية أن يفترض يالذ القومي الدخل لـصايف البيئي املعدل احتسبت أخرى دراسة• 

 التدهور ختفيض تكاليف االعتبار يف ليأخذ اهلولندي القومي الدخل صايف تعديل ومت. معينة بيئية معايري تستويف
 إلعالم التقدير هذا من القصد وكان. األخرى والتغيريات التكنولوجية بالتغيريات أيضا مسح ولكنه البيئي

 .لتحقيقها الالزمة واألدوات للتنمية املتاحة اخليارات ملختلف احملتملة التأثريات حول السياسات واضعي

  ـــلبنيالفــــــ
 األمريكية الوكالة من بدعم ١٩٩١ عام يف جمهود أول وبدأ. منفصلتني مرحلتني يف البيئية احملاسبة مع الفلبني جتربة دأتب

 فإن التحديد وجه وعلى .)ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة اسبةحم مشروع أنه إىل ويشار )USAID( الدولية للتنمية
 أربع على إجنازه مت وقد السياسات لتحليل مفيدة تمعلوما لتوفري مصمم )ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حماسبة مشروع
 سبيل وعلى .تاجاإلن حسابات لضبط واستخدامها النقدية األصول حسابات  إنشاء ومت .سنوات تسع مدى على مراحل
 مت الذي اإلمجايل وطينال لناتجل تقدير يف يتمثل )ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حماسبة ملشروع حساب أول كان ،املثال

 حطب إنتاج أيضا )ENRAP( الطبيعية واملوارد البيئة حماسبة مشروع احتسب كما .الغابات استهالك إلدراج تعديله
 مت الذي الثاين اهود أما. الغابات إزالة يف احملتملة للروابط نظرا مهمة تعترب كانت اليت الريفية سراأل قبل من والغذاء لوقودا

. )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات نظام تنفيذ وتضمن ١٩٩٠ سنة منتصف يف بدأ فقد املتحدة األمم قبل من دعمه
 اهلواء تلوث منع تكاليف وبتقدير وتربة أمساك ومصايد عادنوم غابات من املوارد خمزون حسابات تطويرب الفلبني وقامت

 احملاسبة تأسيس تنفيذي بقرار مت ،١٩٩٧ عام ويف. األخضر اإلمجايل احمللي الناتج تقدير يف املبذولة اجلهود أسفرتو. واملاء
 حسابات (املياه حسابات الفلبني أصدرت الوقت ذلك ومنذ .وكاالت ثالث ضمن البيئية احملاسبة وحدات إنشاء البيئية
 .خرىاأل حساباا معظم حتيني مت كما) السطحية ملياها حسابات ٢٠٠٠  سنة ويف ٢٠٠١ سنة خالل اجلوفية املياه
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 للتحليل أمثلة

 الفلبني يف البيئية احلسابات استخدام
  متس أن جيب ال) أكرب ةبصرام القوانني تطبيق املثال سبيل على (البيئية الضوابط زيادة أن أفادت دراسة• 
 .الصناعات من الواسعة لألغلبية التنافسية القدرة من
 من املزيد خلق إىل يؤدي أن ميكن احلديثة التكنولوجيات استخدام مع التجارة حترير أن بينت أخرى دراسة• 

 من أكثر) عدينالت  املثال سبيل على (املوارد استخراج زيادة من يأيت أن احملتمل من التلوث ولكن التلوث،
 .التصنيع زيادة

 
 لوثوالت النموو االقتصاد فيها مبا املواضيع من العديد حول سياسية بدراسات للقيام البيئية حساباا الفلبني ستخدمتا وقد

 اتوالتحسين البرتين يف الرصاص واخنفاض السمكية املوارد وتدهور االقتصادية التنافسية القدرة على التلوث مقاومة وتأثري
 .وغريها التلوث إدارة يف واملتوسطة الصغرية الصناعات وأمهية الطاقة تخداماس يف

 .النفقات وحسابات تدفق حسابات تقدمي إىل الرامية جهودها لتوسيع يةالفلبين إلحصاءا وكالة وختطط
 

 إضافية معلومات

 مع تتنافس واليت خمتلفة حماسبية اتمنهجي تستخدم املتحدة األممو الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ألن نظرا
 عن صادر بتقرير ورد ما حسب وذلك تعقيدا أكثر كان الفلبني يف البيئية احملاسبة تنفيذ فإن البعض بعضها
 .الدولية املوارد جمموعة

 

 السويد
 : العمل ذا فةخمتل حكومية وكاالت ثالثة فيكلت ومت. ١٩٩٠ سنة منذ البيئية احملاسبة جمال يف جهودها السويد بدأت

 لإلحصاء السويد وضعت الوقت، ذلك ومنذ. البيئة محاية ووكالة االقتصادية للبحوث الوطين واملعهد لإلحصاء السويد
 واملاء اهلواء وانبعاثات الكيميائية املوادو والطاقة املياه الستخدام بالنسبة لتدفقاتا حساباتو لغاباتا أصول حسابات
 نظام كبري حد إىل ساباتاحل هذه واتبعت. البيئية اإلعاناتو البيئية والضرائب البيئية فقاتالن تحسابا عن فضال والنفايات
 وقد. البيئية بالصناعات تتعلق بيانات قاعدة بتطوير أيضا كتبامل قام كما. )SEEA( واالقتصادية البيئية احلسابات

 البيئي االقتصادي لتوازنل منوذج لوضع االقتصادية حوثللب الوطين املعهد قبل من السويد يف يةالبيئ احلسابات استخدمت
 مبا املختلفة البيئية لألهداف اديةاالقتص اآلثار تقييم خالل من املدة منتصف يف لبالدل االقتصادية التوقعات يدعم والذي العام

 عامةال ناقشاتامل يف اكبري دورا لعبت قد البيئية احلسابات فإن ذلك، إىل باإلضافةو. كيوتو بروتوكول أهداف ذلك يف
 مثل البيئة، تنظيم على كومةاحل مساعدة إىل دف اليت الضرائب أي (اخلضراء والضرائب املستدام والنمو املناخ تغري حول

 وضع يف للمساعدة احلسابات تستغل واليت ااالت هذه يف بدراسات بالقيام احلكومة كلفت وقد). الكربون على ضريبةال
 . حللها اإلستراتيجيات وحتليل السياسية للقضايا إطار
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 بشكل الطاقة حسابات من مزيد نشر املثال سبيل على خالل من البيئة على احملاسبة جمال يف دهاجهو بتوسيع السويد وتم

 .جديدة أصول حسابات وتطوير متكرر
 

 للتحليل أمثلة

 السويد يف البيئية احلسابات استخدام

 الستهالك النقدية القيم لتقدير احلسابات من بيانات إعدادها يف يستخدم اسةبدر القيام احلكومة طلبت• 
 يتم مل انه باعتبار احلدود ابعد إىل تذهب مل الدراسة هذه أن رغم التلوث من احلد وتكاليف الطبيعية املوارد
 .اإلمجايل احمللي الناتج تقديرات من اخلصم

 بلدان انبعاثات من املتأتية احلمضية األمطار تكلفة درست نجزةامل التقييم دراسات فإن ، ذلك إىل باإلضافة• 
 قيمة يف واخنفاض الصحية واآلثار واحملاصيل الغابات خسارة التكاليف هذه ومشلت. السويد إىل أخرى

 انبعاثات بشأن األوروبية املفاوضات يف مواقفها لدعم الدراسات هذه نتائج السويد وتستخدم. العقارات
 .الكربيت

 

 إضافية معلومات

 وتنشر. البيئية والنفقات واإلعانات والضرائب اهلواء يف واالنبعاثات الطاقة حسابات نشر سنويا يتم• 
 هذه وحتديث بيانات وجود عدم احلاالت، بعض يف بسبب، وذلك كثريا أقل بدرجة األخرى احلسابات

 .أخرى حاالت يف للحسابات املستخدمني وجود عدم وإىل بانتظام البيانات
 االقتصاد جماميع تطوير هدف مع الدراسات تقييم االقتصادية للبحوث الوطين للمعهد األوىل العمل يشمل •

 االقتصادي األثر دراسات إجراء أجل من العمل توجيه مت فقد ذلك ومع. بيئيا املعدلة اجلمعي
 السويد به كلفت الذي العمل نم جلزء املايل الدعم األورويب االحتاد وقدم. عموما البيئية السياسات على

 .أوروستات األورويب، اإلحصائي املكتب توصيات تنفيذ إطار يف
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T���Bف"G+� :  ا

 ا2thi|2ً اz=:2رNf;HM ا2ty4ف 2xهNة GD@ LcHcfwث GH= sthAM 2=GAuل ه:Kل 

 }~i �Cu 2ً2آ�H= ًاNc��@ N�PM ًاNc:� 2ًcUK4روGc2جه;iX2 اEآ ، B|ارد ا_راKE4 2ف أنty4ا 

   .L=G<= Nf _ن @��� Kuا=W اNDb;4 دورهHM  Wu2a W��V 2;أ�2ر� إزاL4و@�Nار� دون 

 ، �2cE4ا �Cu �C:4ض واNH4ا >cV �cdG4ازن اK;4ا �MNw >u 2ًcECu 2فty4ف اNHMو

 LMN�f4�42 ا:E42 زادت اEC�a�2cEC4 NaاK@ 2وزy;@ B;4�2 اcE42ف اty4ا WbDM LcHcf:4أي ا 

 >�EMأنb4�2 اcE4ا �Cu �C:42دة اM2ف زty4ا �f\ نK�M  اتN;a لZ� امGh;\Z4 LD42

 Lf�i 2[ca نK�@ LAcH=�2cE42ف اty4ا �f�M 2E= LCcCd امGh;\Z4 LD42b4ا  . 

 : ا�+G"ف أH اع
 : وهB أ2�dم أرLHV إ�4 ا2ty4ف أKiاع@>�{ 

١.  B�2AE42ف اty42ت : اcEآ �<i >u ?@2A42را:=zة اN;tC4 يKA�44]2 اGHEV Li2ر<= 

 }\KE4ذا@]2 =< ا. 

٢. Gc[42ف اty4ا BUK42ت : روcEآ �<i >u ?@2A4�2اcE4ا Ba Li�hE4ا LcaKy4ا ، LcD:�4ا 

 .اG�4ود 

٣.  Bu2ف ا�4راty4ا : KEA4 L=زZ4وا LJ2;E4ا LVN;4ا LVKw2ت رcEآ Ba �<i >u ?@2A4ا

  .اiX;2ج Ba �<i إ�4ا2fA4ت �Zل =Nا�KEi WJ اPM 2E= LtC;hE4دي 

 .اLcfC�4 ا�Cu Lf@N;E4 ا2ty4ف  ا��2روWE�M :  ا_Bu2E;U – ا2ty4ف ا_2b;dدي  .٤

 

 

 cر�"opف ا"G+&� : ا��#"�eة 

 .i>� ا2:34ء اNHM 2E= B@2fA4ض اNyiZ4 LVN;4اف واG;4هKر  .١

 . ا�4راBu اiX;2جا2thiض  .٢

٣.  LcHcf:4ارد اKE4ا L42J رKهG@. 
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٤.  L�cf4ا L42J رKهG@. 

  . وا_Lcu2E;U وا_2b;dدLMاLci2�iXا2��4ن Nc^�4 =< ا2VKHb4ت @NHض  .٥

 اN^4وة اKcD4اLci واNy[4ة أGuاد 2u �<iم Ba إi�4>� اL4KED4 اPM 2E= LMKuN4دي  .٦

 L<:A= >=�4ى إNأ� N=zا Lcu2E;Uا W2آ�= �cCu �@N;M ا�4ي . 

 

 LH"M bردنو�mا Vr"@A� . �c هls ا

 

 

�  Gر� };M W��V 2[;D� >= �<D;4ا >�EM اتNOP= T|ل وZ� >= 2فty4ا LfdاN=و

2[�HfV 2[:VNV BuK|K= TMزK;4ا ��Jا�4=< و T= 2هNc3@ L\ودرا sHf4ا 

 BaاN3y4ا. 

 :و=< =NOPات ا2ty4ف ا�EM B;4< ا\;Ghا=]2 

- BHcf:4ا B@2fA4ا2:34ء ا NOP=. 

- NOP=2ر:=z2ري اcHE4ا . 

 .ا�hE4ون اBa B�2E4 اG�4ود -

- >= Gd2t4ا Lf�i NOP= �2cE4ا / B42EU2ت إcE2ر آ:=zا L:d2�;E4ا . 

 . اLcaKy4أو/ اLcD:�4 وا�2cE4 إB42EU / اLf�i NOP=  >= Gd2t�2cE4 ا4-

 

�  GHMردنzا >= N^أآ Lc�2E4ارد اKE4ا Ba �yu >= Bi2H@ }42H4ا Ba انGCV L�E� 

 Bta>�Jال أKJzا ?;AM _ N^ب و_ % ١٠-٨ =<  أآKfD42@� =< اU2c;Jا >=

 W�G4ر اGb= W^EM ا�4ي Buال ا4>:2ع ا�4را�MN^آz >= ا2��4ن% ١٥ >= 

 و=2UKت ا2ty4ف اN�;E4رة وز9J ا�w2AE4 ا2MGD@ >= �i2HM�2cE4ت Giرة 

 NDb;4وا ، LMN�D4ا. 

  : وذZ� >= �4لاLf�i scth@ �Cu �2cE4 اGd2t4 =< اWEH@�2cE4 وزارة  �



 
 

٦٠

١.  L�fO 2ءةtآ >c�D@�2cE4ا Lc�c�N4ط اK:h4ا �Cu رK��4ا scth@ }@ ¡cJ 

 Lc4�AE4ت اZ�K4وا. 

٢. V >u TMزK;4ا �w2A= ل�u Wc[�;4 GcJو GMر @�وGbEV 2ءt;وا_آ sHf42 ا[�H

 WEH4وا Gd2t4ا Lf�i 2سc<4و LuوN�= Nc342_ت اEH;\_ر واK��4ا >u 9��4ا

 Ly42HEV ��cth@ �Cu�V2f\أ .  

 . �2ص TcEyV اK@ ?=2iNV �2cEC4 �w2AE4زTM إGuاد   .٣

٤.   >cAwاKE42ل ا2��4وي =< اf<;\آ� اN= ¡MGD@. 

 . وGH@ Li2c� L:h4 2ً<a 4]�� اLM234  اLi2cb4 اLc�2dK4إNUاء  .٥

 Nwق ، اzردن ا2ty4ف Ba أ\2fب N�iات @KJ LcuKل Gu¤Vاد اK<@�2cE4م وزارة  �

 Ba ا2AE4زل وا2E= >cf@ ¡cDV �@2�E4ر\2ت @>WC =< هGر �2cEC4 اW^=zا_\;Ghام 

�2cE4اد،وآ��4 اGuإ LcuK;4ا=? اNV 2دOرXوا W�2\KV مZuzاd TMزK@و ، LtC;hE4ا  T:

 NcaK@�2cE4دي اP@ B;42ت اctAD4ا �Cu �4إ NcaK@ ٣٥ % LcE�2=< آcE42 اE= L�C[;�E4ا 

 ، @KزN�i TMات GJ >uا�� اGA4رة ا�2cE4 ا2thiض =KDCظ K@2a LEcd Baرة إPM�4دي 

 Lc�2E4ا. 

 \2ًMKA وه�� ا�H�= N;=�2cE4 =< ) ١٥٠( KJاB4 ا�2cE4 =< اzردLbJ §Cf@Bi اNt4د  �

= LCcCd LcE�442{ اH4دول ا T= Liى>2رN�zا >= LMKA�4د اNt4ا LbJ Wb@ B;4�2 واcE4ا 

 2[ca�4إ N^د ذ�4 ) ١٠٠٠( =< أآKHM2ً وMKA\ �H�= N;=�4إ Ba Lc�2E42در اbE4ا ¨O 

 اKEA4 ا_2b;dدي اTMN�4 واT\K;4 اNEH4اBi ا�4ي إLa2|X2V �4 اz=:2ر وLCd اzردن

 �G[�@ردنzا KEA4ل اGH= 2عt@وآ��4 ار  �Cu �C:42ت اcEآ >= GM�M Bi2��4�2اcE4ا.  

 ?� ��r"��  :اmردنا�� ارد ا

 9AbMردنzا Bوه Lc�2E4ارد اKE4ا LMودGD= >= Bi2H@ B;4ا LCcC<4ول اG4ا >E| 

 @sthA ه�� اLbD4 =< اWd أن وTdK;M ا�2cE4واGJة =< اWd اG4ول LbD4 Lf�A42V اNt4د =< 

 >=١٦٠ �H�= N;=  / 2ًMKA\ دNa�4إJ  B4اK٩٠ �H�= N;=  / 2مu لKCDV دNa٢٠٢٥ 2E= 
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 9AbMردنzا ¨O >= Bi2H@ B;4ول اG4ا LE�2d Ba �2cE4ارد اK= �<A4 Lyc;i�2 ، وcE42ن اa 

 @;2yوز Gdرة ا2bE4در اGy;E4دة وذ�f�V �4 ا_\;Ghام اNtE4ط ا�2cE4ا2U2c;Jت وا\;Ghا=2ت 

 =< @�C ا�h4ا2iت Ba ا�2cE4  ا�D\ �MNw >u LcaKy4 آ2cEت آNcfة =<ا�h4�2cE4ا2iت 

 إ�4 وPMدي اKJzاض Ba اNc^�4 =< ا�2cE4ا2Ht@NE4ت وه�ا �f�M ا2thiض K�A= Baب 

 LcJ2i >= 2[;cuKi TUاN@ىNأ�.  

 Lc�2E4ارد اKE4�2 إ�4@>�{ اcE4ا LcD:�4�2 اcE4م واGh;�@و LcaKy4�2 اcE4ا W��V 2ًc42J Ly42HE4ا 

 Luا�4را Ba GMا�;=. 

 اKJ N�u L�E� �Cu LcD:�4|2ً و�EM< اK;@�2cE4زع =2bدر :اLcD:�4  اK=�2cE4ارد 

 : ا@�2y ا9MNb;4 ا2H4م آB42;42 إ�4 ا\;2Aدًا اKJzاض@9cAb ه�� 

 . اBa �b@ B;4 اNDf4 اcE4` اKJzاض-

  .اNEJz اBa �b@ B;4 اNDf4 اKJzاض-

  اBa 2ًdNO �b@ B;4 ا2Hc<4ن اBa LcAc:4 اNDb4اءاKJzاض-

 ا2ًc42J LcD:�4 هN[i K اK=Nc4ك N[i �Hf;M ا�4ر2dء �2cEC4 اc�N4©  اGbE4رأن �

 2MرK\ >= Wك آN;�@ردنوz2ن واMNy4ل اGH= ¡C� §CfM ¡cJ كK=Nc4ا N[i Ba 

 WMKw BD:�4اG=zا Wردن دا�zأ=2 ا B42;4ر اGbE4�2 اcEC4 ضKJ K[a LcD:�4ا 

 Ly42H= L:D= T<@ ¡cJ 2ءdا�4ر N[i�2cE4ا L=2دH4ا )LVNh4اءاNE�4ا . ( 

�  9MNb@ sthiا Gd�2وcE4ا N[i Ba ردنzا Wfd 2ءEC4 ©c�N4ر اGbE4ا�4ي آ2ن ا 

 =Nyئ |�Wc إ�4 ١٩٦٤ =< NcDVة 2u 2MNfwم ا�aG@ �Cu �2cE4 إ\Nا�N:c\Wcة 

t4ا }\K= 2ءA^;\2VL�C;E= ةNcDf4ن اK�@ 2=GAu 2ن�c. 

:  �Zث fw>2ت ر�L�c إ�4 دناzر اBa LcaKy4 ا9Ab@�2cE4 ��ا2iت :  اLcaKy4 ا2b=�2cE4در 

 اLcaKy4 اL<cEH4 =< ا�2cE4اL<cEH4 و=;L:\K ا�EH4 واK�;@ ¡cJ ، LCD�4ن ��ا2iت 

اKhb4ر اLcC=N4 ، وGUKM واBa 2[A= GJ اKAy4ب وا�2Aن Ba ا2E�4ل ، @fw 2E[AcV Wbt>2ت 

Khر  اL:\K;= LcaKy4 ا�EH4 =< �ا�2cE4=< اKhb4ر اLMNcy4 واLcAc:4 ، و@;�Kن ��ا2iت 
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 اLcaKy4 اLCD�4 اLMNcU�2cE4 ودوc=K4` و�Khر LcAcw و�KاK�;@ 2EAcV ، Lciن ��ا2iت 

N^آzا >c�cر� >c=2~i >= _ًZ3;\ا  : >MN34وا LcVK\N4ر اKhb42م ا~i2ز4` وf42م ا~i. 

