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 الدورة التدريبية أهداف ومنهجية

 أهداف اللقاء 

مية معارف ومهارات تن إىل يهدف اللقاء التدرييب حول موضوع الغش والفساد يف القضايا البيئية
حة الغش والفساد يف القضايا البيئية من خالل تدارس خماطر الفساد املشاركني يف جمال مكاف

وإجراءات الرقابة لكشف الغش والفساد واملشاكل والصعوبات اليت تواجه األجهزة العليا للرقابة 
 يف هذا اجملال وكيفية معاجلتها.

 العناصر التفصيلية ومنهجية اللقاء 

والفساد يف  تعلقة باللقاء التدرييب حول موضوع الغشميكن إمجال العناصر التفصيلية واملنهجية امل
 القضايا البيئية يف ما يلي:

 اإلطار العام للغش والفساد يف إدارة املوارد البيئية والطبيعية؛ -
 أهم القضايا البيئية واملخاطر الناجتة عنها؛ -
 أساليب الغش وآثارها على البيئة؛ -
 ؛تقييم خماطر الغش والفساد يف القضايا البيئية -
 إجراءات الرقابة لكشف الغش والفساد يف القضايا البيئية؛ -
املشاكل والصعوبات اليت تواجه األجهزة الرقابية يف مكافحة الغش والفساد يف القضايا  -

 البيئية؛
 متارين عملية لتدعيم اجلوانب النظرية؛ -
 حاالت عملية لألجهزة املشاركة؛عرض  -
 لتنظيميةا اإلجراءات على للوقوف للخشب ةاجلمل ولسوق املعمورة لغابة ميدانية زيارة -

 يف الفسادو  الغش مكافحة جمال يف والغابات للمياه السامية املندوبية طرف من املتخذة
 الغابوي. اجملال

 



 اطبالرب 2015دجنرب  18إىل  14 من- للقاء التدرييب جول الغش والفساد يف القضايا البيئيةا

 دليل المشارك

6 

  العلميةوإعداد املادة التأطري: 
 رئيس فرع قاض     قادري السيد عبد الوهاب  -
 قاض مستشار أول    حممد عبد احملسن حنني  -
 قاضية مستشارة أوىل    ادوين السيدة / حياة الي -
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 احملور األول: الغش والفساد يف اجملال البيئي: املفاهيم األساسية
 

 البيئي األول: خلفية عن االحتيال والفساد يف اجملال الفصل
I. االحتيال والفساد يف اجملال البيئي موضوعاختيار  خلفية 

 أحناء خمتلف يف الدول اهتمام جيذب بالبيئةيف امليادين املرتبطة  والفساد االحتيال موضوع أصبح
 عملية يف فعال بدور العليا للرقابة األجهزة تقوم بأن متزايد توقع وهناك .متزايدبشكل  العامل
 يف جمال تدبري املوارد الطبيعية واملساءلة واملسئولية الصراحة تقدر اليت البيئية الثقافة تعزيز

 .القومية املصادر من واالستفادة

متت مناقشة  1998اجتماع األنكوساي السادس عشر الذي عقد يف أوروغواي يف عام يف 
اليت  اسيةاألسكأحد املوضوعات   "دور األجهزة الرقابية يف منع وتقصي االحتيال والفساد"

لة مما يشري إىل وعي وإدراك األنتوساي للمشك ،جيب إدراجها يف الربامج الرقابية هلذه األجهزة
 ات متفاوتة على الدول األعضاء وتشكل حتديًا للمجتمع الرقايب.اليت تؤثر بدرج

 املوارد إهدار يؤدي إىل احلكامة يف لفسادا أن على جتماعنفس اال يف األعضاء اتفقكما 
 ألجهزة بالنسبة قيمة املصداقية من ويقلل احلياة، وجودة االقتصادي النمو من وخيفض
 .وارد البئيةملالحظة على امل. وتنطبق هذه امفاهيمها من ويقلل الدولة

 مثل للسكان، االقتصادية واالجتماعية بالبيئةوجتدر اإلشارة إىل أن الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا 
وعلى  .الفساد طبيعة على وقيمها وقوانينها الدولة تقاليد تؤثركما   والفقر، االجتماعي، الظلم

 .الفساد أعمال توقع صعوبةمستوى 
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 (45.11- 00.11) 2015دجنبر  14م يو  :الحصة األولى

II. ا البيئية واملخاطر الناجتة عنهاأهم القضاي 

 ةتعترب الكرة األرضية نظاما إيكولوجيا واحدا ومشرتكا، هلذا مل تعد املشكالت البيئية قضية حملي
فقط، بل قضية إقليمية وعاملية، فالتلوث ينتقل من مكان آلخر، وتدهور طبقة األوزون لن يكون 

حمصورا على منطقة واحدة من الكرة األرضية، كما أن تلوث البحار بالنفايات والسموم  تأثريه
 واملواد الكيماوية يهدد مياه كل الدول املطلة على البحار واحمليطات.