�  �c\2A= `�thi�2اcE42 اEط آNtE4ل اZ3;\_ا �f�V L�c�N42ت اiا�h4ا Ba LcaKy4ا 

 . اG@ LcaKy4هKرًا آNcfًا KU Baدة =2cه]�f�V 2 ا�2cE LJKCE4اsHV N[~@4 ��ا2iت 

�  Ly42H=�2cE4ا LDCb;�E4ا  : �Cu لKbD4ا };M�2cE4ا L:D= N�u T�@ >= L=2دH4ا 

 Ly42H=�2c= 2درbE4 2ًE[= ًاNbAu �4ذ GHMو ، L=2دu �2cE49 اMNb@ };Mو L�CEE4ا Ba 

 أو ا2H4د=Kc\ Ba Lل =LtC;h �2اKcC= cE4ن =;2ًMKA\ �H�= N =< ٨٠ إ�4 ٧٥=M 2>2رب 

  .اzردن@�;Ghم �C4راNO2f= Luة وW��V �2ص Ba وادي 

� �2c= LcCD;4ا  : >�EMأن LcCD@ Nf;H@ �2cE42ً اcCf<;�= رًاGb= �2cEC4 �Cu �C3;4ا WUا >= 

 ¨O  LC��=�2cE4ا L:h4 2ً<a�2 ، ووcE4ا LcEون آ�h= رG<M LcAwK4�2 اcE4ا LMرKtJ_ا 

�h4ا Ba LD42E42ت اi�2اcE4ا B4اKDV L<cEH4ا LcaKy4وه�� ١٢٠٠٠ ا �H�= N;= نKcC= 

 TdK;E42ً ، و=< اE[= رًاGb= Nf;H@ LcEأنآ ?;A@ TcV2Ac4ا LD42E42ر اVوا� Ba L<cEH4ا 

 . اZDE4ة اKcC= �2cE4ن =;�H�= N =< ٧٥ وا�w2AE4 اM 2= Lcfi2y4>2رب اzردنوادي 

 

��Av �  :�c ��ا��jk V ا���f ا

?=2iNV NDb;4ا �Cu ةN:c�42ف واty42V PfA;4ف :  اG[M�4إ WU2ف =< اty4ا LfdاN= 

 B|ر ا_راKهG@ LDa2�= �Cu آ�NMو WEH4ا «:� L¬2c� �Cu اراتN<4ا BHi2� ةGu2�=

 . ا2ty4ف ا��ر واWcC<;4 =< اzر|Z� >=Lcل اK[y4د ا�Cu L~a2DEC4 L^c^D4 ا2bE4در 

 

 : ا�%w ��� ا��Wاءات

 LU2J G�4ردوz2ء ناE4ة =< اGMا�;E4أت اGV ةGHV Nc�t;4وا ¡Df4ا Ba L4وG4ا 

 B�MG4�2 اc= �D\ 2[A= Lc�2= 2تuوN�=�4إ LtC�V 2نEu )2ر  )٤٥٠AMن دKcC=. 
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 L\ودرا }cc<;V L4وG42=` اd�2cE4ا K2 هEآ LcCD;4ا LcCEu �MNw >u 2[;y42H=و LD42E4ا 

  . و2ًuKi اK�E4س ا2t;\Z4 LcaKy4دة =A]2 آ2ًEاN�= Ba�2cE4وع 

 T= مZ�4ة اG2هH= �Cu TcdK;4ا GHVWcا�N\إ NMK:;4 LC=2�;= L:� `H|ود وGأ� 

 G[Vف @�c<D اGMGH4 =< ا2�E4\� ا_2b;dدLM وا_Lcu2E;U واZ� >= Lc�cf4ل اzردنوادي 

 ا2�E4رTM اN;�E4آL وز2Mدة اKE4ارد اLc�2E4 واLd2:4 و=N�= 2[Aوع 2Adة 2�iXء ا2H;4ون

 >MNDf4اEJzاN NaKc\ وا�4ي `cE4ب ٧٠٠ وا�H42ء اE4ا >= �H�= N;= نKcC= . 

 

  : اmردن ا�+G"ف �? إدارة

 : اLc42;4 اNUXاءات ه2Aك 2fO N[O LM2[i Wfd 2ًa2tUط =< آ2u Wم M;{ ا@2hذ أن @cf< إذا

ا�Cu TdK;E4 ا2u2:<4ت اLtC;hE4  درا\2ت =GcاG= NMG<;4 Lciى اN�4ر إNUاء .١

)، BuاNE4ا ، Lcuا�4را LciاKcD4وة اN^4�2 اcE4وا.(  

 اN�4ر اK�c\ TdK;E4ن آNcfًا @>Kم LAy4 وزار�C@ }cc<;V LM اG4را\2ت أن وGU إذا .٢

 ��A@زراءإ�4وK4ا L\22ف ر�tU Nf;HM 2مH4ن ه�ا ا�V . 

 : اLc42;4 اNUXاءات @>Kم ر�L\2 اK4زراء 2E;u2Vد  .٣

-  ��J ا�34اء NcaK@2تi2�=Xا >cuار�E423ر اb4 . 

- DE4اء اNO مKuGE4ا NH�42V LcC<D4ا Wc�2. 

-  2ًi2y= 2ءE4ا NcaK@2بD�z NcaK@و BOاKE4ف اZuzم اKuG= NH�V  ) Zً^=

 NH�V NcH�4٨٧ا >= _ًGV >:C4 2رAM2ر ١٠٠ دAMد ( 

- LcO2E4ا BVNE4 2ًi2y= LMN:cf42ت اUZH4وا }cu2:E4ا NcaK@ 

 =< �Uء =< 2tءوإu اiX;2ج@Nd NcaKوض =�EC4 L=KuGارN�4 >cuاء =Z�Gت  -

 >MرN�;E4ا �Cu Gا�Kt4ا. 

-  LC��= WD4 رةK�E4ن واKH4ا }MG<;4 Lc4وG42ت ا�\PE42V 2لb@_2V L=K�D4م اK<@

 >MرN�;E4ا. 
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 . و@Kز�Cu 2[HM اc<D;�E4< واZuzفا\;Zم ا2iKHE4ت =< ا�34اء  -

 : \2c\2ت =LuKA;= Lc�2 إ@2fع. ٤

  .ت ا_\;]Zك اB�2E4 اscth@  Ncf�4 ا2J2�E4ت ا�E4روWc�2DE42V Lu ذا- 

  .اzردن=TA ا�4را2uت اBa Lctcb4 وادي   --

 .اTcy�@�2cE4 ا\;Ghام ا2cUK4KA�;4 اZ[;\_ L�thE4ك -

 . و@Nآ]KV 2رًا اK¬zار Ba أرا|Bا\;�2yر -

  اK�E4س اLcCD@ �2cE4 أU]�ة@�Tcy ا�E4ار�Cu >cu ا\;Ghام -

- LcEآ scth@�2cE4اcuار�E4ا �Cu LuزKE4ا  >. 

 . اNE^E4ة Ba ا2Ht@NE4تا2yOzر =A¨ اN<4وض �4راLu إM>2ف-

 

  :��ezات رby و��ا�#� ا�+G"ف

١.  Lc�2AE42ت ا=KCHE4ارة(اND42ت اUي ، درN:E4ا «d2�;4ا( 

٢. LVN;4ا LVKwر 

٣. LcD:�4�2 اcE4ا 

٤. LcaKy4�2 اcE4ا 

٥. B�2E4ى اK;�E4ا 

 LCMKw اGE4ىو L واK;E4\:ة>Ncbا4  اLMKy4اPfA;4ات .٦

٧. Db4ا L42D42@2تاfAC4 Lc 
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٨ .��r"��  ا�� ارد ا

- �&��@C�� آ��� ا���"l ا�jC%�� ا

�+ ���آ��� ا���"l ا- �&��@C��  ا

- ��r"�� CH#� ا$@��"ل ا�� ارد ا

-f� �#CHودءbC�  ا

- �#CH?� {�$�@�  ا�bCود ا

-��r"�� CH#� ا�c� b�"G ا�� ارد ا

 

  :دور د� ان ا��%"$#� آ+�"ز ر�"�?

١. f\2DE4ان اKMم دK<M �=2cd لZ� >=و LاءاتNU¤V �JZ4ا �cdG;4وا �f�E4ا �cdG;4ا 

 أهGاa]2وا2�E4رآ2yC42V Lن واH4:2ءات =;LHV2 ا4;�ام اG4وا�N اZ� >= LcAHE4ل 

 وآ��4 ا2�E4رTM ا�ctA@ };M B;4هC4 2;�آG =< ا_4;�ام h42V:» اN;\Xا@Lcycو�::]2 

;V ى ا_4;�امG=و TM2ر�E4ا LHV2;= �4وآ� LuK|KE4ه2 ا�ctA  . 

٢.  L=Z\و LD� >= Gاءاتا4;�آNUXا Gوا4;�آ L=Z\ >= 2قtiX2ت اbbhEC4 B42E4ا  

 Ly42HE4 دةGDE42ف أ�2راty4ا . 

٣.  2[iKE�EV ص وا_4;�امKbh4ا ا�[V LHdKE42ت اcd2t@_ا �ctA@ LHV2;=. 

@2yوزات /  =2t42hت أو =JZ~2ت أMG<@LM{ ا4;>2رyC4 NM]2ت ا2J Ba Lb;hE4ل وKUد  .٤

}@ 2[a2�;2ء اآAإ� �cdG;4ا LHV2;=ذ�4 و  

٥.  NMK:@و >c�D@ Ba }2ه�M 2E= Lb;hE42ت ا[yC4 2تJN;<E42ت واc�K;4ا }MG<@داءzا 

 .واGD4 =< ا2dKHE4ت وا2MGD;4ت 

  .إ�2رة وا2ty4ف وا�2cE42V >= GD4 اN4أي ا2�E42V BA[E4رTM ا�tA@ B;4 ذات اLdZH4 إGVاء .٦

٧. 4 LdZH42ت ذات ا[y4ا T= �c�A;42م ا[E42V 2[=2cd >= 2[Ac�E;4 2[AcV 2Eca 2ونH;CW�a�V 

�tق وأآN:4ا . 
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 : b� bAMء �M&�� ا�@���b اmردH? ا���@�bة �? د� ان ا��%"$#� ا��Wاءات

 2ً<aو �cdG;4ا };M2م�Jz LcHVر WEu L:� T|و };M ¡cJ Lf\2DE4ان اKMن دKi2d  ) L�Z^4

N[Oأ ( ;c\ B;4ا LcV2dN42م ا[E42 ا[ca دGD@ LHV2;= };Mة ، وN;t4ا �C@ لZ� 22زهyiا }

 L:h4ا �C@ ءK| �Cu 2ًMN[O 2زyi_ا. 

 . اKEC4 Lcf�A4ا|Tc وا2V2�D4ت اcdG@ };c\ B;4>]2اzهLcEآ�N= };M �4ا2uة 

 };M �cdG;4ا LcCEu >= 2ء[;i_ا GHVادGuإ BV2dN4ا NMN<;4دة اK�= }ه�V2ت و~JZE4أو/ ا 

 W�K;4ا }@ B;42ت اt42hE4ا[c42إ �cdG;4ا LcCEHV . 

 =T اG4 >ccAHE4ى اy4]2ت اLV2dNC4 LH|2h4 و�Cu اzو�C@ L�d2A= };MLc4 اJZE4~2ت 

 };M 2ت�d2AE4ا �C@ ءK|ادGuإB�2[i W��V BV2dN4ا NMN<;4ا . 

 Lf\2DE4ان اKMG4 يKA�4ا NMN<;4ا >E| �MKb@ دون LE�2<4ا LcV2dN4ا NMرج ا4;>2رG@. 

  :اmردH?�" د� ان ا��%"$#� ا���"م ا���"��� ا�@? ��"ر$

١.  �f�E4ا �cdG;4ا ) �V2�4ا �cdG;42 ورد ) اE4 2ً<a2مو�J�V صKbh4ا ا�[V نKi2<4ا . 

٢.  �JZ4ا �cdG;4ا. 

٣.  LtC;hE42ن اyC42V L2رآ�E4ا. 

٤.  Lc�2yt4ص اKDt4ا. 

٥.  LV2dداءرzا Lc�cf4ا LV2dN4وا . 

٦.  >u GM�@ Lf�AV L=K�D42ه{ ا�@ B;4آ2ت اN�4ا �Cu �cdG;442]2 %) ٥٠(اE\رأ >=. 

٧.  �;V2dN4 LH|2h42ت ا[yC4 Lcf\2DE42_ت اyE4ا Ba رةK�E4ا }MG<@. 

٨.  LV2dN4اLMدارXا.  
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 }dر �aN= )٤(  
 

 

 

 

 

 L%����ف ا�) ا���"l ا��"د�� ( ا  

 l"�����f ا]رe"دي M g � cM"ت اb�أM g � bh"ت ا

 f�M �M �+� �jk c�g اHm@ $"ي

٢٠١٣-٢٠١١  
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��%@ �"تا 

 .اإلشارة المرجعية غير معرفة! خطأ.......................................................................................... تقديــم

 ٦٩.................................................................................................................................. مقدمـة

 ٧١.........................................................................................................................لتنفيذيالملخص ا

 ٧٢.............................................................................................................تعريف بالمياه العادمة: أوالً

 ٧٢..............................................................................  :العادمة المياه مفهوم

 ٧٢..............................................................................  :العادمة المياه مصادر

 ٧٢..............................................................................  :العادمة المياه معالجة أهمية

 ٧٢..............................................................................  :العادمة المياه معالجة أهداف

 ٧٢.............................................................................. : سليم صحي صرف نظام على الحصول آلية

 ٧٣.......................................................اإلطار القانوني واألنظمة المحلية والدولية المنظمة للمياه العادمة: ثانيا

 ٧٣.............................................................  :١٩٩٩ لسنة )٧( رقم البيئة قانون .١

 ٧٣.............................................................  : م٢٠٠٢ لسنة )٣( رقم المياه قانون .٢

 ٧٣.............................................................  ١٩٩٧ لسنة )١( رقم يةالمحل الهيئات قانون .٣

 ٧٣.............................................................  :٢٠٠٤ لسنة )٢٠( رقم العامة الصحة قانون .٤

 ٧٤.............................................................  :م٢٠٠٣ لسنة )٢( رقم الزراعة قانون .٥

 ٧٤.............................................................   :البيئي التقييم سياسة .٦

 ٧٤.....................................................................................................:المعاهدات الدولية في البيئة. ٧

 ٧٤................................................................ الجهات ذات العالقة بالمياه العادمة والصرف الصحيدور: ثالثاً

 ٧٤..............................................................................  :البيئة جودة سلطة .١

 ٧٥ .............................................................................  :المحلي الحكم وزارة .٢

 ٧٥..............................................................................  :الزراعة وزارة .٣

 ٧٦..............................................................................  :المياه سلطة  .٤

 ٧٦..............................................................................  :والصناعي الصحي القطاع .٥

 ٧٧..............................................................................  :البيرة مدينة مياه معالجة محطة .٦

 ٧٨...............................................................لتخلص منهاواقع المياه العادمة والصرف الصحي وآلية ا: رابعا

 ٧٩.................................................................المستوطنات اإلسرائيلية وأثرها على البيئة الفلسطينية: خامساً

 ٨٠......................................................ينيةالخصومات اإلسرائيلية من العوائد الضريبية للسلطة الفلسط: سادساً

 ٨١.................................................................................................................................. :النتائج

 ٨٢.................................................................................................................................:التوصيات
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 ,.-,ـ*
 NMN<;4اد اGuإ GA;�M 2مHC4 ولzي اKA�4ا TV٢٠١٢ر }dر LMدارXوا Lc42E4ا LV2dN4ان اKMن دKi2d �4١٥( إ ( LA�42دة ٢٠٠٤E4ا )٢٦ ( ،�A=

�Cu �A@ B;4أن ا " ~B"h�@Kو� ~o"%وأ� ~B"$ودرا ~B"آ�%B �+�@H �A�J@� {&j����[ ر��r ا�b� ان KB"ر�� ر�[ $A �� أو bAM ا
 ?����@��G"ت ا���wB#� وا��zCو��� ا��@�M �#B&��" وا���hY"ت وا�@ �y"ت ����H" إ�L ر��r ا��j&C ا� ��Av وا��+&� ا"`��وا

 � ".زراء ]B`"ذ �" �&)م ����H"و�+&� ا
 

 MNf;HعK|K=  L=2دH4�2 اcE4ا GJأ  NbH42ت اMGD@ Nf42{أآH4ا �UاK@ B;4�2 ،اcE4وا LcD42ت اA�2�4وا L�cf4ا �Cu LcfC�4وذ�4 ��2ره2 ا 
NEH4ا T\K;4ول، واG4ا sHV Ba W�G4ا Lf�i 2عt@وار Lci2��42دة اM�4ل اGH= 2عt@ر_ Lyc;iو ،LcaKy4وا LcD:�4ا Ba ديKEH4وا B<azا Biا

GU 2تcآKC\2ر\2ت وE= رK[xن وGE4ا¤a ،2ةcD4ا Ba N�f42 ا[CEH;�M ةGMNcfآ W��V داد�@ L=2دH4�2 اcE4ا LcEن آ، W��@ B[a B42;42Vو 
 .�:Nًا �2ًcD و@��f اN=zاض اLA=�E4، وأK�@ 2�Mن N�DC4 Lf\2A= L�cVات اN=4 LCd2A4اض

 
< ا4;�ام اy4]2ت اK<C4 LH|2h4اci< واKC4ا�¨ واNcM2HE4 اLc�cf4، و=Gى @c<D>]2 4هGاف اLuK|KE4 4]2، إ�4 ا4;�آG =اNMN<;4 ه�ا G[Mف 

Nc��;4وا Lc=K�D4ا=? اNf4ا >u ?@2A4ا L�cf4إدارة ا Ba L=K�D4ا «:h4 2Hf@. 
 

 LcEأه >E�@ه�ا و N�i Ba }2ه�M �iKآ Ba NMN<;4اBuK4اscth@و ،>cC=2H42ت وا�\PE4ا >cV B�cf4ا Lc�cf4ا W2آ�EC4 ضNH;4ا Nw2h=  
W2آ�E4ل 4]�� اKCD42د اyMإ �Cu WEH4دواzا NMK:@و >c�D@ Ba LE2ه�E4وا ،�cf42V Lb;hE42ت ا[yC4 B�cf4اء ا،L >= L�cf4ا �Cu 2ظtD4وا 

LcDو� LEcC\و Ltc~i L�cV Ba ®cHC4 L=2ل ا4>2دcUzا �J 2نE�4 L=اG;�E4ا LcEA;4أ اGf= �c<D@ر وKهG;4ا. 
 

 @{ ا�2cE4 ا2H4د=2cCEu  ¡cJ ،Lت ر�Cu LcV2d ا�hM 2Eca L�cf4واTd اLU2D4 إ�4 ا2fC:;E4ت اBa LcE42H4 ا2d LV2dN4م اKMG4ان NU¤Vاءو=< 
L=2دH4�2 اcE4ع اK|KEV LCb42ت ذات ا[y4زارات واK4د =< اGu 2رةMز BDb4ف اNb4و  وا >c:�Ca Ba L=2دH4�2 اcE4ا Tdوا �Cu فKdK4ا

، و�Da دور ، واKdK4ف �Cu ا2HMN�;4ت واKbA4ص اLciKi2<4 اA@ B;4~{ و@;LC��= T= W=2H ا�2cE4 ا2H4د=LL اBa LcVN34 اGMGD@t�4ًاو
LC��E4ه�� ا �Cu وا4>�2ء GD4ا Ba LtC;hE42ت ا[y4ا،>wاK= GMGD@2  و[CEu Ba رKb<4وا WCh4وأدا�]2ا . 

 



 
 

٧٠

HIJHا KLIMNHان اPQة دNTد أPVW XYIZ[L NQN\[Hا ا]ه ّ̀ aُأ `\H cdو KQدارgوا Kh Xidأ XJjHا kd KhHو`Hت اITرIJJHا
 kd chM`[Hوا KLIMNHا XJa mQmjnو Xhjonو NQPp[H KdدIVHراء اrت واIstuJHIL انPQ`Hة اNTأ vtNn wht ،kLIMNHا

 .اIyTzJHت اI{|H Kh{hpy}oHء دوKH اIyTzJHت واPxI\Hن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

٧١

 ا789:5 ا012345ي
MN<;42ول اA@Nو LcVN34ا Lt�4ا Ba L=2دH4�2 اcE4ا Tdع واK|K= 2HMN�;4تاLMا2�4ر >ciاK<42 وا[V Gc<;4ى اG=د ،  وKUان وKMG4ا ¯J_ Gdو

 Lb;hE42ت ا[y4ا >cV 2Eca 2تc4K��E42ت واcJZb4ا Ba Wا�G@ دارةX LcAwو Lcyc@اN;\د إKUم وGuو ،}cc<;4ا WD= عK|KE4ص اKbhV
 .ذات اTcy�;V LdZH4 ا_\;^2Eر �caه�ا ا4>:2ع، و4{ @>{ اy4]2ت 

���"@�  :و�fy B b ا�b� ان إ�L أه� ا�Vr"@A ا
١- �P�#� :$&�j � دة ا

• L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= �hM 2= ًاGMGD@و BAc:�Ct4ا L�cf4ن اKi2<V L�2� ةGE;H= LM�ctA@ ¨ا�K4 دKUم وGu. 
 .Ghا=]2 واTEy42[A= �Ch;4 ا�2cE4 ا2H4د=L وNwق =y42H;]2 وا\; وا|NcM2H= LDو _ GUKM أ\© •
• L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= Ba �bh;E4ا BtcxK4ا2�4در ا Ba �<i. 
•  Lb;hE42ت ا[y4ا T= �c�A;4ا LMودGD= ىG= >= �<D;C4 LtC;hE4ا L:�izوا TM2ر�E42ت وا�\PE4ا LfdاNEV2[=2ت ا4;�اtا�KE42V 

L�cf4ا LM2ED4 ةGE;HE42ت اEcCH;4وا ©cM2<E4وا. 
 

٢- ?&%�� :وزارة ا�%�w ا
• uدKUم وG2تi2cV ةGu2d L=2دH4�2 اcE4وا BDb4ف اNb4ع اK|K= لKJ LC=2O  . 
• 2ًcU2ر� L4KEE4ا BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE4ا TM2ر�= �ctA@ Ba L<�K= 2تMK4وأو L=2u L\2c\ GUKM _. 
• L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= }c~A;V L�2h4ا LcCDE42ت ا�c[4ن اKi2d Ba اردةK4ا LciKi2<4اد اKE4ا LM2tم آGuBDb4ف اNb4وا . 
، �hM 2Eca اG42 �2cE4ور اBV2dN4 واNOXا�Cu Ba ا2�c[4ت ا2c<C4LcCDE4م V اK4زارة T= �c�A;42V اNwzاف ذات اK<@ _ LdZH4م •

L=2دH4ا. 
 

٣- �Mرا(� :وزارة ا
 .وا_\;2tدة =< ا�2cE4 ا�2c= Lc<A@ L:D= >= Ly42HE4 اNcf4ة اzرا|Zb;\2 BحGuVم 2cdم اK4زارة  •
 . اK4زارة 2AV �Cu WEH42Vء اG�4ود 2t;\Z4دة =< =�2c اz=:2ر _\;Zbح اzرا|Gu Bا \G اL~a2D= Ba 2UKH4 أرGu2DMم 2cdم •
 

 ٤- ��A�jC&G� :$&�j ا���"l ا
• BAc:�Ct4�2 اcE4ن اKi2d Ba اردةK4وا L=2دH4�2 اcE42V L<CH;E4ا LciKi2<4اد اKE4ا sHV �ctA@و �cf:@ };M }4 . 
• cE4ا ©Cy= 2مcd مGu�V LwKAE42ت اc4وP�E42ت واfUاK42V BAwK4�2 ا. 
• L=2دH4�2 اcE4ا Ly42H=و TEU LcCEu �Cu افNOX2V �CH;@ LVK;�= LcV2dاءات رNUإ GUKM _ 
 .@��N اGf4ء Ba WEH42V =�2رTM ا�2cE4 ا2H4د=L واNb4ف اcJ ،BDb4¡ آi2` اzو2�E4 LMK4ر�2c= TM اN�4ب •
• ;= L=2u L\2c\و LD|وا Lcy[A= GUKM _BDb4ف اNb4وا Lc;D;4ا LcAf4ا TM2ر�= �ctA@ Ba 2تMK4وz2 ا[ca دGD@ LC=2�. 
 
٥- ������ : و�� �"ت ا�+"H} اW$�ا��o�B?&�r ا��Av @C"ت ا��L&M ��"K أراg? ا��GJ ا

  \2E= ،2ًMKA أدى K�u W��Vا�Bأرا|B اGVLt�4ون =Ly42H إ�4  ٣ =KcCن م٤٠اKJ L342f4ا2y= 9MNb@ };M  B4ري ا2AwK;�E4ت •
Lcuا�4را B|راzوا LcaKy4وا LcD:�4�2 اcE4ث اKC@ �4إ. 

Lc<A@ };M ا�2cE4 ا2H4د=L اu Ly@2A4< ا2AwK;�E4ت اN\Xا�LcCc وا�w2AE4 اLcAc:�Ct4 اLV2�AE4 إ�4 ا�i2y4 اN\Xا�2�J �Cu BCcب  •
Gdو ،LcAc:�Ct4ا LcAwK4ا L:C�C4 LcfMN�42ت ا<D;�E42 =< ا[u2:;dل اZ� >= LcAwK4ا L:C�4ا B4اKJ 2تcEbh4ا LEcd `3CV 

 .٢٠٠٠ �A= W�cO ا2H4م ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
 .2cdم ا�i2y4 اN\Xا�TcEU LCdNHV BCc =�2رTM اLcAf4 اLc;D;4 و=< |AE]2 ا�2cE4 ا2H4د=L، آ2E هK ا2D4ل LAMG= Ba دورا •
 

¤a �4�4 ورةN�V B�KM انKMG4ن اWc��@}\ور «:h4ا T|KV مK<@ Lb;h= LcAwو LAy4 2\2ت وc�42ت ا_ اMK4وzا GMGD@2ت وcyc@اN;\
2= Wآ Ba >wK4ى اK;�= �Cu 2تcJZb4وا CH;M �Cu WEH4وا ،BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42V �>\2تJN;<E42>ا4  اiLciK2تا4 وHMN�; 

B;4اا TcEU }~A@  L42وDE4 �2cE4ا L:C\و Lc42E4وزارة ا >cV Wا�K;4ا �M�H;4 LAy4 Wc��@ ورةN|�4، و�V L<CH;E4ا BJاKA4 9M�i >= GD4ا
 ،L:C�4ا LcfMN�4ال اK=z2 =< ا[u2:;dا };M B;4ال اK=z2ر اE^;\_ا Ba 2مH4ا4>:2ع ا T= 2ونH;42V2ص وh4ا4>:2ع ا Tcy�@ �Cu WEH4وا

ام  إNUاء @>2�f�4 W=2O }ccت اNb4ف اBDb4 اLc42D4 و@GMGD اzو2MK4ت 2AVًء i �Cu;�2? اcc<;4{، وا�Cu WEH4 إV�4]�ا ا2yE4ل، و|Nورة
أ�2Dب ا²�AE4ت اN;V Lcu2Ab4آ�c وGJات =Ly42H أو2c= 9MNb@ Wfd Lc4ه]2 ا2H4د=L إ2�fO �4ت اNb4ف اBDb4، و|Nورة إNdار 

L�cf4ا LwNO WcHt@2ء و�iإ �Cu WEH42ده2، واE;u_ زراءK4ا ©Cy= �42 إ[Haاده2 ورGuإ }@ B;4ا LE~izا. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٧٢

 

 B@1:5@C DEFAG اA5@د,*: أوً>

 :@B اA5@د,*,IJ2م ا1:5
 }dر L�cf4ن اKi2d فNu)٧ ( 2مHC4١٩٩٩ }d2دة رE4ا Ba )أنا) ١ �Cu L=2دH4�2 اcE4 "  أو LMأو ¬2ز LC�2\ أو LfC� ادK= WHtV L�KCE4�2 اcE4ا

LtC;hE4²ت ا�AE4أو ا Bi2fE42زل أو اAE4ا >u `tCh@ أو `y;i L<cd2ت دA�2أو آ Ld2w "2[tMNH@ }@ 2Eوا�4;� ا، آ TUاNE4ا ��J LcECH4 �Cu 
 2[iأ B;4�2 اcE4ا=]2 أو @{اGh;\ا ?;A@ B;4ا>u Ti2bE4أو   اLci2��42ت اHEy;4ن  ، واK�;@و ،L<42uو LVاد =�اK= �Cu L=2دH4�2 اcE4ي اK;D@

 2[E~H= Ba ) B4اKJ٩٩.٩ ( %>=  2ءE4ا )ت% ) ٠.١Z�a «<a. 

 :,L@در اB@1:5 اA5@د,*
- Lc4�AE4ا L=2دH4�2 اcE4و@�ا yE4�2 اc= �E2@�2ر�E4أو ا ،B4�AE42ل اEH;\_ا >= Ly@2A4ي ا. 
- Lcu2Ab4ا L=2دH4�2 اcE4ا L=2دH4�2 اcE4ا >u 2[;fcآN@ 9C;h@ ادK= �Cu يK;D@و ،Lcu2Ab4²ت ا�AE4آ2ت واN�4ا >= Ly@2A4ا Bوه 

،Lc4�AE4ا«Vر �yM �4ا ،L=2\ 2تtCh= �Cu L=2دH4�2 اcE4ي ه�� اK;D@ 2ن أن�=X2V B42;42V42 وH= اءNUإ Lc4أو Ly  BaTi2bE4ا 
 Wfd=2دH4�2 اcE49 اMNb@BDb4ف اNb4ا L�fO �4إ L. 

 . =�2c اz=:2ر اWba Ba L:d2�;E4 ا�4;2ء واNy@ B;4ي Ba اK�4ارع واzودLM و@T= «C;h ا�2cE4 ا2H4د=L اN�zى -
- �2cE4أو =�2رب ا ®c;t;4ف اN¬ �4إ LVN�;E4ا L=2دH4�2 اcE4اA42ل، واEuz²ت ا�A= >u Ly@2 أو ،LM2رy;4²ت ا�AE4ا. 

 :أه:M5@A, *1* اB@1:5 اA5@د,*
١. 2H4ا LDb4ا LM2EJ2تff�= �Cu �2cE4ي ه�� اK;D@ ¡cJ ،L�cf4ا �Cu L~a2DE4وا L= اضN=zا  LMK�uو Lc�2cEcآ LtC;h= ادK=و 

L�cfC4 2ت�KC= Nf;H@. 
٢. Wc�2DE4وا LVN;4ا LM2EJ LCV2<4ا LfCb4اد اKE4ا L4إزا �MNw >u اKE4ا sHVو �c\N;C4 Nc¬ N�2AH4أو ا L<42H4ا LfCb4د ا

2[ca بK¬NE4ا. 
٣. LcUND42ر اyOzوا Lcuا�4را Wc�2DE4ا sHV ري Ba L=Gh;�E4ا LV�H4�2 اcE4ك اZ[;\ا WcC<@ . 
٤. �Nc¬و GMGD4وا NyD4ا Lu2Abآ Lcu2Ab42ل اEuzا sHV Ba LV�H4�2 اcEC4 WMGfا=]2 آGh;\ا. 

 
 

 : اB@1:5 اA5@د,*,M5@A*ف ا-أه
١. 2�iXا LM2EJانKcD4ن وا. 
٢. LcHcf:4ارد اKE4وا L�cf4ا LM2EJ . 
٣. LM2EJ2مH4ا B42Ey4ا N~AE4ا . 
 .Na �C�NMK:;C4 LCMGVص  اLJ2c�4 ا2h4رLcU، و=< �Zل @�c�D@ Ba Gu2< اT|K4 ا_2b;dدي .٤
٥.  LcaKy4�2 اcE4ا LM2EJ LcD:�4ثواKC;4ا N:� >=. 
 .Gc�Ktc;4 واNc4K�4ا واX\]2لsHV اN=zاض =^W اLM2EJ اLDb4 اL=2H4 وذGD42V �4 =< اi;�2ر  .٦
٧. LcCا�G4ا LJ2c�4ا Tcy�@. 

 

 P19Q RST فFT م@UV W9X لILS515* اZ: 
١. 4 LdZH42ت ذات ا[yC4 دK[y49 اc^�@و Nfأآ W��V WEH4اBDb4ف اNb42ت ا�f�V �w2AE4ا TcEU �fOو Lc:3; Nأ� >= GDC4 ،

LM2رy4ا LMودzوا Lc�2b;=_ا NtD4ا. 
 .إ2�iء =D:2ت @TcEy و|³ .٢
٣. iإL=2دH4�2 اcEC4 Ly42H= 2ت:D= 2ء�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٧٣

@1V@[ :*,د@A5ا B@1:95 *:U3:519* وا5-و15* اS:5ا *:UV\وا RVIV@.5ر ا@]^ا 
@sHV GUK ا2HMN�;4ت واK<4اci< ا�D@ B;4{ و@d }~A:2ع ا�2cE4 ا2H4د=L واNb4ف اc:�Ca Ba BDb4<، وذ2Hf@ �4 4دوار ا2E@ B;4ر\]2 

42V LdZu ذات L�\P= WآB42;42آ B2ع، وه:<: 

١.  P`ر *a1b5ن اIV@`)٧ ( *3g5١٩٩٩: 
 دور :)٢٩(، آ2E ورد Ba ا2E4دة ر�2cE4 }d ا2H4د=Lا )١(، aNu ¡cJ` ا2E4دة رd{2د=K=Lاد Ki2dن اNc�M 2= L�cf4 إ�4 ا�2cE4 اsHVH4 رد Ba و

 �c�A;42V 2مc<42V L�cf4دة اKU L:C\Lb;hE42ت ا[y4ا T= T|KV ا NcM2HE4وا ©cM2<E4ام أو اGh;\2دة اuأو إ Ly42H=و TEU Lctc�4 L=زZ4
}cC\ W��V 2ر:=z�2 اc=و L=2دH4�2 اcE4ا >= �Ch;4ا،L=2H4ا LDb4وا L�cf4ا �Cu 2ظtD4ا T= ءمZ;M  2دةE4د ) ٣٠(،) ٢٩( واGD@ B;4ا

L=2دH4�2 اcE4ا >= �Ch;4ام أو اGh;\2دة اuX L=زZ4ا NcM2HE4وا ©cM2<E4ا T|KV زارةK42ت اfUوا T= ءمZ;M }cC\ W��V 2ر:=z�2 اc=و 
L=2H4ا LDb4وا L�cf4ا �Cu 2ظtD4ا. 

 
� :��hY"تا
 =�A ا2H4م M }4;{ إNdار اKC4ا�¨ اLM�ctA;4 اKi2<4 LE~AE4ن اL�cf4 ا�E4آKر أ�Cu �Zu اN4¬{ =< إGuاده2 وCy= �Cu 2[|Nu© اK4زراء -

٢٠٠٨. 
- LM2tم آGu<4 LE~AE4ا LciKi2<4اد اKE42ت واHMN�;4ع  اK|KE4إ�4 ه�ا ا L�cf4ن اKi2d قN:@ ¡cJ ،BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42ع ا:

E4ا Ba «<a }d١(2دة ر( 2دةE4وا،)٢٩( 2دةE4وا )٣٠(�Zu2 أ[c42ر إ�E4ا . 
 

٢.  P`ر B@1:5ن اIV@`)٣ ( *3g5م ٢٠٠٢: 
- d2م @{ إH4ا Ba نKi2<4ار ه�ا اN�2م ٢٠٠٢cE42ع ا:d }~AM �2 وإدا =<ا�4يcE42در اb= ¡cJ  �2cE4وا Lc�2E42\2ت اc�4ر@]2 وا

LcaKy4وا LcD:�4و،ا  GdودGD= W��V >�4و BDb4ف اNb42م ا~iو L=2دH4�2 اcE4ق إ�4 اN:@. 
-  2E2آ[;d2w 2دةM�2 وزcE42در اb= وإدارة NMK:@ �4ن إKi2<4ف ه�ا اG[M  ثKC;42 =< ا[;M2EJ2 و[~tJ2 و[;cuKi >c�D@و

L:C ا�2cE4 إL  \ �4 اu LC=2�4< إدارة =2bدر ا�2cE4 واNb4ف اc:�Ca Ba BDb4< اP�E4وc4، وB4KM ه�ا اKi2<4نوا_\;�Aاف
 .اB;4 أ�UKEV `��i ه�ا اKi2<4ن

-  ��Jنا4وKi2<، L[U �2cE4ا L:C\ Nf;H@ LcaاNOإ TcEU Wfd >= 2ه�ctA@ };M B;4ا BDb4ف اNb4�2 واcE4ا TM2ر�= �Cu LcV2dور 
 .وذKi2<C4 2aZ� �4ن sHf4 ا2�E4رK<@ >�4 TMم \L:C اNO2f= �ctA;V �2cE4، اNwzاف

٣.  *19S:5ت ا@a1J5ن اIV@` P`3* ) ١(رg5١٩٩٧ 
LHcfw اLdZH4 اNOXاK4 Lcaزارة ا�D4{ ا�Cu BCDE4 ا2�c[4ت اLcCDE4، و=WEHV �;hM 2= 2[A ه�� ا2�c[4ت Ki2< Baن KM|¨ ا4 -

L=2دH4�2 اcE4إدارة ا. 
-  ¯JK4 G<a ،�Zuن أKi2<4ا L\ل دراZ� >=LM2tم آGu فNb4وا L=2دH4�2 اcE44>:2ع ا LE~AE4ا LciKi2<4اد اKE42ت واHMN�;4ا 

 }d2دة رE4ا Ba «<a نKi2<4ق اN:@ ¡cJ ،BDb42=© ) ١٥(اh4ا GAf4وإدار@]2  "إ�4ا L=2H4ا scJاNE42ري واyE42ء ا�iإ 
2[;fdاN=وLcCDE42ت ا�c[4ا Wfd >= ." 

٤. *,@A5ا *SL5ن اIV@`  P`3* ) ٢٠(رg5٢٠٠٤: 
، وآ��4 ا�E4 �c�N;4اوL4  وآy42H= Lctc;]2 وا�2cE42V 2[A= �Ch;4 ا2H4د=�c�N@L ا²�AE4ت اL�2h4دور وزارة اKi2<  Ba LDb4ناGJ4د 

N4]2 أ� LaNJ أو WEu أيCu �L�cf4ا LD� أو L=2H4ا LDb4ا  Lc42;4اد اKE4ا Ba 2Eوذ�4 آ: 
-  }d2دة رE4٢ا  GAf4١٦ا L=2H4ا LDb4ن اKi2d >=  �A@ B;4اف ا4"اNOX2ت  ا:D=و BDb4ف اNb42ت ا�fO TcEU �Cu BDb

L=2دH4�2 اcE4ا Ly42H=." 
 TEU ا�2cE4 ا2H4د=L و=�2c اz=:2ر أو =y42H;]2 أو إ2uدة ا\;Ghا=]2 أو "ا�A@ B;4  اGAf4 ج =< Ki2dن اLDb4 اL=2H4 ٤٢ا2E4دة  -

2[A= �Ch;4ا ". 
Nb4ف اN¬z BDb4اض @�GcE اzرا|B ا�4راLcu، أو N~DM ا\;Ghام =�2c ا" اKi2d >=  �A@ B;4ن اLDb4 ا٤٣L=2H4ا2E4دة  -

LcAHE42ت ا[y4ا T= �c�A;42V زارةK4ده2 اGD@ B;4ا «VاK�4وط واN�C4 2ً<aإ_ و ،LcC<D42ت اuرو�E4ري ا." 
 

 :مالحظاتال
-  LciKi2<4اد اKE42ت واHMN�;4ا LM2tم آGuBDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42ول اA;@ B;4اdر L=2H4ا LDb4ن اKi2d Ba  })٢٠ ( LA�4

٢٠٠٤. 
 



 
 

٧٤

٥. *Xراo5ن اIV@` P`3* ) ٢( رg5م٢٠٠٣: 
-  �i4ا }d2دة رE4ا Ba نKi2<)أن ) ٥٤ �Cu مK<@Luوزارة ا�4راBu42>:2ع ا�4راV L�2h42\2ت اc�4وا «:h4ا T|KV ، 2ونH;42V 

N�C4 LD4ب وا�2cE4 ا�Cu WEH4 ا_\;2tدة =< اNc¬ �2cE4 ا2ً�Kb� 2b4 ،واL:C\ T= �c�A;4 ا�2cE4 واy4]2ت اLb;hE4 اN�zى
Ly42HE4وا Luاض ا�4راN¬z Bu2ل ا�4راEH;\Z4 2ر:=z�2 اc= TcEy;4 كNf4ة واNc3b4ود اG�42ء ا�iإ. 

-  }d2دة رE4ا `bi 2E٥٥(آ ( �Cu Luن ا�4راKi2d >= "y42H= };M }4 2= L=2دH4�2 اcE42V Lcuا�4را Wc�2DE42@2ً ري اV 2ًHA= TAEM; 2[
E4ا LcAwK4ا NcM2HEC4 2ً<aوLb;hE4ا LcAt42ت ا[y4ة =< اGE;H". 

 
� :��hY"تا

Guم آLM2t اKE4اد اLciKi2<4 اK4اردة Ki2d Baن ا�4راKbhV Luص @c~A{ وإدارة وإ2uدة ا\;Ghام ا�2cE4 ا2H4د=L اBa Ly42HE4 اN4ي  -
Buا�4را. 

- L4اد أدGuإ };M }4 اءاتNUإ LVK;�=Nb42ع ا:<V �CH;E4ا Byc@اN;\_ف اG[4ا �ctA@ Ba Gu2�@ L=2دH4�2 اcE4وا BDb4ف ا. 