يف هذا السياق، تواجه جل الدول العربية حتديات بيئية كبرية ختتلف من دولة إىل أخرى استنادا 
ظمها م وتنوع املوارد املتاحة وكثافة السكان وتنوع التنمية االقتصادية ونإىل ظروفها الطبيعية وحج

 ببعض القضايا البيئة الكربى.وفيما يلي تذكري  .االجتماعية

 تدهور األرض والرتبة الزراعية .1

تتدهور األرض والرتبة بسبب االستعمال غري املناسب لألراضي الفالحية 
حر الغطاء النبايت بسبب التصوضعف جودة الرتبة باإلضافة إىل إزالة 

وزحف الرمال، مما يؤدي إىل فقدان ماليري األطنان من الرتبة اخلصبة وهتديد 
 ربع مساحة الكرة األرضية بالتصحر وتدمري الرتبة الصاحلة للزراعة.

  للتنمية املستدامة والبيئة العريب االحتاد املصدر

، وهو ما مليون هكتار 3.200ساحة الكلية لألراضي القابلة للزراعة يف العامل وحواي تقدر امل
. ويزرع حاليا نصف هذه املساحة فقط من املساحة اإلمجالية لسطح األرض %24يعادل 

 تقريبا. وتعتمد إنتاجية األراضي الزراعية أساسا على تكوين الرتبة وأسلوب إدارهتا. فالرتبة حتتوي
ات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة يف توازن ديناميكي طبيعي تكونت مفرداته على مكون

يولوجية.. واإلخالل ذهذا التوازن نتيجة الضغوط البشرية اجلعصور الماليني السنني ) خالل
 .واالستخدام السيء لألرض يؤدى إىل تدهور الرتبة يف أعوام قليلة

http://www.ausde.org/


 اطبالرب 2015دجنرب  18إىل  14 من- للقاء التدرييب جول الغش والفساد يف القضايا البيئيةا

 دليل المشارك

9 

بيولوجية. ورغم سببها عوامل خمتلفة طبيعية وكيميائية و وتعترب عملية تدهور الرتبة عملية معقدة ت
 أن تعرية الرتبة هو عملية طبيعية فإن النشاط البشرى قد زاد كثريا من حدهتا. 

، حسب طن لكل هكتار 2ملعدل تعرية الرتبة يف السنة ما بني نصف وويقدر املتوسط العاملي 
ة من منطقة ية. وختتلف معدالت تعرية الرتبنوع الرتبة ودرجة احندار األرض وطبيعة عملية التعر 

من األراضي الزراعية بالتعرية  %44إىل أخرى، ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال يتأثر 
بدرجات متفاوتة، وىف اهلند يتعرض قرابة نصف األراضي الزراعية لعمليات التعرية. وىف بعض 

حواي  ال هاما من عوامل التعرية اليت تؤثر يفتعد الرياح عام – األدىنخاصة يف الشرق  –املناطق 
  .من مساحة األراضي يف املنطقة 35%

وتنتج أهم مشكالت التغري يف الرتبة ورمبا أخطرها من زيادة الرى. فيسود التشبع باملياه والتمليح 
 اجلودة يف عمليات الري، أو استخدمت أساليب ضعيفةاستخدمت مياه  إذاوارتفاع الصوديوم 

 إخل.. …. ناسبة إلدارة املياه )مثل سوء الصرف غري م

من أكثر املناطق تعرضا هلذه اآلثار، ففي العراق تشكل عمليات  األدىنوتعترب منطقة الشرق 
الفرات. وىف  واديمن األراضي املروية يف  %50التمليح والتشبع باملياه مشكالت يف حواي 

الزراعية. كما  األراضيمن  %15 يفشكالت الصوديوم م وارتفاعإيران خلقت عمليات التمليح 
  .الباكستان يفالزراعية  األراضيمن  %25 يفأثرت هذه العمليات 

العامل قد تدهورت بدرجات متفاوتة  يفمن املساحة الكلية لألرض  %15وتقدر الدراسات أن 
 %28بسبب التعرية باملياه و %55ومن هذه املساحة تدهور حنو  البشرية.بسبب األنشطة 