٦. Ra1b5ا P11.45ا *Q@1Q: 
@{ ا2E;uد \L\2c اcc<;4{ اCy= Wfd >= B�cf4© اK4زراء ، و@BAH اKE4اL<a اLc�cf4 اLcCEH4 اM 2[fUKEV B;4;{ درا\L و=NاLHU ا��2ر  -

Lc�cf4ا L<aاKE4ا ¨A= Ba N~A4ا Wfd LMNMK:;42ت اw2�AC4 LCE;DE4ا Lc�cf4ا. 
ت اL�cf42V ،L 2[cCu �UK;M B;4 إ|La2 إ�4 ا²�AE4اNUXاءات اLcCcbt;4 واzدوار اGDE4دة L[U W�4 ذات cdZu{ اGJ L\2c\c<;4دت  -

2[CEu ةNO2fE4 زمZ4ا �c�N;4ا �Cu 2[4KbD4 B�cf4ا N�zا L\درا }MG<@،}cc<;4ا NcM2H=أ\© و GMGD@ �4إ La2|إ . 
- ;h= 2ت�\P=وزارات و >= B�cf4ا }cc<;C4 LAy4 Wc��@ }@ >= W2 آ[;MK�u Ba }�@ LtC)L�cf4ون اPO وزارة، Lu2Ab4وزارة ا ،

BCDE4ا }�D4ت، وزارة اZا�KE4وزارة ا، Luوزارة ا�4را، LDb4وا��2ر،وزارة ا LJ2c�4وزارة ا ، «c:h;4وزارة ا ، L:C\
2cE4و ،�اLd2:4ا L:C\(                    

 

٧.*a1b5ا Rq *15ه-ات ا5-و@A:5ا : 
-  �iG4ن اKi2<4ا B4و Ba Lc\2\z2دئ اfE4ى اGJإ�Cu �4 ،ثKC;42 =< ا[;M2EJو L�cf4ا �Cu 2ظtD4ول اG4م ا�;C@ ¡cJ  2ذh@2V �2�;<EV

وذGf= �c<D;4 �4أ  ،i�O]2 ا�Cu L~a2DE4 اL�cf4 اL:cDE4 اB;4 =<" ا2H;4ون اG4وB4 " ، أو Ba إ2wر "=< �i2U واGJ " اNUXاءات 
L=اG;�E4ا LcEA;42لاcUzة اGu2�=و �Cu LcCf<;�E4ة واN|2D4ا  LcHcf:4وا@]2 اN� >= ةGctE4وا L4K<HE42دة اt;\_ا. 

2c\ �Jدي K<4 2ً<fwاGu اKi2<4ن  GC4ول"  =�Cu �A أن Ba٢١ اGfE4أ  ١٩٧٢ 2uم { ا_ه;2Eم اG4وBa L�cf42V B4 إZuن \;Kآ]GV4Kأ -
 ر�|Nا�f�;V اGu 4م=��Lc4K اG4ول 2\2@]2 اLc�cf4، و@;WED اc�V ZًEu LcHcf:4 اG4وB4 و=c^2ق اz={ اGD;E4ة Ba ا\;Z3ل =Kارده2

 ".\2cد@]2 اL�cfC4  LcAwK4 اGC4 L:cDE4ول اN�zى أو Ba اc42dz{ اT<@ B;4 �2رج GJود
 �cUK;4 و@>MK{ أي =�c=- �C^2ق LHcf:C4 BE42u وهK  - اGD;E4ة ={اLcHEy4 اL=2H4 4 ا2b4در u< 2U١٩٨٢ء اcE4^2ق اG4و2H4 B4م  -

�VلZ3;\وا LHcf:4إدارة ا Ba كKC�4ا GuاKd >E�;Mو ،LHcf:4ا �Cu Nc��;4ا �i�O >= يN 2اردهK= . ه�ا �AE�@ 2= زNVو=< أ
_ 2EM 2= �f�;Mرس @D` و_M;]2 أو رV2d;]2 =< أBa L:�i اN|Xار  اcE4^2ق، ا�Cu �A4 أن �Cu اG4ول أن @�Cu WEH أن

LcHcf:42ت ا=K~AE42V zول اG4ا Ba LHdاK4اLHcf:4ا LM2EJ ،�4وآ� ،LcEcCdX2ت اM_K4ود اGJ ى أو �2رجN�  Ba 2[cCu 2ظtD4وا
LcAwو LM_و LMz T�h@ _ B;4ا �w2AE4ا. 

 

@ًr5@[ :RSL5ف اFL5د,* وا@A5ا B@1:5@C *`sA5ت ذات ا@JM5دور ا 

١. *a1b5دة اIv *w9Q: 
 L�cf4ن اKi2d �UKEV }d٧(ر ( LA�4 ١٩٩٩،Mُ Kّh اءالNUXوا ®c;t;4اLMدارXت ا LfdاNEV 2مc<4ا L:C�C4 �DM ¡cJ L�cf4دة اKU L:C�4 

LtC;hE4ا L:�izوا TM2ر�E42ت وا�\PE4ةاGE;HE42ت اEcCH;4وا ©cM2<E42ت واtا�KE42V 2هGc<@ ىG= >= �<D;C4   2درbE4وا L�cf4ا LM2ED4
 .اLMKcD4، اCfd >= LuK|KE4]2 و2�Jz 2ً<aم ه�ا اKi2<4ن

 L&M ت"�hYدور�� �j&$ �P�#� : دة ا
 =< )٢٩(ر2E4 }dدة KU L:C\ }<@ }4، 2V ZًEuدة اNcM2H= T|KV L�cf4 و=>TEy4 ©cM2 ا�2cE4 ا2H4د=L وNwق =y42H;]2 وا\;Ghا=]2 -

 .Ki2dن اM }4 ¡cJ L�cf4;{ إNdار اKC4ا�¨ اKi2<C4 LM�ctA;4ن
 ¶2c4ت اBa WEH4 ا�ctA;4 وا�cf:;4 واNE4اM }4 LHU;{ إGuاد دWc4 إNUاءات =��K و=�2cEC4 GE;H ا2H4د=L واNb4ف اGDM ،BDb4د -

®c;t;4وا LfdاNE4وا . 
- >cciاGcE4ا ®c;t;4وا LV2dN4ا BtxK= LM2tم آGu، }دهGu §CfM ¡cJ ١٢2ًtxK=  �Cu LcVN34ا Lt�42ت ا~a2D= La2آ �Cu >cuزK= 

B42;4ا KDA4ا : 
 



 
 

٧٥

L~a2DE4ا\{ ا >cciاGcE4ا ®c;t;4ا BtxK= دGu 
WcCh4٢ ا 

 ٢ رD4 `cV2DM{ و أ
LcCc<Cdم وN�4Kw ٢ 

>cAU ١ 
`ctC\و ©CV2i ٢ 

 ١ 2VKwس
 ٢ رام ا·

 ١٢ ا��+� ع

-  >= }¬N4ا �Cu L�cf4ا LwNO WcHt@ };M }4ادGu2 إ[<cf:;4 Lc�Gf= L\ح ودراN;<=  فNwz2ت وا�\PE4ا T= 2ونH;42V �V WEH4ا };M }4و
L�MN�4ا. 

- 2H4�2 اcE42م إدارة ا~i 2دE;uا };M }4 L=ا4-د T= 2ونH;42V اد�Guي @{ إ�GIZ -  Wfd >= زراءK4ا ©Cy= �42م وذH4ا �A=٢٠٠٨. 
- K@ مGu L4K[\ ¨c;M ¡cDV �cdود By[A=و ��K= W��V L=2دH4�2 اcE42V �CH;M 2= W�V L�cf4دة اKU L:C\ ىG4 ةGJK= 2تi2cV ةGu2d Na

 .Ba اKUN4ع واKbD4ل �Cu ه�� ا2i2cf4ت وا2Af4ء cCu]2 و@NE;\2V 2[^MGDار

٢. R9S:5ا PxS5وزارة ا: 
 @ �2cE4ع اK|K= BCDE4ا }�D4أو4` وزارة ا Gdو ، LV2dN4وا �cUK;4اف واNOX2ل اy= Ba LcCDE42ت ا�c[4ا LHV2;EV BCDE4ا }�D4م وزارة اK<

 و�Gd �M�H@ 2ً�Kbرات اK4زارة 2y= Baل ،٢٠١٣-٢٠١٠ا2H4د=L واNb4ف اBDb4 أهGAu LcE إGuاد اL:h4 ا_\;NاKu4 LcyMام 
HV2;= Lc;D;4ا LcAf4ا TM2ر�= }cc<@و L 2@� وزارةu �Cu T<M 2Eآ ،L=2دH4�2 اcE4وا BDb4ف اNb42V L<CH;E4ا TM2ر�E42 ا[AE| >= رجGAM B;4ا

Lc42;42ت اfUاK42م وا[E4ا BCDE4ا }�D4ا: 
-  GAu 2[;fdاN=2 و[cCu افNOXوا TM2ر�EC4 L=زZ4ا «:h4اد اGu¤V LcCDE42ت ا�c[42م اcd >= G�2 ا4;�آcE42ع ا:d Ba �ctA;4ا

L=2دH4ا.  
- Lc�cf4ر اK=zا �Cu LV2dNC4 >ctxKE4رات اGd 2ءAV. 
 .ا2b= >u ¡Df4در ا2�EC4 WMKE;4رTM و|2Eن @Kز2u W��V �HMدل  -

 
 L&M ت"�hYدور�?&%�� : وزارة ا�%�w ا

- V L=2دH4�2 اcE42V �CH;M 2= W�V BCDE4ا }�D4ى وزارة اG4 ةGJK= 2تi2cV ةGu2d NaK@ مGu�cdود By[A=و ��K= W��، ¡cDV 
 W[�MارNE;\2V 2[^MGD@2 و[cCu 2ءAf42ت واi2cf4ه�� ا �Cu لKbD4ا. 

 �ctA@ Ba =�2رTM اNb4ف اBDb4 وا�2cE4 ا2H4د=L و�2ً�Kb ا2�E4رTM اGuL<�K=  >= L4KEE4م وKUد \L=2u L\2c وأو2MK4ت -
>cDi2E4ا. 

- PE4ا TcEU >cV 2تcJZb42ت واc4وP�E4ود اGJ حK|م وGu 2_تyE4ا TcEU Ba إدارة ه�ا ا4>:2ع Ba L�MN�42ت ا�\ )
}cc<;4ا ،�ctA;4ا ،LV2dN4اف، اNOXا ،«c:h;4ا.( 

- LM2tم آGu 2تHMN�;4ا BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE4ع اK|KE4 LE~AE4ا LciKi2<4اد اKE4وا ، ¡cJ �iأLM234 ارNdإ };M }4 ا�ن 
BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42V 2م �2ص~i. 

- ;M }4L4اد أدGuاءات { إNUإ V �CH;E4ا Byc@اN;\_ف اG[4ا �ctA@ Ba Gu2�@عK|KEL=2دH4�2 اcE4وا BDb4ف اNb4ا . 
-  W��V WEH4ا N��@ ا�[V BCHa،2لyE4إنا ¡cJ Xا Gcd أو L^MGJ Nf;H@ 2زاتyi_وا TM2ر�E4ا Lcf42¬  L<aاKE42ر ا~;i2V 2ز أوyi

>cDi2E4ا >= WMKE;4وا. 
- cy�@ �Cu WEH4ا };M }42لyE4ه�ا ا Ba 2رE^;\_ا �Cu 2صh4ا4>:2ع ا T، ¡cJ  GUKM _ 2رE^;\_2V مK<@ LآNO أو L�\P= أي

 .Ba ه�ا ا2yE4ل 2H;42Vون cV< اcu2:<4< ا2H4م وا2h4ص
 

٣. *Xراo5وزارة ا: 
-٢٠١١  Ku4ام =<KCزارةLcyc4 ا4>:2ع ا�4را2d@ Bu=` وزارة ا�4راN:;42V Luق إK|K= �4ع ا�2cE4 ا2H4د=Ba L إ\;Nا -

٢٠١٣،Wcه�@ �Cu WEH4ل اZ� >= �4وذ  LcAf4ا Lc;D;42در اbEC4 Lc�2E4ا. 
-  }dر Luن ا�4راKi2d �i 2E٢(آ ( LA�4٢٠٠٣ }d2دة رE4ا Ba م)أن ،)٥٤ �Cu  مK<@Lu2\2ت وزارة ا�4راc�4وا «:h4ا T|KV 

b;hE42ت ا[y4�2 واcE4ا L:C\ T= �c�A;42ون واH;42V Bu42>:2ع ا�4راV L�2h4ا Lc42E4ىاN�zا L، 2ً�Kb�  �Cu WEH4ا
Ly42HE4�2 اcE4ب واN�C4 LD42b4ا Nc¬ �2cE42دة =< اt;\_وا Luاض ا�4راN¬z  �2c= TcEy;4 كNf4ة واNc3b4ود اG�42ء ا�iإ

Bu2ل ا�4راEH;\Z4 2ر:=zا. 
-  }d2دة رE4ا Ba 2ً�Mأ �i٥٥(و ( �A=�Cu�i�2 ا4 "  أcE42V Lcuا�4را Wc�2DE42@2ً ري اV 2ًHA= TAEM 2ً<a2 و[y42H= };M }4 2= L=2دH

Lb;hE4ا LcAt42ت ا[y4ة =< اGE;HE4ا LcAwK4ا NcM2HEC4". 
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 :ا���hY"ت
 .@�2رب و@Gا�K:� Wط ا2cJZb4ت واK4ا2fUت Ba إدارة ه�ا ا4>:2ع -
-  };@ }42cE42دة =< اt;\_اًءاK\ ،2[4Z3;\ا };M }4و L=2دH4ا � sHV >= LU2رh42 وا[A= Ly42HE4�2 اcE4ا `i2آ  Lc<A;42ت ا:D=

 .T= �c�A;42V اy4]2ت ذات ا�Cu LdZH4 إ2�iء =D:2ت =Ly42H 4]�� ا�2cE4اGu2�E4ة واGi2�E4ة أو ) =�2c= Ly42H= L:D اNcf4ة(
 Guا @�2c= TcEy;4  - G\ LVNy اz=:2ر 2t;\Z4دة =2EH;\¹4 2[Aل ا�4راca Bu]2، وذM }4�4;{ إ2�iء sHV اG�4ود أو اN�4وع -

a2D= Ba 2UKH42اDMأر L~-M ¡cJ  بN<M 2= NaK;>= م @٥٥٠Gu �f�V W3;�= Nc¬و Luرا�C4 ¨42� }iأ94 دو aّKN2ت�fO  يN4ا 
L=زZ4�2 اcE42ت اcEوآ. 

- BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42ع ا:d Ba 2رE^;\_وا WEH4ا Ba 2صh4اك ا4>:2ع اNOإ };M }4،2[E2ب أهf\ة أGH4 �4وذ : 
١. a 2رE^;\_ا >u 2صh42م ا4>:2ع اyJإNE^;�E4ا BED@ B;42ت اHMN�;4ا Ba �<A4ا �f�V ه�ا ا4>:2ع B. 
٢. L=K�D4ا Wfd >= �ctD;C4 2م~i دKUم وGu. 
 .Guم وKUد NOآ2ت =Nf� �C;E@ LcCDة Ba إدارة و@c~A{ ه�ا ا4>:2ع .٣

٤ .B@1:5ا *w9Q: 
-  }d�2 رcE4ن اKi2d فG[M)٣ ( LA�4٢٠٠٢c�D@2 و[;d2w 2دةM�2 وزcE42در اb= وإدارة NMK:@ �42 =<  إ[;M2EJ2 و[~tJ2 و[;cuKi >

 @;L:C\ �4K ا�2cE4 اLcAc:�Ct4 اP�E4وLc4 اu LC=2�4< إدارة =2bدر ا�2cE4 واNb4ف اcJ Ba BDb4¡اKC;4ث وا_\;�Aاف، 
>c:�Ca. 

-  }d2دة رE4ا �A@)٣ ( Lf\2AE4دة اKy4�2 ذات اcE4ا >= �;U2J �Cu لKbD4ا Ba �D4ا �hO W�4 أن �Cu �2cE4ن اKi2d >=
EH;\_ T|وو �D42ن ه�ا اE�4 Lf\2AE4اءات اNUX2ذ اh@2V مK<@ �2 أنcE42ت ا=G� مG<@ LcCأو أه LcE\ر L�\P= Wآ �Cu42]2، و

اL:C\ �2cE4 ا�2cE4 اK|KEV �CH;M 2Eca LcAc:�Ct4ع G4ور NاLHU واE }cc<;4اh4:» اZ4ز=NMK:;4 L ه�� اGh4=2ت، و=< �Zل ا4
G<a ،L=2دH4ا~JZE4إ�4 ا }d2:4ا �C� Lc42;42ت ا: 

١. V �2cE4ا L:C\ }<@ }4�2cE42در اb= ثKC@ Ba �f�@ B;4ا Lcuوا�4را Lcu2Ab4اد اKE4ام اGh;\ا }c~A@ Ba L2رآ�E42، 2ًaZ� �4وذ 
 }d2دة رE42م ا�Jz٢٩ }d�2 رcE4ن اKi2d >= ولzا GAf4٣ ا LA�4 ٢٠٠٢. 

٢.  }d2دة رE4ا �cf:@ �Cu WEH42V �2cE4ا L:C\ }<@ }4٣٢E4ن اKi2d >=  }d�2 رc٣ LA�4 ٢٠٠٢  Lc4وP�E4�2 اcE4ا L:C\ B:H@ B;4ا
�2cE4ث اKC@ Ba �f�;M >= Wآ Lf\2DEV. 

 LA�4 ٣ رKi2d >=  }dن ا٢٠�2cE4ا�cCu `bi B;4 ا2E4دة رN�= ( }dوع i~2م اNMN<)LaNH;4 إNdارJ };M }4;� @2ر³M إGuاد ه�ا ا4; .٣
 =< 2cdم \L:C اN�= TaNV �2cE4وع اA4~2م NEC4ة اNtV B|2 ©CyE4 L^42^4ض i~2م @�Cu ،�2cEC4 GJK= LaNH اN4¬{ا4> م ٢٠٠٢

 ³M2ر;V زراءK4٢٨/١٢/٢٠١١ا. 
 

٤.  }d2دة رEC4 2ًaZ� BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42ع ا:d إدارة Ba �V Lw2AE42م ا[E42V BAwK4�2 اcE4ا ©Cy= }<M }4و٨ }d2دة رE4٩ ا 
 }d�2 رcE4ن اKi2d >=٣ LA�4 ٢٠٠٢©CyE4أن ا ¡cJ ،  نKi2<4ار ه�ا اNdإ �A= TE;yM }4. 

ا2�i¤V B|2<4ء =Nا�a  ٢٠٠٢ LA�4 ٣=< Ki2dن ا�2cE4 رd{  M }4٢٥;{ إNdار i~2م ��Vن =Nا�a ا�2cE4 ا2�Jz 2ًaZ� LcEcCdXم ا2E4دة  .٥
 ³M2ر;V زراءK4ا ©Cy= �42م إ~A4ا TaNV �2cE4ا L:C\ 2مcd >= }¬N4ا �Cu ،LcEcCd�2 إc=٢/١٠/٢٠١١. 

 W��V WbtM }4 دTcEU �cd اKy4ا�i اB;4 ٢٠٠٢ LA�4 ٣، \2Ec أن Ki2dن ا�2cE4 رd{  �2ص Nb42Vف اiBDb4~2مر M }4;{ إNdا .٦
L=2دH4�2 اcE4وا BDb4ف اNb4ع اK|K= �h@. 

٧. L=2دH4�2 اcE42ع ا:d WEu }c~A;4 اءاتNUإ Wc4اد دGuإ };M }4BDb4ف اNb4�2 واcE4ا L:C\ Wfd >= . 
٨.  Wfd >= �c�A;4وا WEH4ا };M _ ه�ا ا4>:2ع Ba 2رE^;\Z4 2صh4ا4>:2ع ا Tcy�@ Ba LcAHE42ت ا[y4ا)L=2دH4�2 اcE4ذ�4  ،)ا Wc4ود

 . Ba =�2رTM زراLcu ا\;^2Eره2دون Ba 2[tMNb@ };M ¡cJ اK4ادي ،ا�2cE4 اL:D= >= Ly42HE4 اNcf4ةأن 
 اKi2d >=2[i�O >= B;4ن ا�2cE4، ) ٣٥(2Eدة _ @>Kم \L:C اNtV �2cE4ض اN34ا=2ت Bf�@N= �Cu ا2t42hE4ت اKbAE4ص Ba 2[cCu ا4 .٩

2[V ا4;�ود LE~i�2 أو أcE42در اb= >= رGb= أي Ba ثKC@ اثGJإ. 
١٠.  LcfMN�4ات اG�2H42 =< ا[EbhV BCcا�N\Xا �i2y4م اK<M B;4ال اK=z9 اM�i 2ف<Mإ };M }4 LcAwK4ا L:C�C4 LcfMN�4ا

LcAc:�Ct4ا،�J �U2 دون وH4�2 اcE4ا Ly42H= لGV �4وذ LcVN34ا Lt�4ا B|أرا >= BCcا�N\Xا �i2y4إ�4 ا L<aG;E4ا L=د . 
١١.  �fO }@٣٠%«<a  >=BDb4ف اNb4ا L=GhV Lci2��42ت اHEy;4ا . 
١٢.  Wfd TcAb;42ت اcCEu >= Ly@2A4ا L=2دH4�2 اcEC4 Lc4أو Ly42H= اءNU¤V Lcu2Ab42ت ا�AE42ب اD�4ام أ�¤V �2cE4ا L:C\ }<@ }4

fO Ba 2[tMNb@H42ري اyE4ا L�L=2. 
١٣. BDb4ف اNb42ت ا�f�V 2ت�AE42آ< وا�E4ا «V2م ر~i Taاد ورGu¤V �2cE4ا L:C\ 2مcd >= }¬N4ا �Cu -  اءاتNUد إGDM ا�4ي

 Lcu2Ab4ا L=2دH4�2 اcE4ا Ly42H=-  ³M2ر;V زراءK4ا ©CyE4 L=2H4ا Li2=zا�ن٢٠١١-٤-٤وإر\�42 إ�4 ا �;J N<M }4 �iإ_ إ ،. 
 