 . إخل.…. ح باملاء والتملي )التشبعبسبب التعرية بعوامل كيميائية  %12بسبب التعرية بالرياح و

ؤوال عن تدهور يعد مس الذي، الرعي يفاإلفراط  هيأن األسباب الرئيسية هلذا التدهور  تبنيوقد 
 تغاللواالس، %28، واألنشطة الزراعية %29من املساحة املتدهورة، وإزالة الغابات  %34حنو 

  % .1,2، واألنشطة األخرى غري الرشيدة %7املفرط لألرض 
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بالتصحر،  ة.الرطبوشبة القاحلة واجلافة شبة  )القاحلةاملناطق اجلافة  يفويسمى تدهور األرض 
املناطق القاحلة  يف لألراضي البيولوجياخنفاض أو فقدان اإلنتاجية والتنوع ” يعرف بأنه  الذي

طة به الرطبة نتيجة للعوامل الطبيعية أو العمليات النامجة عن األنشوشبه القاحلة واجلافة ش
  ."البشرية

احملصولية  األراضيمن  %47اجلافة، و األراضي يفمن املساحات املروية  %30ن حنوأولقد قدر 
قد تأثرت بالتصحر على األقل بدرجة متوسطة. وتعد أفريقيا  املراعي أراضيمن  %73املطرية، و

وضحت عدة أ ولقد بالتصحر. األراضيتأثرت فيها  اليتمقدمة املناطق  يفربية واملنطقة الع
فهذه  فاف.اجلالقارة األفريقية حدوث فرتات طويلة من  يفدراسات أن من عوامل زيادة التصحر 

لرتبة بشكل يزيد من ا يفالتفاعالت البيولوجية  يف اضطراباتالفرتات الطويلة تؤدى إىل حدوث 
كاجلراد   آفات انتشاركما أن هناك شواهد قاطعة على أن اجلفاف يؤدى إىل   .وتصحرهاتدهورها 

 يدمر النباتات مما يزيد األوضاع سوءا. الذي

 تراجع الغطاء النبايت .2

يرتاجع الغطاء النبايت بسبب توسيع األراضي الزراعية واالستغالل املفرط 
لعشوائية، ا للخشب، والرعي اجلائر واحلرائق الصيفية املتكررة، واملقالع

والتوسع العمراين والنزوح، باإلضافة إىل احلروب والتغريات املناخية، وهو 
 ما يؤدي إىل التقلص املستمر للغابات يف العامل وتدمري الغطاء النبايت.

 املصدر: االحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئة

املناخ، فوجود الغابات  ها يف تأثريها علىتعترب الغابات ذات أمهية من الناحية البيئية، وتتمثل أمهيت
 يف منطقة جيعلها أكثر اعتداال يف درجة احلرارة وأكثر رطوبة من املناطق اخلالية من الغابات. 

كذلك حتتوي الغابات على األصول الوراثية للنباتات، وتعترب مراكز التنوع احليوي وموطنا لكثري 
ضافة حلشرات املضيئة واحليوانات املفرتسة والطيور، باإلمن احليوانات خصوصا النادرة منها، مثل ا
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إىل قيامها بعملية التمثيل الضوئي حيث تعمل على امتصاص غاز ثاين أكسيد الكربون من اجلو 
وإعطاء األكسجني، كذلك تعمل على امتصاص كميات كبرية من امللوثات اهلوائية املختلفة من 

 اجلو.

 ات ال يهدد الغطاء النبايت فقط، بل اإلنسان واحليوانات اليتلذلك، فإن قطع األشجار يف الغاب
 .تعيش فيها أيضا

لعام  (FAO) تقدر مساحة الغابات يف العامل، ووحسب تقديرات منظمة األغذية والزراعة
من مساحة اليابسة. وتتوزع  %6,26مليون هكتار وتشغل حوايل  3454حبوايل  1999

مليون هكتارا، والبلدان النامية  1493، اليت متتلك ما مساحته هذه املساحة بني البلدان املتقدمة
مليون هكتار، وبذلك توجد النسبة األكثر من الغابات يف البلدان  1961واليت متتلك حواي 

وتتفاوت نسبة توزع الغابات بني  %23،43، أما الدول املتقدمة فنسبتها %77،56النامية 
 ينية ودول الكارييب يف مقدمة دول العامل حيث حتتوي علىالدول والقارات، وتأيت أمريكا الالت

مليون هكتار، أما بقية قارات ودول العامل فتتفاوت املساحة والنسبة فيما بينها. وتشري  950
دول هي: روسيا االحتادية، الربازيل،   7من غابات العامل موجودة يف  %60دراسات الـفاو إىل أن 

د ، أندونيسيا وزائري، وأن استزراع الغابات يف الوقت احلاي يشهكندا، الواليات املتحدة، الصني
  .وحىت الوقت احلاي 1980تزايدا واهتماما السيما منذ عام 

ولكي تكون الغابة رئة حقيقية سليمة وتقوم بدورها البيولوجي على أكمل وجه جيب أن تتعامل 
الغابات فعال، فقد أوضحت  مع هواء الشهيق والزفري والغازات األخرى، وهذا ما تقوم به

كيلو مرت مربع واحد من غابة استوائية يطلق يف اليوم الواحد حوايل عشرة القياسات أن 
وميكن لنا أن نتصور مدى نقاء اهلواء اجلوي يف مناطق الغابات االستوائية  أطنان من األكسجني،

 يف السنة الواحدة. طنا من غاز األكسجني 3650حيث يطلق الكيلومرت املربع الواحد حواي 

أطنان  3اىل  1غابات املناطق املعتدلة فترتاوح كمية األكسجني املنطلقة إىل اجلو من أما يف 
، تضاف للغابات كذلك ميزة اخنفاض درجات احلرارة يف حميطها يف اليوم الواحد من األكسجني
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ز الكربون وإطالق اص غااحليوي، األمر الذي يعطي لعملها بعدا آخر فيزيائيا وبيولوجيا غري امتص
  .غاز األكسجني

من جهة أخرى فمن املعروف أن الغطاء النبايت بشكل عام واألشجار بشكل خاص متتاز بقدرة  
دراسات أن كمية ، وتبني من الترسيب الغبار واألجزاء املعلقة يف اهلواء على أوراقهاكبرية على 

مرات عن الكمية املرتسبة يف  10إىل  5 الغبار املرتاكمة حول جذوع األشجار الكبرية تزيد من
األراضي غري املشجرة، ويرتسب حواي تسعة أطنان حول جذوع أشجار لكل هكتار من الغابة 

يف جو الغابة عن احلقول اجملاورة. ويعود  %40إىل  30مما يؤدي إىل خفض نسبة الغبار وحواي 
ألف مرت  150إىل  50ح بني الذي يرتاو  (Lifearea) ذلك إىل كرب مساحة املسطح الورقي

 مربع/هكتار. 

 دور األشجار يف درء أخطار الغازات 

لألشجار دور هام يف تنقية جو املدن من غاز ثاين أكسيد الكربون وبعض الغازات األخرى، 
  :وفيما يلي دور األشجار يف درء أخطار الغازات

مليون مرت مكعب  18يقوم اهلكتار الواحد من الغابات بامتصاص الغبار وتصفية حواي  -
  .من اهلواء سنويا

كلغ من غاز ثاين أكسيد   280إىل  220ميكن هلكتار واحد من الغابات امتصاص ما بني  -
  .كلغ من غاز األكسجني  240إىل  180الكربون وإطالق ما بني 

كلغ من غاز ثاين أكسيد   70أكثر من  Larix حيتجز هكتار واحد من غابة الالركس -
كلغ من   26أكثر من  P. Sylvestris احد من غابة الصنوبر احلرجيالكربيت وهكتار و 

  .غاز ثاين أكسيد الكربيت



 اطبالرب 2015دجنرب  18إىل  14 من- للقاء التدرييب جول الغش والفساد يف القضايا البيئيةا

 دليل المشارك

13 

  
Larix laricina Phoenix sylvestris 

كلغ من الزيوت الطيارة املضادة  Juniperus 30 ينتج هكتار واحد من غابة اللزاب -
  .للجراثيم اليت تنظف جو الغابة من األحياء الدقيقة

موادا وزيوتا طيارة تنقي اجلو من اجلراثيم وتقضي حىت  Pinus اق جنس الصنوبرتفرز أور  -
  .على جراثيم السل، لذلك ينصح بزراعتها يف املصحات