٥ .RX@3L5وا RSL5ع ا@w.5ا: 
@�2cE49 اC;h LMدوzآ2ت اNO2ت وct�;�E4وا Ti2bE4ا >u Ly@2A4ا LM2وEc�4ا Lcu2Ab42@]2 و اtbV2[fcآN@ ، 2Eآ >u 2[;y42H= L<MNw 9C;h@

 ،Lc4�AE4ا L=2دH4�2 اcE4ا Ly42HE4 L=Gh;�E4ا LMGcC<;4ق اN:4ى اNق أ�Nw 2كA2 هEi2ت وإ�AE4ا �Cu �yMاؤNU2 إ[tMNb@ Wfd 24]�� ه
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 ت K�KC4ل إ2u �2c= �4د=L اLy@2A4 =< ا²�AE4ا2H4د=L 2ت اNb4ف اBDb4، و@��E ه�� اLy42HE42V LcCEH4 ا�fO Ba�2cEC4 Lc�GfE4اKE4اد 
Ba �V2�;@Lc4�AE4ا L=2دH4�2 اcE4ا T= 2[fcآN@2@]2 وtا�K= و ، Gd2= ¯JK4 BCM : 

- NU¤V LcDb4اآ� اNE42ت واct�;�E4وا LMدوzآ2ت اNOو Lcu2Ab4آ2ت اN�4م اK<@ _�A= Wدا� Lc�GfE4ا Ly42HE4ا LcCEu ²اء Wfd 2[@
BDb4ف اNb4ا L�fO Ba 2[tMNb@. 

- Lc�GfE4ا Ly42HE4ا LCJN= اءNUX 2cA<@ ة�[y= Nc¬ LcDb4اآ� اNE42ت واct�;�E4وا LMدوzآ2ت اNOو Lcu2Ab4آ2ت اN�4ا. 
 

 :,3E-, B@1, *M5@A, *wS* اF1b5ة.٦
}@ y42H= L:D= N<=ة وNcf4ا LMGCV N<= 2رةMز LMGCfC4 LHV2;4�2 اcE4ا Ly42H= L:D=و BDb4ف اNb4ا L�fO Tdوا }cc<@و L\راG4 �2cE4ا L

 2�f�Vت اNb4ف اKw �Cu BDb4ل �fO }@ L�fO]2=< اKcf4ت LAMG= Ba اNcf4ة % ٩٠وا2�E4آW وا2VKHb4ت اK@ B;4اcJ ، 2[[U¡ أن 
 B4اKDV رG<@٨٥KCcآ N;=  ،¡cJ GUKM ٥42ء اDiأ La2م آGh@ ³| 2ت:D= LAMGE،49 اMNb@ };Mو و Ly42HE4ا L:D= �4إ L=2دH4�2 اcE };M

L<cdد LcECu WJاN= >E| 2[ca L=2دH4�2 اcE4ا Ly42H= 2[4Z� >=. 
 ، ٩١,٤٠٥,٥٢٦W<cO �]LtC�@ `3CV§Cf= 2 إ2�iوNf;H@ Gd اL:DE4 =< أGJ ا2y;4رب اN4ا�Gة واBa LDU2A4 اLt�4 اBa LcVN34 ه�ا ا2yE4ل، 

d2w W=2�V WEH@ B2وهc42J LcU2;iX2 ا[;��ِiُأ Gd2م ا4ت ، وH4ا �A= L:DE٢٠٠٠ §Cf@ LJ2�= �Cu ٢٢Ei2ً، دو B4اKJ مGh;4 2[EcEb@ }@ Gdو 
٥٠,٠٠٠LE�i  4ـ G;E@ B;4و�4 اzا LCJNE4ا Ba ات و ١٠KA\ ١٠٠,٠٠٠2ه�c[y@ �Cu WEH42ً اc42J يNyM B;4ا Lci2^4ا LCJNEC4 LE�i . 

 

§Cf@ ;iXا Ld2:4اL:DEC4 LcU2 B4اKJ ٣2 م٥٧٥٠c=KM 2فy4ا Wbt4ا Ba ٣ م١١,٥٠٠، وNw2E4ا Wbt4ا Ba 2c=KM  NcM2HE4ا ��J �4وذ 
 Wآ Ly42HE4 LcC�4ا LtC�;4ا §Cf@و ،LcAc:�Ct4وا Lc4وG4ا NcM2HE4وا Lci2E4z٣م١ا B4اKJ L=2دH4�2 اcE4٥.٦ =< ا<cO  Wcy�@ };Mو ،W١.٨O W<c 

 Wآ >u >cآN;�E4ا �Cuك٣م١Z[;\_ا >= . 
 

 :أهbاف ا����وع-*
- Lc�cf4ا LM2EJ :فG[4ه�ا ا �<D@ Gdو ،LcaKy4�2 اcE42V L=2دH4�2 اcE4ط اZ;م ا�Gu 2نE|ث وKC;4ا >= LVN;4ا �Cu 2ظtD4ل اZ� >=. 
- L=2H4ا LDb4ا �Cu 2ظtD4وا4: اz2ر ا�;i2ل وا<;iا TA= 2[V دKb<E TcEU �fO لZ� >= L=2دH4�2 اcE4ا �MNw >u اضN=

 .�L=GhV Lci2 اNb4ف اBDb4ا2HEy;4ت ا�4
-  Lcuا�4را �w2AE4ى واN<42V Lًi2ر<= Lc42u L<:AEV T<@ Lc<A;4ا L:D= أن ¡cJ ،2تuرو�E4ري ا Ba Ly42HE4�2 اcE4ام اGh;\2دة اuإ

B  وX2V=�2ن ا_\;2tدة =< ه�� ا�2cE4 اcJ ،Ly42HE4¡ آ2ن =< اhE4:» أن M;{ ا\;Ghام ا�2cE4 اBa Ly42HE4 زراLu أرا|،اN�zى
 Ba Ly42HE4�2 اcE4ا >= �Ch;4ا };M 2c42Jو ،Lca2<^4وا Lcu2E;U_ا LctCh42V �CH;@ 2بf\z ،فG[4ه�ا ا �<D;M }4 >�4 ،انKVد NMد

L:DEC4 2ورyE4ادي اK4ا. 
 

 c� �j%�������"آfا�وH"�B? ا"@� :  ا
١- K@ مGuاNa>= Ba2�4د اGH4ا >ccAt4اء واNfh4ا  �f�M Gd 2E= ،L:DE42 ا[U2;D@ B;4و�]2 اGJ 2لJ 2ل:uzا sHV حZإ� N��@. 
 .، =PM 2Eدي إN��@ �4 إ�Zح اuz:2ل و@>WcC آ2tءة WEu اT:dL:DE4 ا2c34ر ¬KUK= Ncدة -٢
 .آLcE ا2VN[�4ء اL�C[;�E4 آNcfة -٣
٤- WcbD;4ا Lf�i BiG@ 2مH4ا LM234 `3CV ¡cJ ،٢٠١٠ Lf�i س% ٢٠G<4ا L~a2D= �2c= LDCb= >= Lc42;42ت اi2cf4ا ��J �4وذ: 
Wا"�&��%B �B ?@��&%� ��"l �%"��� ا�bKس �bل ��"�+� ا���"l ا��"د�� �Yk cل��ادات ا�  

GAf4٢٠١٠ ٢٠٠٩ ا 
 ٢٥٩٤٥١٧ ٢٧٠١٦٤٠ W<cO / إB42EU اNMXادات

2EU4إLAMGE4ا�4={ ا B / W<cO ٦٧٠٦١٤٦ ٥٨٣٠٠٢٢ 

-  >cآN;�E4ذ={ ا Ba 2دةM�4ا Lf�i١٥% 
-  WcbD;4ا Lf�i٢٠ ) = % }=�4ا Gcادات +  ٢٠٠٩ر�NMا�4={ -٢٠١٠إ Gc٢٠١٠ ر�( 

 ٢٠١٠إNMادات  + ٢٠٠٩ ر�Gc ا�4={                                        
 

 :ا���hY"ت
- LMآ�NE4ا }�D;4ا LJK4 W^= ،WEH4ا >u اتGHE4ا sHV 9dK@. 
- E4اء =< ا�Uأ sHV Wc3�@ Ba }2ه�@ Gd Lc�2VN[آ Ld2w Gc4K;4 L=2دH4�2 اcE4ا �aG@ لZ3;\م اGuL:D. 
- L:DE4ا >= Ly@2A4ا Ly42HE4�2 اcE4ام اGh;\2دة اuف إGه �c<D@ };M }4Lcuاض ا�4راN¬4 . 
�KB م �%l"�� ��KAB �j ا�#��ة -"��� "C� �Av @C� c� د��"�� .� ت اW$�ا�r&�� ا��L&M ��"K أراb� ?g��A ا�#��ة+� ا���"l ا
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@AC15* ا79845 : راZو RSL5ف اFL5د,* وا@A5ا B@1:5وا`} ا@J3, 
 

-  N��@ 2ت�\P= L:C�4ا LcAc:�Ct42@]2اu2:d WEyEVM2ر�E42ز اyiإ Ba TعK|KEV LdZH42د ذات اH4�2 اcE4ا =BDb4ف اNb4وا L ،
 LMK4وzا `i2آ ¡cJ2م وE;ا_هC4 TM2ر�E �h@ B;4ب اN�4�2 اc=دونb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE4ا BD. 

- LcAV وعN�= 2ء أي�iإ Ld2u¤V BCcا�N\Xا �i2y4م اK<M ¡cJ ،BD� فN� أو Lc;D@ �C:;M Lc;D;4ا LcAf4ا TM2ر�= �Cu �;<aاK= 
LcVN34ا Lt�4ا Ba. 

-  L:D= دKU2ء وA^;\2V Lc�2b;=_ا NtD4وا BDb4ف اNb42ت ا�fO لZ� >= TEy4ا �Cu L=2دH4�2 اcE4إدارة ا LcCEu Nb;<@
L=2دH4�2 اcE4ا Lc<A;4 ةNcf4ا. 

 \KcC=  };M ¡cJ ،2MKAن =;٥٠�H�= N =< ا2HEy;4ت اLci2��4 اG<@ LcAc:�Ct4ر Vـ  اLcVN34ن آLcE ا�2cE4 ا2H4د=L اBa Ly@2A4 اLt�4إ -
 B4اKJ 9MNb@١٥Ba 2[A= نKcC= BDb4ف اNb42ت ا�fO و ،B4اKJ 2ب١٥-١٢�A@ �H�= N;= نKcC=  �i2y4ا B|إ�4 أرا 

 BCcا�N\XواLM2رy4ا LMودzوا Lc�2b;=_ا NtD4ل اZ� >= B<f;E49 اMNb@ };M. 
 =KcCن =;�aG;@ ¡cJ ،2MKA\ �H�= N ٤٠ ـK�u W��Vا�Ba B أرا|B اLt�4 اV LcVN34 ا�2cE4 اL<aG;E4 =< ا2AwK;�E4ت Gر آ2cEت@> -

>= L=2دH4�2 اcE4إه�� ا TcV2Ac4وا LMودzإ�4 ا LHt@NE4ا �w2AE4ا  Bا�K�u W��V 2ورةyE4ا �w2AE4�4 ا Ly42H= ونGV T= دKUو
 =2bدر ا�2cE4 واzرا|GM�M B =< ا��2ر اN:h4ة LcuKA4 ا�2cE4 ا2H4د=L اWb@ B;4 إ2E= �4 ،اsHV Ba Ti2bE4 ا2AwK;�E4ت

Lcuا�4را. 
- GUKMsHV  4ن واGE4ى اN< Lci2��42ت اHEy;4وا La2^ذات آ Lci2�\W^= BD� فN� L�f�V L=وGh= Nc¬و Lc42u : 2، وDMأر

،2ciK;cV 2، وc=KdN@ و دورا، و ،GfHM و ،Lcw2fd2سVKwو . 
- cEآ §Cf@ B4اKJ BDb4ف اNb42ت ا�fO >= Ly@2A4ا L=2دH4�2 اcE4ا L١٥2MKA\ �H�= N;= نKcC= ، W^E@�2 % ٣٠ وcE4ا B42EUإ >=

L=2دH4ا، >= BDb4ف اNb42ت ا�f�V Lc�c�N4ن اGE4ا Lc:3@ Lf�i اوحN;@٩٨ -%٥٧ و % };M }4 ¡cJ 2DMأر LAMG= 2ءA^;\2V ،
2[�fO.�4ذ ¨|KM B42;4ول اGy4وا : 
C�r���%?ا��bن ا���ف ا� �� وw#�� "�@�j�B �#CH"ت ا

�A�b����ف  ا�CH#� ا�@���b`� ��j ا
?%�� ا

�r"K� ا� g[ ا

>cAU ٦٦.٥%  L:D= GUKM2ء�iXا Gcd Ly42H= 
 .Ly42H= L:D= GUKM أوLc4 %٧٣.٧ N�4Kwم

LcCc<Cd ٩٨.٧% Ly42H= L:D= GUKM _ 
©CV2i 2ء %٩٧.٢�iXا Gcd L:D= GUKM  
`ctC\ ٥٧.١% KM _Ly42H= L:D= GU 
 L:D= GUKM و_ @WEH %٧٤.٦ رام ا·
M _ >�4 Ly42H= L:D= GUKM;{ إ2uدة ا\;Ghام �2cEC4  %٨٥.٨ اNcf4ة

Ly42HE4ا 
}D4 `cV ٩٢.٧% Ly42H= L:D= GUKM _ 

WcCh4٨٢.١ ا% D= GUKM _Ly42H= L: 
2DM٠ أر  BD� فN� L�fO GUKM _ 

- H= };M B4اKJ Ly42١.٨٢٥ N;= نKcC= �H�=LcVN34ا Lt�4ا >= Ly@2A4ا L=2دH4�2 اcE42دل  ، =< اHM 2= ٤أي% «<a B42EUإ >= 
Ly@2A4ا LcE�4ا. 

- V 2رب<M 2EV Gct;�@ LcVN34ا Lt�4ا Ba 2تEchE4ا TcEU ٩٥ـ % Lf<u2ن و:C�4ا >cu }ch= 2ءA^;\2V ،BDb4ف اNb4ا L=G� >=
2DMأر Ba NfU،Lc�2b;=_ا NtD4ل اZ� >= 9MNb;4ا };M ¡cJ  . 

-  GUKM2ت٤:D= B42;4ا KDA4ا �Cu Bوه L=2دH4�2 اcE4ا Lc<A;4 LE�2d : 
��KAB ت"j%د���"��  ا���r"K ا���"l ا

}dN4ا L:DE4�2]2 ا\{ ا�i³ إM2ت @2ر~JZ= 
 =KcCن =;�H�= N ١.٨٢٥=KJ Ly42Hا�Cu WEH@ B4  ١٩٧٥ا2H4م  =Lc<A@ L:D اNcf4ة ١

2MKA\ 
  @2c42J WEH_ ١٩٧٣ا2H4م  =TcEy@ L:D رام ا· ٢
@>Kم NU¤Vاء =Ly42H أو�Cu «<a Lc4 ا�2cE4 ا2H4د=L  ١٩٧٣ا2H4م  =N�4Kw Ly42H= L:Dم ٣

 Ly@2A4اLcCcا�N\Xا Ti2bE4ا >u. 
٤ >cAU L:D=  2مH4١٩٧٢ا L:DEC4 Wc2دة @�هuإ LcCEu };@ 2c42J 

?%����ف ا� :��"ر�[ ا
- UKMDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE4ا TM2ر�= >= Ncfد آGu G L^MGD4ا B Lc4وzا L\راG4ا Gcd N�zا sHf42 وا^MGJ �yi2 أ[�HV ،

B42= }uود WMKE@ �4إ LU2DV Nوا�� BCcا�N\Xا �i2y42ت ا<aاK= �4إ LU2DV sHf42ء، وا�iXوا. 
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-  L[U >= N^أآ Wfd >= TM2ر�E4ل ه�� اKE@ار وG@)،LDi2E42ت ا�\PE4ا ،Luوزارة ا�4را ،L�cf4دة اKU L:C\ ،�2cE4ا L:C\ وزارة 
Lc42E4ا.( 

- Lcf42¬  إدارة Ba LdZH4ذات ا L�MN�42ت ا�\PE4وا Lc4وP�E4اآ� اNE4 LMدNa 2دات[;Uا Bه BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE4ا TM2ر�E4ا
 �f�V ة�yAE4وا LM2رy4ا TM2ر�E42ف ه�� اH|دي إ�4 إPM 9ه�ا ا4>:2ع، وه�اH| >cV �c�A;42ته��  ا[y4ا. 

 Nti_ sHVاد  �Cu اzو2MK4ت اK4 }cc<@ WEu GHV LcAwK4اTd ا2�f�4ت TcEU Ba ا�w2AE4، ه�ا 2yiLa2|X2Vز ا2�E4ر2AV TMًء_ M;{ إ -
 . �NىPE\�2ت أ4 =�2رTMاsHV  T= Tw2<;@ B;4 ا2�E4رTM اPE4\�2ت 2yi2Vز

 

@ًg,@| :*131wg925ا *a1b5ا W9X @هF[ا{191* وأFQ^3@ت ا]I4g:5ا 
  

-  B4اKJ LcVN34ا Lt�4ا Ba GUKM١٨٩=  >= N^وأآ LAwK;�٢٥٨Lci2:c;\رة اPV . 
@>T ا2AwK;�E4ت اN\Xا�LHt@N= �w2A= Ba LcCc و�w2A= �Cu ا2V¾4 LM�3;4ر واTcV2Ac4 و2y= 9MNb@ };MرGV 2[Mون =Ly42H إ�4  -

Bا�K�u W��V 2ورةyE4ا �w2AE4ا. 
- B|أرا Ba L<aG;E4ا L=2دH4�2 اcE4ا LcEر آG<@= Lt�4ـ  اV 2تAwK;�E4٤٠< ه�� اcC= ن مK٣ >= �H�= N;= W�4 >�EM ¡cJ ،2MKA\ 

 . =< ا�2cE4 اfH�= 2ًLc<A4ًا =;٦٠N-٤٠ا�2cE4 اL�KCE4 أن KCMث =< 
-  §Cf= 2ع:;dا }@ ¡cJ ،LcAc:�Ct4ا LcAwK4ا L:C�4ا L<ti �Cu 2[cC3�@و LcCcا�N\Xا Ly42HE42ت ا:D= 2ء�i9 إc42�@ WcED@ };M

 . 2�CU Baت اL�2<E4 و=�;D>2ت اL:C�4 ا٢٠١١LcfMN�4م م J;� ا٢٠٠٠2H4 �A= W<cO ا2H4م ٢١٠،٥١٩،٨١٢
-  Ti2b= دKUه2(وNc¬د وKCy42رات واc�42ت اM2ر:Vم وKcAE4zوا GMGD4ا Ti2bEآ ( Ba L=2<= Lc�cf42ت اtا�KEC4 LE�Z= Nc¬

 ،Lc4أو Ly42H= دون L=2دH42ه2 اc= 9MNb;V مK<@ LcVN34ا Lt�4ا B|أرا �Cu 2تAwK;�E4وا�E4د ه�� اGu §CfM 2تAwK;٢٠ 
Lcuا�4را B|راz�2 واcE42در اb= �4إ Wb@ B;4ا L=2دH4�2 اcE4ا LcuKA4 ةN:h4ا��2ر ا >= GM�M 2E= ،LAwK;�=. 

-  LcaKy4�2 اcE4إ�4 ا LVN;4ل اZ� بN�;@و ،Lcuا�4را B|راzوا LMودzإ�4 ا LcCcا�N\X2ت اAwK;�E4ا >= BDb4ف اNb4�2 اc= Wc�@
 :  ا�2c= 2[ca �b@ B;4 اNb4ف اBa BDb4 اLt�4 اLcVN34ا�w2AE4 وKM|¨ اGy4ول اc، B42;4< واL�cf4رLًff�=u اN�4ر ا�EC4 Ncf�4ا

 
 

 ?@��} ا��Av @C"ت اW$�ا�r&�� وا���v"A اB "���l"���  ا��"د��ا

LAwK;�E4ا\{ ا L=2دH42ه]2 اc= �ca �b@ 2ن ا�4ي�E4ا 

��ف  ��Av @C �&# ع��} ��"l اB  �Av @C���%? �c هls ا�   �c�A–�? أراg? �&# ن ا�)را��M ا
��ف  ��Av @C ��آ"ن��%? �? هls ا���GB jk �KjA�� ا� ~H�w@ ن ��y l"�� cف M"Ay? إ�� �bًا، R�h ا

  .����Hb و��Sه" و�`&G"ت y&#� وYvءات
f�r H"�M �Av @C�  l"�� ر"�B ب"CA� ?� "H"� �Av @C� ]��+B �j%� L��%? �c هls ا���Av @C، إ���ف ا� ��KjA ا

{��K�����r"� T  وادي �" �o ،"H�DJ إ��G$ L ا�+#f اB �@�و ،��Mرا(��b`@$Yام �? ا�Smاض ا
�%? إ�L ا� ادي���ف ا�  .��"l ا

�Av @C� f�rء  أرا"����ف  ذو إن ا��"در �j%� cM ا�@%&��، �@� l"�� ]� ~j&k ا��? �c ا��& �h ا"��ا�@�آ�) ا
?%����+"ورو���ف ا�`&�� إ�L ا� ادي ا ا.  

 ��e �Av @C"ري
"GwB 

 l"�� ر"�B ي�C�  ��&�K&� ?� cأ�� \�#� ��Mرا(��%? �c ا���Av @C إ�L اmراg? ا���ف ا�ا
"ً##C� L��%? �Yk cل ا��C"م إ���ف ا� أ�gارًا ��راg? ا�)را��M، إg"�� إ�L أن �CBب ��"l ا

 ?gرmا \%B ان(`��&� �[، وآ"ن ذ�� واg%ً" �? ز�"رة ��bا)ا�+ �?(ا ��H.  
~�G� ��Av @C أ

~�A� 
��ف ��%? ��Av @C� c ا�M ~�A� ~�G#� أH# ب �fGK إ�CAB  l"�� Dg �j%� L"ب ��"l ا�ا

?� ?%����ف ا��bM cwم آG"ءة ١٩٤٨آ�# �B ا�"ل داbh fkود  ا ،��&�K&� ?� �&#h ���K� رًا"� 
�`J���%?، R�h وا����Aت ا�kmى �? ا�� ،�Av @C�zدي إ��CB Lب ��k c ��" ا���ف ا�l ا

�%? �zذ�� CAB"ب���ف ا��%? إ��� L�� h#&� و�&�ob%� ��&�K �%��ة �l"�� c ا���ف ا� ��"l ا
�%���&#��P وا.  

fP�AG�ر CB  ء ذو"���? ا��& �h،ا�@�آ�)  ��fw ا"M  ،��&�K&� ل"�e ?� ة��%� Yًw�� ��&%@�ا���j%� c� ]�bA ا
lsه ]KBو  �KjA��  .��A واmراg? ا�)راc����M ا���KjA ا�wC ا

 ��Av @C روش
 زور��

 fj�&���ف  ��Hًا ��%? �c هls ا��CAB ،�Av @C"ب ��"l ا���ف ا�ا��@�wر ��%l"�� Dg �j ا
L��%? إ��%� وCB#} أ�gارًا ��راg? ا \�� ?� �#� ���K� ��Mرا(�  .اmراg? ا

��ف  ��Av @C ا��ات��%? إ�L اmراg? ا�)راCAB ��M"ب ��"l ا��%� �&%�K ا��Jر ��h"C"ت آ#��ة ا \�� �A�b�� 
?gراmا c� ��Mرا(�  .ا

�Av @C� ل"P�Hف  دا����%? �c هls ا���K%&� �Av @C ا��Jر ��h"C"ت آ#��ة �c اmراCAB  ?g"ب ��"l ا�ا
�%� \�#� ��Mرا(��%� ا��"��؛ H@�+ً�  ا��#��P وا"� �hY�و���� ا�`�J، هsا �"gW"�� إ�L ا��Jر ا



 
 

٨٠

�@�Cب  ?gرmا \%B ء"���%? إ�L ا���ف ا�  ).ا�+ �?(��"l ا
�H A+����ف  �C#} هsا ا����wC��  �wC ا��@�Cب ��"l ا �+�@H ؛�P�#&��&+�� اW$�ا�r&? �? ا�`&�f أ�gارًا  ]�"@�ا

?%����" إ�L وادي وH#[ ا�� ر ا yوو .��Mرا(����Sاض ا ]#A�  .وb`@CBم ��"l هsا ا
 ��Av @C آ��"ت

 أر�[
 ABف����C  ]A"ب ��"l ا� c� ?M"A���? ا���Av @C إ�L أراg? ا��)ارع L&M ا��j�� " ���"ا

L�  .����H ?A، وهls ا���A$ sA� ��r"� �&w ات bM�bة �c ا�`&�f إ
~��"�� �Av @C� 

���� wه  
��ف��%? �c هls ا���Av @C و�"c� �km �)ارع اK�m"ر ا��CAB  "��� ��"K"ب ��"l ا�إ�L  ا

 ?gراmا���K� ��Mرا(��%� ا��"�� ���Aj �? ا�  .رام ا� �zد�� إ�L إbhاث أ�gار bM�bة �"�#��P و�"

 

@ًQد@Q :w9g95 *1bEF~5ا{- اIA5ا{191* ,� اFQ^ت ا@,IL85131**اwg925ا   
- }bhV LcCcا�N\Xا L=K�D4م اK<@§42f= Ly42H= LtC�@ لGV Lc42= Lt�42 =< ا[tMNb@ };M B;4ا L=2دH4�2 اcE4ا  

 LcVN34اN\Xا �i2y4اإ�4 اBCc�،L�2� 2ت:D= Ba 2[;c<A@2 و[;y42HEV مK<;4 ، ��J Ly42HE4ا LtC�@ WV2<= §42fE4ه�� ا }bhV مK<@و 

>ccCcا�N\X2ء اuإد>E| �4وذ LcAwK4ا L:C�C4 LcfMN�42ت ا<D;�E4ا >= L�2<E42ت ا�CU .  
 . KMاN@ �Cu �aآ�c ه�� اGH4ادات _ أن ا�i2y4 اN\Xا�Gu، ¡cJBCcاد 2c<4س اLcE�4 اGUKM _2ًcCHa L<aG;E4 وGJة 2cdس أو  -
- BCcا�N\Xا �i2y42 إ�4 ا[tMNb@ };M B;4ا L=2دH4�2 اcE4ا LcEر آG<@>=  ن م١٥ - ١٢KcC= ٣2MKA\ ،ً LcCcا�N\Xا L=K�D42=` اd Gdو 

 §Cf= }bhV٢١٠،٥١٩،٨١٢ W<cO  ،LcAc:�Ct4ا L:C�C4 L<D;�E4ا LcfMN�442§  اfE42م وذ�4 =< اH42م ٢٠٠٠=< اH4ا LM2[i �;J 
 : واGy4ول اcfM B42;4< ذ�4.٢٠١١

��A�jC&G��&�j&C ا ��#��J����" �c ا��"brات اk �B ?@��� ا"#�� ا

#���� "ا"���k �B ?@�  ا��"م  ا

٥١،٠٧١،٥٤٧W<cO  ٢٠١١ 
٢٤،٠٩٩،٨٣٦ W<cO  ٢٠١٠ 
٢٩،٥٢٦،٢٢٦W<cO  ٢٠٠٩ 
٣٤،٩٨٤،٣٤٢W<cO  ٢٠٠٨ 
١٩،٦٩٢،٩١٧W<cO  ٢٠٠٧ 

٨،٠٣٢،١١٨W<cO  ٢٠٠٦ 
٧،٥٠٠،٠٠٠ W<cO  ٢٠٠٥ 
٢٨،٢٨٢،١١٩W<cO  ٢٠٠٤ 

٤،٧١١،٦٧٥W<cO  ٢٠٠٢ 
٢،٦١٩،٠٣٢W<cO  ٢٠٠٠ 

٢١٠،٥١٩،٨١٢fK�e  ع �+�� ا

 
 W�4 LMNMG<;4ا LtC�;4أن ا �Zuول أGy4ا >= ¯JZMا�١N\Xا �i2y4ا B|أرا Ba �tMNb@ };M L=2دu �2c= بKآ cBC@ ـV رG< ١،٧٥ـW<cO . T= 

 . ا�2cE4 اLcCEu >u Ly@2A4 اLy42HE4 @�ه� _\;Ghام اN\Xا�ccCc<اCH4{ أن
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٨١

 :ا435@{�
=< واTd اLV2dN4 واcc<;4{ وا2M�4رات اGcE4اLci، وا\;2Aدًا Ki2<4ن دKMان اLV2dN4 اLc42E4 واXدارLM وBd2V اK<4اci< واLE~iz واKC4ا�¨ ذات 

W�K@ G<a ، LdZH4اLc42;4�2? ا;A4ان إ�4 أه{ اKMG4ا : 
 . K|K= �Cuع ا�2cE4 ا2H4د=LV2dN42V Lbbh;= Lc�cV LwNO GUKM _L واNOXاف واLHV2;E4 اNO2fE4ة .١
٢. GUKM _ 2تMK4وأو L=2u L\2c\  ،ةNّ<=و };M _ >= L4KEE4ا TM2ر�E4ا Lً�2و� ،L=2دH4�2 اcE4وا BDb4ف اNb4ا TM2ر�= �ctA@2د وE;uا

>cDi2E4ا. 
٣.  _BDb4ف اNb4�2 واcE4ارد اK= �Cu LC=2Oو Lbbh;= LV2dر GUKM. 
 .K;�= �Cuى اwK4<اL:� GUK@ _ BDb4 إ\;Nا@Lcyc وX LcAwدارة =L=K~A اNb4ف  .٤
 .اBDb4 اNb4ف  اK|KEV L�2h4عاLc42D4 اLc;D;4 ا9H|LcAf4 وGuم آ2tءة  .٥
٦. �E4ا TMزK@2ت وcJZb4ا GMGD@ Ba LC��= دKUوhE42ت ا[y4ا >cV 2تc4وPXا Ba Lb;L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= �Cu LV2dN4اف واNO، 

B�cf4ا N�z2ت ذات اuوN�EC4 L=زZ4ا �cا�N;4ا ¨A=و، LE~AE4ا LM�ctA;4ا�¨ اKC42ً ا�Kbو� BiKi2<42ر اwX2ب اc¬ �f�V �4وذ 
 .Ba WEHC4 ه�ا ا2yE4ل

٧.  9H|LciKi2<4اءات اNUXن  اKi2<4ا Ba 2[cCu صKbAE4ة وا�h;E42اcE42V 2صh42ت اVK<H4ا=2ت واN342ل اy= Ba 2ً�Kbو� L=2دH4ا �
LM2دE4ا Nc¬و LM2دE4ا.  

٨. _LdZH42ت ذات ا�\PE4ا TcEU Ba BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE4ا Ba WEHC4 اءاتNUإ L42د أدE;uاد واGuإ };M . 
٩. NaK;M _ >cc�cf4ا >c�;tE4وا >cfdاNE4ا >= Ba2�4د اGH4ا >cbbh;E4ا Wآ Ba u�V 2مc<C4 L~a2D=dN42ل اE2و LV K2 هEآ B�cf4ا ®c;t;4ا

�4 «:h=،N4ا LcCEu WE�;4 2dc�cf4ا LVLtC;hE42ت اc42Ht42ت واw2�A4ا La2آ LL�cf4دة اKU L:C\ Ba Lً�2و� ،. 
١٠. GUKM _ NcM2H= ةGE;H= ،Lc�cf4ا LV2dN4ا LcCEu Ba 2[<cf:@ >�EM ¨fb@ Lc�cf4ا LV2dN4ا LcCEu أن ¡cJaKtD= L Ba Nw2hE42V  Wx

 . =NcM2H أداء =N;Hف 2c¬2[Vب
١١. _ @2[b�2b2 و�[;fcآN@و L=2دH4�2 اcE4ا �DtV L�2h4ا L^MGD4ات ا�c[y;4ات واGHE4ا NaK;. 
ا2fC:;E4ت واKE4ا�2tت وVWEH42  �a اN�4 Lcu2Ab4آ2ت اLcu2Ab4 وا2ct�;�E4ت اLc=K�D4 و=Ti2b اzدوLM أ�2Dب ا_ CM;�م .١٢

Lc�cf4اzا Lc�GfE4ا Ly42HE42V �CH;M 2Eca Lc4وL=2دH4�2 اcEC4 . 
١٣. _ TM2ر�EC4 L=زZ4ا «:h4اد اGu¤V LcCDE42ت ا�c[42م اcd >= Gا4;�آ �hM 2Eca LCu2t4ا LcV2dN4ا L:�iz2V 2مc<4ل اZ� >= LHV2;E4ا };@ 

L=2دH4�2 اcE42ع ا:d Ba �ctA;4ا GAu 2[;fdاN=2 و[cCu افNOXوا. 
١٤. �D42ت ا[y4ى اG4 LC=2Oة وGJK= 2تi2cV ةGu2d 2بc¬LcCDE42ت ا�c[4وا Lc=K. 
١٥. �2cE4ا L:C\ 2تcJZ� Tw2<@ة،@�2رب و�tA= L[U ©c4و BDb4ف اNb4ا TM2ر�= �Cu LcV2dور LcaاNOإ L[U 2[iأ ¡cJ . 
 :اK<4اci< اLc42;4آW =<  ا�2cE4 ا2H4د=L واNb4ف اK|KE4 Ba BDb4ع اLE~AE4  واKE4اد اGuLciKi2<4م آLM2t ا2HMN�;4ت .١٦

-  }dر L=2H4ا LDb4ن اKi2d٢٠ LA\ ٢٠٠٤. 
-  }dر L�cf4ن اKi2d٧ LA�4 ١٩٩٩. 
-  }d�2 رcE4ن اKi2d٣ LA�4 ٢٠٠٢. 
-  }dر LcCDE42ت ا�c[4ن اKi2d١ LA�4 ١٩٩٧. 
-  }dر Luن ا�4راKi2d٢ LA�4 ٢٠٠٣. 

 . و2H;42Vون =T ا4>:2ع ا2H4م:2ع ا2h4ص 2E^;\Z4ر Ba ه�ا ا2yE4ل=�2رآL اTcy�@ };M _<4 و .١٧
١٨. [V BCHaي وGU W��V WEH4ا N��@أن،�ا ا4>:2ع ¡cJ Xوا TM2ر�E4ا Lcf42¬ ;H@ 2زاتyiXا Gcd أو L^MGJ Nf L<aاKE42ر ا~;i2V 2ز أوyi

>cDi2E4ا >= WMKE;4وا. 
١٩. @ _L=2دH4�2 اcE42دة =< اt;\_ا=]2،;{ اGh;\ا };M }4و  Lc<A;42ت ا:D= sHV >= LU2رh42 وا[A= Ly42HE4�2 اcE4ا `i2اء آK\ ) L:D=

�2c= Ly42H=ةNcf4ة أ)  اGi2�E4ة واGu2�E4�2و اcE44]�� ا Ly42H= 2ت:D= 2ء�iإ �Cu LdZH42ت ذات ا[y4ا T= �c�A;42V. 
٢٠. 2UKH4ا G\ 2ءA^;\2V ،Bu2ل ا�4راEH;\Z4 2[A= 2دةt;\Z4 2ر:=z�2 اc= TcEy;4 ودG�42ء ا�i¤V  وعN�4ا };M }4. 
 cJ¡ أن ا�2cE4 ، اN4ي وآ2cEت ا�2cE4 اZ4ز=Gu �f�V  =�2cLم @NcaK، أ94 دو�C4 ¨42� }iراLu و¬٥٥٠W3;�= Nc  KJاB4وKUد .٢١

 .ا2H4د=Gb= Lر =;Gyد و�yM ا\;Ghا=�
 وذKC@ �f�@ ، 2ًaZ� �4ث =2bدر ا2�E42Gd �2cE4رآc~A@ Ba L{ ا\;Ghام اKE4اد اLcu2Ab4 وا�4راLcu اL:C\VB;4 اGu �2cE4م 2cdم  .٢٢

 }d2دة رE42م ا�Jz٢٩ }d�2 رcE4ن اKi2d >= ولzا GAf4٣ اA�4  L٢٠٠٢. 
اNtV B|2<4ض i~2م  م ٢٠٠٢ LA�4 ٣{  =< Ki2dن ا�2cE4 ر٢٠d �cCu `bi ا2E4دة رd{ ا�4ي) =�Nوع i~2م اM }4)LaNH;4;{ إNdار .٢٣

�2cEC4 GJK= LaNH@. 
٢٤. _<M KBDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42ع ا:d إدارة Ba �V Lw2AE42م ا[E42V BAwK4�2 اcE4ا ©Cy= م، }d2دة رEC4 2ًaZ� ٩ و ٨d >=  نKi2

 }dر L=2H4�2 اcE4٣ا LA�4 ن٢٠٠٢Ki2<4ار ه�ا اNdإ �A= TE;yM }4 ©CyE4أن ا ¡cJ ، . 
ا2�i¤V B|2<4ء =Nا�2c= �a  ٢٠٠٢ LA�4 ٣< Ki2dن ا�2cE4 رd{  =M }4٢٥;{ إNdار i~2م ��Vن =Nا�a ا�2cE4 ا2�Jz 2ًaZ� LcEcCdXم ا2E4دة  .٢٥

LcEcCdإ. 
=< اG�2H4ات اL:C�C4 LcfMN�4 اLcAwK4 اLcAc:�Ct4 وذGV �4ل �i2y4 2[EbhV اN\Xا�BCc ا اK<M B;4م M }4;{ إM>2ف 9M�i اK=zال .٢٦

LcVN34ا Lt�4ا B|أرا >= BCcا�N\Xا �i2y4إ�4 ا L<aG;E4ا L=2دH4�2 اcE4ا Ly42H= . 
٢٧.  Lc:3;4ا Lf�i §CV ¡cJ ،BDb4ف اNb4ا L=GhV Lci2��42ت اHEy;4ا TcEU �fO };M }4ف% ٣٠N� L�f�V L=وGh= «<aBD� . 
�2V¾4 LMر وا2y= 9MNb@ };M ¡cJ ،TcV2Ac4رM]2 اNE; Lcu2Ab4آ� �Cu ا2Ht@NE4ت اLcCfy4 ا�Cu LAwK;�= 3E4 اWdz @١٨٩وKUد  .٢٨

LcaKy4وا LcD:�4�2 اcE4ث اKC@ �4دي إPM 2E= ،LcVN34ا Lt�4ا B|إ�4 أرا Ly42H= ونGV Lc4�AE4وا LM2وEc�4وا. 



 
 

٨٢

 

 :ا1TI45@ت 
L\راG4وا }cc<;4ل اZ� >=LciاGcE42رات اM�4وا ،BCM 2= ورةN| �4ان إKMG4ا �C� : 

١. Wc��@ Ba >wK4ى اK;�= �Cu 2تcJZb42ت واMK4وzا GMGD@2ت وcyc@اN;\_ور\{ ا «:h4ا T|KV مK<@ Lb;h= LcAwو LAy4 
2= Wآ BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42V �CH;M . 

 .�2cE42V L<CH ا2H4د=TcEU }~A@L اKA4اBJ اE4;وK4ا�¨ =;�Kd >\ LC=2اci< و@�2HMNت  .٢
 .إ2�iء K=z2V };[@ Lc�cV LwNOر اLc�cf4 أ\Kًة LwN�V اLJ2c�4 وا��2ر .٣
٤.  L=2دH4�2 اcE4ا Ba �bh;= B=K�J 2ثDVوأ L\آ� دراN= L=2dإV �[y= ،ىN�zا Lc�cf4ا Tc|اKE4وا LMNfhE4وا LcAt4ات اGHE42

L=زZ4�2اcE4ا �Cu 2ت�KDt4اء اNUX . 
 .2HEy;4ت اLci2��4 وا²�AE4ت اL=GhV Lcu2Ab4 اNb4ف اBDb4اTcEU �fO �Cu WEH4 ا .٥
 . و�Li2cإ2uدة @�هWc ا2�f�4ت اLc42D4 واLU2DV B;4 إ�4 إ�Zح .٦
 ا2u2Ab4ت  اKb<4ى =< ا�2cE4 ا2H4د=L، وا�2cE4 ا2t;\Z4 >u Ly@2A4دة اwK4<إ2�iء =D:2ت =N= Ly42Hآ�K;�= �Cu LMى .٧

 .2�fO Ba 2ت اNb4ف اBDb4 وذtMNb@ Wfd �4]،اLcU2;iX وا2Ec�4و2Mت
٨. GMGD@L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= Ba LC=2H4زارات اK42ت اc4K��=2ت وcJZ� . 
٩. >wK4ى اK;�= �Cu Lc<A@ 2ت:D= 2ء�iX �c�A;42V ءGf4ا LcAHE42ت ا[y4ا TcEU 2مcd، LMدNt42دات ا[;U_2V 2ءt;م ا_آGuو 

 .PEC4TM\�2ت ذات اBa LdZH4 إGuاد و@�ctA ه�ا اKA4ع =< ا2�E4ر
 .2ci وإNUاء ا2�KDt4تاNcaK@ �Cu WEH4 اK�4ادر اPE4ه2cAa LC وGc= WEHC4 2cECuا .١٠
١١. BHE;yE4ا B�cf4ا BuK4ا N�i �2cE4ك اZ[;\ا GcON@و. 
١٢. LcCDE42ت ا�c[4وا Lc=K�D42ت ا[y4ى اG4 LC=2Oة وGJK= 2تi2cV ةGu2d اثGD;\ا . 
١٣.  Lu2م وزارة ا�4راcdVy42HE4ا L=2دH4�2 اcE42دة =< اt;\_2L Ba B|راzح اZb;\2ا[V 2رE^;\_وا Lcuا�4را .  
١٤. BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42V 2ص� GJK= 2م~i ادGuإ �Cu WEH4ا. 
 .إGuاد أدL4 إNUاءات =GJKة N= W�4آ� =�PوPEC4 Lc4\�2ت ذات اBa LdZH4 ه�ا ا2yE4ل .١٥
 .�Cu ا�2cE4 ا2H4د=L واNb4ف اLcCEu Ba 2[<cf:;BDb4 اNcM2H= 4 LV2dN4 ا2E;uد .١٦
١٧.  T= �aاK;@ أن �yM ¡cDV ،Lc=K�J L[U يz وعN�E4ا LcHf@ >= N~A4ا s3V Lc;D;4ا LcAf4ا TM2ر�= Ba 2تMK4وzا GMGD@

L=2دH4�2 اcEC4 LcAwK4ا Lcyc@اN;\Xا. 
١٨.  Ba �cCu صKbAE4ا LaNH;42م ا~i ارNdإ }d2دة رE4٢٠ا }d�2 رcE4ن اKi2d >= ٣ LA�4 م٢٠٠٢. 
١٩.  Tcy�@>MNE^;�E4اh42ل وا4>:2ع اyE4ه�ا ا Ba 2رE^;\Z4 وذ2�4ص ،Oأو ور ،LctMNH@ واتGi G<u لZ� >= اد 2تGuأو إ ،WEu 

LM2دb;dوى اGU درا\2ت. 
 =< أرا|B اLt�4 ا2�A@ B;4بوGJات 2cdس T= �c�A;42V ا�i2y4 اN\Xا�LaNHE4 BCc آ2cEت ا�2cE4 ا2H4د=L و|Gu Tادات و .٢٠

BCcا�N\Xا �i2y4إ�4 ا. 
 .اLcE42H4  واKE4ا�2tتNاKy42V BDbcM2HE4دة ا2yi ��J LVKC:E4ز =�2رTM اNb4ف ا4إ .٢١
٢٢.  }dر BAc:�Ct4ا L�cf4ن اKi2<4 LM�ctA;4ا�¨ اKC4ار اNd٧إ LA�4 ١٩٩٩. 
 . اG�4ود �2c= TcEy;4 اz=:2ر 2t;\Z4دة =2EH;\Z4 2[Aل ا�4راBuاGM�E4 =< إ2�iء .٢٣
 .Lc وا�4راLcu اKC@ Ba �f�@ B;4ث =2bدر اL:C\�2cE4 اBa �2cE4 ا2�E4رآc~A@ Ba L{ ا\;Ghام اKE4اد ا2cdu2Ab4م  .٢٤
٢٥.  LMورG42ت اu2E;U_ا G<u لZ� >= BDb4ف اNb4وا L=2دH4�2 اcE42ع ا:d إدارة Ba �V Lw2AE42م ا[E42V BAwK4�2 اcE4ا ©Cy= 2مcd

LcAwK42\2ت اc�4ور\{ ا L=زZ42ت اEcCH;4ار اGوإ�. 
٢٦.  B;4ال اK=z9 اM�i 9dK4 دK[y49 اc^�@2[H:;<My4ا LcfMN�42ت ا<D;�E4ا >= BCcا�N\Xا �i2 Ly42H= لGV LcAc:�Ct4ا L:C�C4 

L=2دH4�2 اcE4ا. 
 
 

��B"k: 
 LE~izوا >ciاK<4ا �Cu عZw_2 وا[Au LEU2A4ا Nw2hE4ا GMGD@و L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= }cc<@و L\درا GHVو NMN<;4ه�ا ا LE@2� Ba

V أداء Ba رKbd دKUو L~JZ= }@ G<a ،2[E~A@ B;42ت اAwK;�EC4 N=GE4ا Nc��;4وا ،L=2دH4�2 اcE4ع اK|K= �Cu LaN�E42ت ا[y4ا sH
اN\Xا��Cu LcCc اL�cf4 اLcAc:�Ct4، إ|La2 إ�4 ا_2u2:;dت اN\Xا�LcCc =< اK=zال اL:C�C4 LcfMN�4 ا2a �4�4 ،LcAc:�Ct4ن اKMG4ان 

دة Ba ا�Cu 2ًx2tJ NMN<;4 اL�cf4 اLcAc:�Ct4 وا_\;Ghام اPM W^=zآN| �Cu Gورة 2cdم اy4]2ت ا�ctA;V Lb;hE4 آLa2 ا2c�K;4ت اK4ار
L=اG;�E4ا LcEA;4أ اGf= �c<D@ارد وKEC4. 

 
 

 
 
 
 



 
 

٨٣

*- {vاF:5در وا@L:5ا:  
ا�2cE4 ا2H4د=L واNb4ف اBDb4 وGd @{ اKbD4ل �Cu ا2i2cf4ت   2cCEuت ر�Cu LcV2d اK|K= �hM 2Eca L�cf4ع2dم اKMG4ان NU¤Vاء
 :Zل اN:4ق اLc42;4اKCHE4=2ت =< �

١- T= 2عE;U_ا }@ ،Lcbh�4ا LCV2<E4ا: 
• Lc42;4زارات اK4ا BC^E= : �2cE4ا L:C\ ،Luوزارة ا�4را ،LDb4وزارة ا ،L�cf4دة اKU L:C\ ،BCDE4ا }�D4وزارة ا

اL�\P= ،LcAc:�Ct4 اKE4ا�2tت واL:C\ ،©cM2<E4 ا�2cE4 وا2yE4ري، U]2ز ا2bJXء اNE4آ�ي اBAc:�Ct4، و وزارة 
Lc42E4ا. 

• Lc42;4ا LcCDE42ت ا�c[4ا BC^E= :ةNcf4ا LMGCVرام ا· و LMGCV. 
• Lc<cf:;42ث اDV4 ?Mأر G[H=. 

٢- Lc42;4ا L=2دH4�2 اcE4ع اK|KEV L<CH;E4ا LMا2�4ر LE~izوا >ciاK<4ا: 
•  }dر LcCDE42ت ا�c[4ن اKi2d)١ ( LA�4١٩٩٧. 
•  }dر L=2H4ا LDb4ن اKi2d)٢٠ ( LA�4٢٠٠٤. 
 .LA�4٢٠٠٣ ) ٢(LA�4 Lu رKi2d }dن ا�4را •
•  }d�2 رcE4ن اKi2d)٣ ( LA�4٢٠٠٢. 
•  }dر L�cf4ن اKi2d)٧ ( LA�4١٩٩٧. 
• B�cf4ا }cc<;4ا L\2c\. 

٣- 2�\PEC4 Lcyc@اN;\Xا «:h4تا LcCا�G4ا L:�izرة واK�AE4ا LcECH42ث اDVzوا NMوا4;>2ر ،�Zuرة أKآ�E4ا LdZH4ذات ا L�MN�4ا 
};M B;4ا L=2H42\2ت اc�42توا�\PE4ه�� ا Wfd >= 2[;\2رE= . 

٤- L=2دH4�2 اcE4ع اK|KEV LdZH4ذات ا LciوN;�4_ا TdاKE4ا: 
 ps.wafainfo.www://http      و2a–اKCHE4=2ت اBAwK4 اN=  BAc:�Ct4آ� -
-                             LcCc<Cd 2بfO �<;C=http://www.shbabq.com 
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*1Vرات ا1:5-ا@Eo5ر ,� اIT 
 ،BDb4ف اNb4�2 اc=و L=2دH4�2 اcE4ع اK|KEV �AH@ B;42ت ا�AE4ا sHV Ba WEH42ت اc4¶ �c�K;4 LciاGcE42رات اM�4د =< اGu WEu }@

D=و BDb4ف اNbC4 2ت�fO دKUم وGu >u Ly@2A4ا Lc�cf4ار اN|z2ت واt42hE4ا sHV �c�K@وB42;42آ Bوه ،Ly42HEC4 2ت:: 
 

   =N~A �2رL:DEC4 BU /٢٠١٢ا2H4م  /=�2c= Ly42H= L:D اNcf4ة
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 Guاد 2cdس آLcE ا�2cE4 ا2H4د=L  /٢٠١٢ا2H4م  /=�2c= Ly42H= L:D اNcf4ة

 
 

  اLJK4LC:HE4 ا�D;4{  /٢٠١٢ا2H4م  /=�2c= Ly42H= L:D اNcf4ة
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  أ_ف آKب ��٦ان @TcEy ا�2cE4 ا2H4د=L اLy42HE4 وLcE�4 T�;M  /٢٠١٢ا2H4م  /=�2c= Ly42H= L:D اNcf4ة

 
 

 =�;W دا�BC/٢٠١٢ا2H4م / =�2c= Ly42H= L:D اNcf4ة

 
 
 
 



 
 

٨٧

 )@TcEy دون =L42Ha Nc¬)Ly42H   / ٢٠١٢ا2H4م/=�2c= TcEy@ L:D رام ا· 

 
 

 ) @;�Nب Ba اLVN;4 واBa 2[A= s�2t4 اK4ادي ا2yE4ور(2د=NV LآTEy@ L ا�2cE4 اH4 /٢٠١٢ا2H4م/=�2c= TcEy@ L:D رام ا· 
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 =< ا2HEy;4ت اLci2��4  اN<4ب  /٢٠١٢ ا2H4م/=�2c= TcEy@ L:D رام ا· 
 

 
  

 2ciK;cV ةGCV / 2مH4٢٠١٢ا / L:cDE4ا L�cf4وا Lcuا�4را Wc�2DE4ا �Cu L=2دH4�2 اcE4ار اN|أ 
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 2ciK;cV ةGCV / 2مH4أ / ٢٠١٢اL:cDE4ا L�cf4وا Lcuا�4را Wc�2DE4ا �Cu L=2دH4�2 اcE4ار اN| 

 
 

2fMإ `cV ةGCV / 2مH4ة / ٢٠١٢اGCf4ا Ba Lci2��42ت اHEy;4ق اN;h@ L=2دH4�2 اcE4ا 
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2fMإ `cV ةGCV / 2مH4ة / ٢٠١٢اGCf4ا Ba Lci2��42ت اHEy;4ق اN;h@ L=2دH4�2 اcE4ا 
 

 
 

2fMإ `cV ةGCV / 2مH4٢٠١٢ا / cE4ةاGCf4ا Ba Lci2��42ت اHEy;4ق اN;h@ L=2دH4�2 ا 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

٩١

2fMإ `cV ةGCV / 2مH4ة / ٢٠١٢اGCf4ا Ba Lci2��42ت اHEy;4ق اN;h@ L=2دH4�2 اcE4ا 
 

 
 

2fMإ `cV ةGCV / 2مH4ة / ٢٠١٢اGCf4ا Ba Lci2��42ت اHEy;4ق اN;h@ L=2دH4�2 اcE4ا 

 
 
 
 
 



 
 

٩٢

 2د=L و@��Ncه�Cu 2 اWc�2DE4 ا�4راLcuا�2cE4 اH4 / ٢٠١٢ا2H4م / GCV 2fMة cV` إ
 

 
 

B;AwK;�= >= 2ب�A@ B;4ا L=2دH4�2 اcE42  " اt�@ 2ريHO " 2ة " وA<4ا "LcCc<Cd L~a2D= بKAU ىNd Ba 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

٩٣

B;AwK;�= >= 2ب�A@ B;4ا L=2دH4�2 اcE42  " اt�@ 2ريHO " 2ة " وA<4ا "LcCc<Cd L~a2D= بKAU ىNd Ba 
 

 
 

،،، �[;iا 
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 :  مقدمة -
 :    أهمية الرقابة البيئية على قطاع التعدين والمحاجر 

 . الرقابة   حماية وإدارة البيئة من أجل التنمية المستدامة والهدف من هذه-أ 
 .  دمج القرارات االقتصادية مع اإلدارة البيئية لتجنب المشاكل -ب
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  الطاقة مصادر: األول المبحث
 :التالية الموضوعات المبحث هذا يغطي
 .بالطاقة الخاصة المصطلحات •
 .المتاحة الطاقة مصادر •
 .الطاقة أنواع •
 .النظيفة الطاقة إلى للتحول الدولي االتجاه •
 .الطاقة إنتاج مجال في الوطنية والتشريعات الدولية االتفاقيات أهم •
 .الطاقة إنتاج وحدات في البيئية بالمراجعة القيام أهمية •

  الطاقة موضوعات إدارة في للحكومات البيئية والسياسات البرامج: الثاني المبحث
 :التالية الموضوعات المبحث هذا يغطي
 .التقليدية بالطرق الطاقة بإنتاج المرتبطة البيئية رةالضا البيئية والتأثيرات المخاطر •
 .المراجعة محل الطاقة إنتاج شركات في تتوافر أن يجب التي البيئية اإلجراءات أهم •

 

 الطاقة لموضوعات البيئة مراجعة في للرقابة العليا األجهزة دور: الثالث المبحث
 :التالية الموضوعات المبحث هذا يغطي
 . للتلوث الرئيسية المسببات من للحد المتعلقة المراجعة عمليات •
  .الطاقة إنتاج ألنشطة بيئية مراجعات إجراء كيفية •
 الرقابة في المتبعة واألساليب الطاقة إنتاج مجال في البيئة على للحفاظ الرشيدة المراجعة ممارسات بعض •

 تجـارب  أو عملية حاالت(لالمجا هذا في الرقابية األجهزة بعض بها قامت والتي الطاقة موضوعات على
 ).الدول
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 الرقابة على النفايات االستشفائية الخطرة بالدول العربية

 
 

 :يات االستشفائية بالدول العربيةااإلطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالتصرف في النف: أوالً 
 ) . دراسة مقارنة–تصنيف الدول (  اإلطار القانوني -١
 .  اإلطار المؤسساتي ابرز الهياكل التي تعنى بالتصرف في النفايات -٢

 
 :أصناف النفايات االستشفائية الخطرة والقواعد المتعلقة بالتصرف فيها :  ثانياً 

 تلك التي تحمل وصمات ايجابية تجاه –س الدم التي فقدت مدة صالحيتها أكيا(  النفايات البيولوجية -١
 ) . االلتهاب الكبدي–السيدا (األمراض المنقولة 

 .....) .اإلبر (   النفايات الحادة -٢
 .....) .صور األشعة غير الناجحة (  النفايات المشعة أو الراديولوجية -٣

 
 : بالدول العربية في مجال الرقابة على التصرف في النفايات االستشفائية تجارب األجهزة العليا للرقابة:  ثالثاً 

 .....) . رقابة أداء –رقابة مطابقة (  طبيعة أعمال الرقابة -١
 .    أبرز المالحظات والتوصيات -٢
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 .تطبيق المعايير الرقابية لالنتوساي علي عمليات الرقابة البيئية: المبحث األول
 .ملخص للمتطلبات الرئيسية الخاصة بكل معيار رقابي:  أوالً
 .قضايا أو مخاطر ينبغي دراستها:  ثانياً
 .لقضايا والمخاطراستراتيجيات ممكنة أو استجابات لهذه ا:  ثالثاً

 
 .تطوير الطرق والممارسات الهادفة إلي تنفيذ عمليات الرقابة البيئية: المبحث الثاني

 .مراعاة القضايا البيئية في الرقابة النظامية:   أوالً
 .الرقابة علي األداء والبيئة:  ثانياً

 
 .وعمليات الرقابة البيئية المقاييس التقنية: المبحث الثالث
 نمط الرقابة المزمع القيام بهاور إرساء اإلطار وتشمل مح: أوالً 
 أهداف المقاييس ومصادرها: ثانياً 

 
 تجارب األجهزة العليا للرقابة ومدي التوافق مع المعيار: المبحث الرابع

 

  البحثية بأهم النتائج والتوصياتةوتختتم الورق
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.مقدمـة   
.الرقابة البيئية : المبحث األول   

 
الرقابة المالية : أوالً    

 هدف القوائم المالية .١

 .تأثير القضايا البيئية علي القوائم المالية .٢
 

الرقابة اإللزامية: ثانياً    

 . البيئةتقدير المخاطر الكامنة ونظم الرقابة الداخلية ومراقبة .١
 .تطبيق القوانين واللوائح .٢

 

تجارب األجهزة العليا للرقابة فى الرقابة البيئية والرقابة النظامية ومدى توافقه مع المعيار : المبحث الثانى  
٥١٢٠.  
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 لألرابوساي التابع البيئة عمل بفريق اخلاصة االلكترونية الصفحة تطوير حول تقرير

  

 املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية للمنظمة البيئة عمل فريق برنامج إطار يف التونسية احملاسبات دائرة إىل عهد

 موقع وتصميم إعداد خالل من وذلك للفريق خاصة معلومات قاعدة إنشاء مهمة ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة" األرابوساي  "واحملاسبة

 ومؤشرات البحثية األوراق يف سيما ال واملتمثلة الفريق أعمال خاصة  يتضمن اإلنترنت صفحة على البيئة عمل بفريق خاص

 .  الفريق أعضاء قبل من املعدة املستدمية والتنمية البيئية جمال يف الرقابة

 املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة مبوقع وإيوائها العمل بفريق اخلاصة اإللكترونية الصفحة هذه تصميم ومت 

 الالئحة الصفحة هذه تتضمنو .الثاين جتماعها يف العمل فريق عضاءأ على الصفحة حمتوى عرض ومت". األرابوساي "ةواحملاسب

 االتفاق مت مثلما العمل فريق اجتماعات وحماضر البيئي بالنشاط صلة ذات املفيدة املواقع بعضب وقائمة البيئة عمل لفريق التنظيمية

 .العمل فريق أعضاء للرقابة العليا األجهزة ممثلي مع عليه

 ألعضاء االستفادة تعميم يكفل مبا الصفحة وحتديث تطوير مزيد حول مقترحات الثالث اجتماعه يف الفريق أعضاء وقدم   

 نشر بضرورة للفريق الرابع االجتماع خالل املطالبة متت كما". األرابوساي "واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية ةاملنظم

 العربية املنظمة موقع على هل املخصصة الإللكترونية الصفحة على ومؤشرات حبثية وموضوعات تراجم من الفريق إجنازات كافة

 .األرابوساي

 حماضر يف عليه ومنصوص مطلوب هو ملا الوصول دون لكن البيئة عمل بفريق اخلاصة الصفحة هذه يثحتد متّ وقد

 برنامج متطلبات حسب وتطويره حتديثه مواصلة من حتد اليت للموقع واملادية التقنية للصعوبات نتيجة وذلك الفريق اجتماعات

 .الفريق وأعمال
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 ٢٣ من املمتدة الفترة خالل الكويت بدولة املنعقد هل الرابع االجتماع فعاليات يف احلاضرين البيئة عمل فريق أعضاء واتفق

 املنظمة مبوقع للفريق اإللكترونية الصفحة تطوير موضوع حبث التونسية احملاسبات دائرة ممثلة تتوىل ان على ٢٠١٢ أفريل ٢٦ إىل

 -األرابوساي– واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة مبوقع املكلفة العربية للمنظمة األمانة ممثلة مع بالتعاون العربية

 . الفنية املعوقات تلك إزالة من متكن مقترحات وتقدمي االختصاص ذات اجلهات إىل لرفعه املعوقات بكافة تقرير وإعداد

 :املطروحة الصعوبات 

 على فنية اشكاليات يف البيئة عمل بفريق اخلاصة كترونيةاإلل الصفحة تطوير امكانية دون حالت اليت العوائق اهم تتمحور

 هذه يأوي الذي املوقع طاقة حمدودية ويف واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة موقع وهيكلة تصميم مستوى

 .  تباعا يتبني مثلما الفريق أعمال كل الستيعاب الصفحة

 يف تتمثل فنية صعوبات هي البيئة عمل قلفري اإللكترونية الصفحة تطوير حيال روحةاملط الصعوبات أهم من نأ تبني-١ 

 املنظمة موقع إنشاء عند إدراج يتم مل حيث واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة موقع وهيكلة تصميم طريقة

 كامل تغيري إىل سيؤدي البيئة عمل فريق لصفحة تطوير أو تغيري ةعملي أية فإن وبالتايل. متطورة إلكترونية صفحات إيواء إمكانية

 . البداية منذ مربمج هيكل على يعتمد باعتباره واحملاسبة املالية للرقابة ياالعل لألجهزة العربية املنظمة موقع حمتويات

 للتطور املطلوبة وبالسرعة مواكبة غري احلايل الوقت يف باتت العربية املنظمة وقعم إنشاء عند املستخدمة التقنيات أن كما

 . حاليا املعتمدة والتقنيات والربجميات التكنولوجي

 يأوي الذي واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة موقع استيعاب طاقة يف يتمثل فإنه الثاين العائق أما-٢

 البحثية واألوراق التراجم يف واملتمثلة البيئة عمل فريق أعمال افةك بإدراج يسمح ال املوقع هذا ان حيث  البيئة عمل فريق صفحة

 صفحات البيئة عمل بفريق اخلاصة اإللكترونية الصفحة اىل باإلضافة يتضمن باعتباره بالبيئة الصلة ذات الرقابية واملؤشرات

 املعايري وجلنة الة لشؤون الدائمة فنيةال واللجنة املؤسسية القدرات تنمية بلجنة اخلاصة الصفحات غرار على أخرى الكترونية

 . املنظمة نشاط صلب يف تندرج اليت وامللفات البيانات إىل إضافة والرقابية املهنية
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 يتم اليت الفريق اجتماعات حماضر على االقتصار ومت العمل فريق أعمال كل إدراج استحالة إىل الوضعية هذه وأدت

 الوقت يف يتم فانه هعمل برنامج إطار يف الفريق أعضاء قبل من ا القيام مت اليت البحثية األوراق إىل بالنسبة أما. بالكامل إدراجها

 استيعاب طاقة بسبب متوفر غري امللفات هذه حمتوى ألن نظرا حتميلها إمكانية دون منها البعض مواضيع على التنصيص احلايل

 . الفريق أعضاء ا قام ليتا التراجم أعمال الصفحة تتضمن ال السبب ولنفس. املوقع

 وإجنازات أعمال يتضمن لألرابوساي البيئة عمل بفريق املتعلقة اإللكترونية بالصفحة خاص ارشيف تشكيل ميكن ال كما

 .اجتماع كل عند احململة امللفات حمتوى وتغيري حذف تتطلب واليت احملدودة الصفحة استيعاب طاقة بسبب الفريق

 املقترحة احللول 

 الصفحة تطوير إىل منهما كل هدفي اثنني حلني له االستثنائي االجتماع يف احلاضرين البيئة عمل فريق أعضاء على يقترح

 أعضاء للرقابة العليا األجهزة لكل الفائدة تعميم وتضمن  الفريق أعمال ومتطلبات يتماشى مبا البيئة عمل لفريق اإللكترونية

 -األرابوساي- العربية املنظمة

  :ولاأل احللّ •

 حبث حمرك ذلك يف مبا هوأعمال إجنازاته مجيع يتضمن الكتروين عنوان حتت البيئة عمل فريقب خاص الكتروين موقع إنشاء

 لالجتماعات صور ألبوم إنشاء ميكن كما  .وغريها واألدلة للترمجات الكتروية مكتبة إىل باإلضافة والدراسات لألعمال وأرشيف

 .سنويا لعملا فريق يعقدها اليت والندوات

  :الثاين احللّ •

 والسريع املتواصل والتطور ليتماشى واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية املنظمة موقع وحتديث هيكلة إعادة

 حتت البيئة عمل بفريق خاص املنظمة موقع من متفرع الكتروين موقع إنشاء من ميكّن مبا العاملية والتكنولوجيا احلديثة للتقنيات
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 سيتضمن كما. وترمجات حبثية وأوراق دراسات من الفريق ا قام اليت واألعمال البيانات كل به تدرج به خاص ورابط عنوان

 . بالفريق خاص أرشيف

 وإمكانية املوقع خالل من املباشرة بالدردشة يسمى ما وهو االلكتروين لتواصلا تقنية استغالل ميكن ذلك إىل وباإلضافة

 عن املوقع حمتوى ارسال عملية تسهل أيقونة إحداث امكانية وأيضا االلكتروين التواصل شبكات مع ككلّ ملوقعا حمتوى ربط

 االلوان خالل من املوقع تغيريو" صديق إىل إرسال "بأيقونة وتسمى الوقت نفس يف األعضاء كافة إىل االلكتروين الربيد طريق

 مكان أي ومن وبياناته مبحتوياته املساس دون اجلوال اهلاتف عرب املوقع تصفح نميك كما.ممكن وقت أي يف "االيقونات"و والصور

 .االجتماع مكان من البيانات حتيني يف يساعد مما االجتماع خالل وحىت

 .املقترحني باحللني تتعلق أسعار عروض على احلصول بغرض موسعة استشارة عن اإلعالن يف الشروع وسيتم

 حول األرابوساي مبوقع املكلفة العربية للمنظمة العامة واألمانة التونسية احملاسبات دائرة ثليتمم مقترح خيص ما يف هذا

 منا لكم ،عليكم عرض ما يف وإضافاتكم مقترحاتكم انتظار ويف البيئة، عمل بفريق اخلاصة االلكترونية الصفحة وتطوير حتديث

 .لسالموا. أعمالكم يف والتوفيق النجاح من مبزيد التمنيات كل

 

 لألرابوساي البيئة عمل فريق يف التونسية احملاسبات دائرة ممثلة

 األرابوساي مبوقع املكلفة العربية لمنظمةل العامة األمانة ثلةمم
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�א�&�� ��kل� �lmא��w%[ن��d� "� �א������ ���.�ن�אC9'%א	� �و ،� �8d�pא� �و ،� �א�&%א�� "� �[f����d� �LCم

�(���3pא!& �א�	�e�Czو���،�T	�&א��T���'�����א�'���86א�3'%א	�،�،�و���Z�CאrQא�eא���.�.�Tא��}��E،�وא�%
��)�.٢٠+��$���W��?�)	��lm��(��|&א+	��א�'�%�k�Eل�א�'���86א�3'%א	��و

�8����)��}�����l��$W �א9!'��8ع�א�9%$%�	���وO%��א�����1f�Eא.~��%����Cא���lmא�&�� �'!
���١٣−��١٢(�N$���	��–��א�'�}�2Wא+ول����Vא����9�'d/א���9،�و�)���٢٠١١�dن��������:C/א9!'�8ع�����B?���،�

��6$%���.�P/$�س�q� .�2א���W{�'א��−��T'6!�+�٢٤–�٢٣(�א�;$��6~����ن����.�P/$�س��.'<و��)��٢٠١٢/�.��

�(��:��א�|�و���k �א���lmא����
 �:� ��Mل�א�&%א���א9!'�8����CB'%א	��א������� ∗

��'�����/]%א�wאC9'%א	�� − �א�%و��� �و ��6��א���.�.���� �א��L6ض����Ljد�א�� �Zא�%وא� ���� دو�
 .א�������

k%و��?�%م�� �?&�N$Nא�'���86و�א�'���HC �?|����א���.�ن�א���� �� �א�3'��2א�%وBs�1ل� −
 .א��63א)�א������

− �����א��وא���א�:&������Tא�&%א���א�8'!9%?�1f��!�pא��R+א���ل�?��$��א�;��C� ��و�א������
�d��)	)�و��	�1א�&��fل��Y�����א��א��Y����T6ل��1fא�&%א���א���� �وא�!�אeא)�א�'&����

א�'�אزن�א���� �،�وd[���אsS[�� �א9'����	'|���)�א������� ��H6Yא���א��א��}�Z �و�א�'���HC �و
��א�%�����C�d�����אم�א��א!&��א���%I'Cא���� .�&%א���א�8'!9

�א�&6 − ��Dא�� 5��Y/� ��%�� N$N&'�� �א��%�א) e�6�� ��א	<� ��8[/����א�8'!9 �א�&%א�� T	X'�� T�
�و �א������ �אC9'%א	� )� E�{א��–�T	�&א��T�–�	3���1א�(�Vو�2–��א��א!&�Tא�&�8	�T–�א�%

�T�.��rא�–�(�C��3א�%. �–�و�א�& �א��H8'א���( 

− �PC+א�N$N&?�����$���1א���f���	د�א��א�Lא�'��دل������ .א���.�.���	��Bsل�א�%
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− � ����:pא� �و �א�:�� ������ �و ���א�8'!9 �������w%Lא�&%א��� �Z3 �א���Cmא�� ����/��BYא
 .��א������

 :� ��Mل�	�א!��Lא�'�%$�)� ∗
− �8d�����1م�א�%و�a6א�� ��;	�d�;V)���d��)א���	���	א�%ول�א��6�TVl�w%L��א�������وذ���

 .%s	��	��Lp�Dא�&�	��
− ��BY�� �א�3'��2א"� �و�א'���א)�א�(�!��'k9א��L:�?&�N$Nא��8d�pא�������א�%و����$�%/�

 :�������8dא�������א�%و����?(8;�	��$� �

 .א�a.�1f��!�pم��&�ل��H8jא�&��	�)�א�'&������}�$��אC9'%א	��א������� �
��9?:����)�א�������	'&%د�Eא+��א�wא�a.�1f��!�pم ���Y�Qאد�א�'���$��א%��;	�V'	�. 
��I'C%אم� �� ������دو���� �3Cm	�G.�!��	� �LD����'$� '�1?&�ون�א�%ول�א�f��!�pא

8L�����'C� 'א�'�����6 �א�:���و�א��;Z�C?���א�%ول�/�};�א��� ���	א%'CB���	���
�א�و �LZو�/دא��	א%'CB����3��6'א��E�%א��>�א)�و�א�'�%$�)�א���%$%���'�C��8d�2]�:6'

� ��$'������T��8و�א��8a6)�א�������8و�א�%و����	�3%�E?���א�%ول� �q�����pא
 .	�א!��L?�$%���Lא�������� ��Mل�א�'6:�[�

��א	<�א+	�� �� �	�a6	ل�Bs��	�rd/�`�����د �/���2و ������(�|�C�1f� �!�pא
C9א� �$�{�� �(Xن� E%�'א�� �א������ �'%א	� )� �–א�|��� �–�א����  Zא�>[א� ��א+	� ذא)�)

� �א�B3م�و�א+	�����:p��2 �א�Dא+]���8א��. 
��e�6א��%�א)�و�?6:�[�א��C��3)�א������� ���א�N$N&?�1f��!�pא�'&�ون�و�א�&8;�א�(����%

�'6:�[�א9?:����&'$� �8��� �Y�sא�3'��2א"� �و� ��وذ��� ،� ���)�����%אن�א��6	��
�wא���.�א�������א�'&%د�Eא+

�
�
�
�
�
�
�
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���lm8��� Z�L6ن�א�B����:א
�
Bن��$��f�+٢٠��63��٢٠١٢�

��א�&%א���و�א��8d�pو�א���.�ن��CB'%א	��א��������
�

������dא�&�8م�و���3��)�א�&�	��و�	%pא!&��א�	א�&�8م�و���	و������Z�{א���(���xو�א��d�"א�e�Cz��
(���xא� �����	�E�:ل�א�Bsو�W.�!�2د��$����6א����lm"�٢٠١٢$�.����٢٠–��١٧א���.�.���و�א�������� �א!'�8

��6� �	�א!��Lא�'%]���א�3'��8و��Wא���3ق�"�א�&�� ���&%א���و�א��8d�pو�א���.�ن��CB'%א	��א�������	��Y�k�،
�א wא%[/� �����  �� ��3V� �?WRXא �Rm$� �א�[2 �و �א�|��&�� �א+!��ل������ ��[���� �و �א�3'%א	� ��86'������pא�

Bن�א����LV'C&�م�وf��L68{?� 'א���د��א�� �Bن�١٩٧٢א�3'������،�و��&%�א9�Bع�fא��(�$��،�و����א������
�?}68~�א+!��١٩٩٢�E%6&�م�٢٠+�$�� �و�	� �٢١��א������و�א�'���86،X�� �و�א�א�ً� ]���8	�3]��8א�x��)�א���.�.����،
� �א�3'��2א�&�� ��%��	&�$�Wو���NZ�dא�'���86א�3'%א	��و�]��א+	��א�[��2&�����~�א��3|��א��}����Zאو��������

� 6��9��	Xd� Z�{ل�א��B�'C9א�3'��2א�&�� �و�א� ��%$%ًא�دو��א�}�	������%�Eא���.�.���� ��Mل�א������
�a6��~6م�א�&%א���א��������.��
���.�	<�א+و�&%�א9�Bع�� �[%����86�م� �و���HZא�6%و�Eא�&��������}��Eא�' �'���E%�'א���	٢٠٠٢�،�

�r3.�[�!��8ج���א�'���86א�3'%א	��،�و�	�א�N'��Eא$%�/]���8دو��א��3|�)�א��}�K� ����Z'�=�א��}�$��א�������و
%د��W�d	��א"���dא�������و���Lא���א�א)�و���eא�Rf��	�~6��:C/��	و���R+א�������x� 'و�א��،��DDI'א��Ndא��א�

�(�8a6���8א�[/� �� �?�dX%א �و �� �א�%ول�א��6	���، �8�C9و�����א���� �8d�pو�א���� ���T3א�&%א���א�8'!9
���e�3א�(:�����و�א��W$�&	א���.�.���و��%� �א���א��L�8� ��ENV?א��.�

�P/$�س��Tא�'�}W$��א��[אن��%א�� ��dא�����9و����.و?�dX%א�� �א�&��	�)�א������6��א9!'�8
)��$N���	–�T'6!�+א��(� �������d��	��$�sو����	א�&��(��C�pא!&���א�	א�&�8م�و����}�����e�Czא"���dو�	%

ً��� �א�'�6م�א�:���Yא�'�� ���א�'�Y�kو��،��lmل�][א�א�Bs�E���pو�א����I���k'�=�א�x��)�א��}����Zو�א����
�א�' � �و �א������ ���.�ن�אC9'%א	� �و �8d�pא� �و �א�'�%م�� �א�&%א�� ��O� ��'�dX%�دو�]� ����א���� �و ��Z�{א���(���xא

��.٢٠١٢?'Nא$%���.&��د�א���lmא�&�� �و�	��lmא+	��א�'�%�k�Eل�א�'���86א�3'%א	��Bsل��م�
'�%�����E���و���Z�d~�	��א�x��)�و�א��8a6)�א�������8و?�%$�א�+]���8א�%و��א�[�$�2&�~���.�	<�א+	��א�

� �$��	���&.��6.X���lmא�א�][����{'Cل�אBs��	��.و�א�%و����א�&�و�:�
١. ����d�1א�%و�H8'�1א�fو��T���3א�����d��	��[Wو���(�	�Vpא�%ول�و�א�e�Cz��1f�;Z�C�: 
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� �� ���.�.��و��%ون�א�'��%����3د�Eא���.�ن، �%ون�/وא	� �L��.'�X��>Zن��	:'���kو�د���و¡V��א9'�8د�
� �lm	� � �و�ق�٢٠$�� �א��rk�;a?�w�Cًא ���B�'C��� ،� ���Z�{���¢��kא��3|� �	/� ��Z�{א��� وא�&���8

�و �א����`، �א���.�ن �وf.:�ذ �א�'��86 ]�:6'�� �d[א ،��Z�{א��� �א��3|� e�{�א�[$�/ e9m[� 1f� ��������
� ��אC���Z�e&����8א��}�א��£��ن]$3�8�E%&Y+�6א��]�	�Tא�(���e�d،�]���وא�&�����وא�������8א��

¤��.�'&�N$Nא9	'��ل،�و?6:�[�وf.:�ذ�א���.�ن�א����`�א�%و�`�وא��
�א������ � ���.�ن ��k,�/ن ،� �א������ �8a.+א� �و �א�|��&�� �א��א�د �$�8p� �א����� �א������2�D.�ن Eא�}�و�

 �.$&�Gd�V����6?�&�|?�;{�/�PVא�[�2.�|6~

� � �?'I| �א���א.�Tא"��� �	�Eد��/ن�א���א.�Tא������� )���6��א�� (��$����8a./�1f��!����א��]�
� �א�3'�$��א���6 �و�א�%و�1�(� .�'��$�3א�N6א

� �E%�!� ��e�3	� �و �	�א!&� �و ������ �و ����� Eذא)�!�د�(�.����دون� �א������ V¡�9�������אC9'%א	�
و�א����e�3א�������א�(:�����و���kא���Yل���8&��	�)�،�و�א����e�3?}8���¥دא�k�e,�?}8��א��א!&��

 .�אI'C9%אم�א+	�;��¥	�אل�א�&�	��� ��;���$��א�������¥!��ل�א���د	��

� T�	�8&א��6א�5א�� �و E�{א��� ;8�'$�1f� �!�pא� �� %�dX'א�� �����3	� �3��)�א�&�	�pא!& �א�	� �و
� �!&;�א�����d/�(�3Cm&�������א.��T'�����א�'���86א�3'%א	�%�3$�����. 

 ./ن�א�&��	�)�و�א�&���wא�&����8] �.�|��א��%�eא��N'�B����3�Zאم�و�א�'6:�[�א�:&�ل��N'�Bא	�)�א������ �
� �א�%ول�א�'&�ون����e�6و�?&�E�%��N$Nא"���dو�א�x��)�א��}����Z،�و�?&�N$Nو�	�E%.�3دو��א��6א�5 ��G¦

�	�א � �א�3'��2א���6 �/وא8���9 �/و�א�&�8	��Tو���D�5א���Y/� �و ،� �3��)�א�&�	�pא� &!
�������w%LאC9'%א	���(�C��8دل�/�};�א���?�W3�?� �א�%و��1'6:�[�א���א.�Tא�������و�א�&8;�

 .�א�������و�?(���Hא��3Cm)�و�?���Wא�'%�$�Gو�א�'&����א��M� ���8'3ل�א������

٢. �PC/�"د����	�"N&?����א�����	א%'C9��8و���.�ن�אd�pא�&%א���و�א�N$�: 

� �wא+]%א� ����'�� ��sא%'	� �و ��	�V'	� ��V�	�6$د� ���8� �	� eN!� �[� �א������ wא+]%א� ����� fن
��� .�א�D'�9د$��و�א�8'!9

� ���C��3א�� wא+]%א� ��?� ����'�� �א�Bز	� (�C��3א�� �و T.א���א� �/ن ���'�א9  �� ]sX.� �/ن G¦�
�� .�و�א�������¦�G/ن��9?|�������RX!& �وא�8'!9

� �Eد��C�;�� د���و��&����و�ذא)��:�����و���¡V�������א�'���86א�3'%א	��� ��;�fدא��E%����Eو�
� �$��	� �9'�8د��� :�א���.�ن�و�

�د���وא�� ./��������T.6:�[����א'������ .�و���
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�5. �1fل��Yא����kא\�ذ�א���א��،�و�� ��T6�א�&��	�)�و������%�8/�א�&����	(����dא��א
Bن��$��f��	�+٢٠�.� 

 .א����e�3و�א�N6א]�����3Cm8)�و��Y.& �א���א��وذ���	��Bsل�	�א!&���������&���� .ج�
 .אدوא��و���kBY)�وא����و�	���36و�?%�ج�א��3|��و�k%ود]����$�8pא������ .د�
��. $�Cد���و��&����و��&��?'}rs��8א)�����)��§�و�?��$�3א��6ز�)�و�¦�G/ن�?�Vن�

�E�V'�	������ .�	'|���Eو�	'���DDI �א�'����Vא���� �و���ق�Bج�و�f!�אeא)�

א9�א����wق�א�.�3ن�و�א������و�و��H	&�����%د��':�W3א���א.�Tא�������و�א�'|���� .و�
�(�.B����.�P/$�س�–�dא�����9(�א�������–� ��$���+٢٠�(��]s+و�א�Bً&���L��w�&א�

%�q�/�"��:�V'א��H�%$����'א��G�3	.�" 

�و�?|���� � ،���C�6	���.�.���(אeא�!fو�����&����.�.����a.�;�� ���������א�����	א%'C9א�������'�C
�;8	� 3Cm	�sXذ�	��¨��Hא+.��8aא���.�.�������f� ���8V"م�א�	א���ل�/��k��8{'$ل��&�

 .א�&�����
�א��� � �� �א\�ذ �d��)א�� �،�?'}8��א�&%א�� �8ZBא��W�� �א������ ��RSא��	� �א�:��)�א�}&�:� �$��� �و א�

��3�Z �� �אC9'%א	�� �D6� �L./� �� �L��f� �a6א��G¦��8d� ،� ��RSא�&�دل��'���א�H$�1א�'�زf�����f
 .א�������

� ��	� �א�:&��� �d��)ل�א�Bs��	� ?X$���&�5א��&��(�!��'kא� ��$� �	3'%אم �و ����	� �����?�%م
=Zא���H�¨�H8'א�5"��א��.�،�E�{��،���	�Vk�(�3Cm	�،���6�	�3Cm)�و����6،�و�	�3Cm)�����و

�3��)�א�&�	��،�	�3Cm)�א�'�H8א�%. �pא!& �א�	�،�T�	�8.�" 

 

�;8	�N$N&'�� 3Cmא�&%א���و�א��8d�pو���.�ن�אC9'%א	��א�������Bsل�א���ن�א��אk%�وא�&(�$� .٣����f:�
��.�	<�א+	��א�'��Eد������lmא��e�d���H	��9א����� 3Cm	�;8����f�Hو��G¦�،��������E%

T�	�8�و�	�א!& �א�%و�1و�א��8a6)�ذא)�א���f������DאK��E�{��w'��$��و����d���e�Czو�.�א�5
�	��وذ����'�����	���(��DIو�����ل�א����M� ��Eز���������(��DI��1f��������א��C�p)�א�&�	��

� �$: 
�/. �8'Cא�T&!א�	� �و �א��6א�5א�&�8	��ن� ���e�Czא"���dو �و E�{א��� ���d��	� �d��)א�� א�

��$]�:6?���.�.�����3�3d��L.���¡� '�3)�א�Cmل�א�Bs��	��	�&א��(��C�pא. 
�5. �(�3Cmא��T�"�א�'8&�)"!�د�Eא�&��	�)�،�و�?��دل�א����.�)�و�אC'�8א��א���6(�)�

� �.|�ق�وא�HCא���.�.���و�א+!�ENLא�&������������. 
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�א�&8;�� �?(���H .ج� � �¨��Hא�3'�$�)�و� ���א.�Tא����� ]�:6?� �� �א�3'�8 א�'|�$�
 .	N$%�	��א�'���HC �א�:�~�א���.�. �א���� �

و���e�6א��%�א)�و�.�;�א�'���6V!���و�א��3%א)�א�:�M� ��"���6ل�א������"�?|�$��א�'&���� .د�
��w%Lא��8d�pא�������א������6א�:&����. 

��. ��� .?���Wא�'$�8;�א���V �	����;�א�Vp	�)�א�&¥����6]%א�wא����
�

�

�

 