  
Juniperus communis Pinus strobus 

  .على نسب كبرية من جراثيم املكورات العنقودية Abies تقضي مفرزات أشجار الشوح -

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHPssz-4sgCFceyFAodZKwA5g&url=http://www.alaskawildflowers.us/Kingdom/Plantae/Other_Families/Pineaceae/Larix_laricina/&psig=AFQjCNEPghR39edECqiSvq3jjFd4BN1pdA&ust=1446046833582533
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrK2K_84sgCFca7FAodCwkC4Q&url=http://www.pacsoa.org.au/wiki/Phoenix_sylvestris&bvm=bv.105841590,d.d24&psig=AFQjCNFzCKlEk2fZ4jeRPt4JkqwwlX50BA&ust=1446046286173989
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPf3sr94sgCFQNMFAodUuUPJw&url=https://gobotany.newenglandwild.org/species/juniperus/communis/&psig=AFQjCNGIszxxW6RrlEI8mfwIQSsejCOV0w&ust=1446046526754283
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIn69Ib-4sgCFcVrFAodCVwGag&url=https://gobotany.newenglandwild.org/species/pinus/strobus/&psig=AFQjCNELqX4AzoPcFRfom_TB-w1tadZqHg&ust=1446046723204337
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والرياضة داخل الغابة ينعش األعصاب ويرحيها ويعطي اجلسم راحة من املعروف أن التنفس  -
 اليت يتكون حتت مظلتها نسب كبرية من غاز األوزون Cedrus وخاصة غابات األرز

O3.  

تفرك أشجار اآلس واحلور واجلوز والعرعر والزيزفون والكينا موادا مضادة للبكترييا والفريوسات  -
  .ومثبطة لنشاطها

  .موادا طاردة للبعوض Eucalyptus يناتفرز غابات الك -

  

Abies koreana Cedrus atlantica 

  
Eucalyptus camaldulensis 

Juniperus thurifera 
 العرعر البخاري

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLhnLH_4sgCFQS9FAodPGEL7w&url=http://www.wikiwand.com/en/Abies_koreana&bvm=bv.105841590,d.d24&psig=AFQjCNHTtVgsxOX0X4sD6GhXyFSvcoblWw&ust=1446047087340042
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM-q6uL_4sgCFcnsFAod8lUClA&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_cedar_-_Cedrus_atlantica.jpg&bvm=bv.105841590,d.d24&psig=AFQjCNHa4e9I78lN6f0Upr1dDr2d8tcXlg&ust=1446047188492960
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-a3vOA48gCFUG0FAode4QGwA&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eucalyptus_camaldulensis_0002.jpg&bvm=bv.105841590,d.d24&psig=AFQjCNFLAAfVlJelCit81rBkcVVXGBDdzA&ust=1446047423967824
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ختفض األجزاء اخلضراء عدد امللوثات الصلبة للهواء حول املدن واملناطق الصناعية بنسبة  -
  .من اجلزئيات املعلقة %80إىل  40مرة وميكن أن حتتجز من  1000إىل  100

تساعد الغابات واألشجار الكثيفة على احلد من سرعة الرياح اليت تثري الغبار مما يؤدي إىل  -
  .%40إىل  30تناقص التلوث وحدود من 

 والسنديان أكاسيد النيرتوجني Malus والتفاح Acer متتص أنواع الصنوبر والقيقب -
Nox من غاز ثاين أكسيد النيرتوجني السام %50واي وتؤدي إىل تنظيف اجلو من ح.  

  .كلغ من غاز أول أكسيد الكربون السام  120ميتص كيلوغرام من الغابات ما وزنه  -

يف اهلواء اجلوي ومتتصه بكميات متفاوتة ترتاوح  SO2 تساهم األشجار باحلد من تركيز غاز -
  .كلغ لكل كيلو غرام من األوراق اجلافة  18إىل  10بني 

  ر الغطاء النبايت والغابات يف موازنة الكربوندو 

إن األراضي الزراعية والغابات كما يصنفها العلماء هي إحدى الوسائل الناجحة إلعادة توازن  
كربون األرض، فالغابات والنباتات اخلضراء هي بالوعة الكربون وإليها وحدها يعود امتصاص 

  .الكربون من الغالف اجلوي بكميات هائلة
بامتصاص نسبة كبرية من غاز الكربون باجلو حمدثة بذلك توازن ديناميكي يف نسبة الغازات تقوم 

مليون  130قدر معهد مراقبة البيئة العاملية إمكانية مساحة . وقد املوجودة يف الغالف اجلوي
وأطلق على االقرتاح اسم  .مليون طن من الكربون كل عام 660هكتار من الغابات امتصاص 

حيث تستطيع هذه املساحة من الغابات واليت تعادل ضعف مساحة فرنسا أن « بونبنك الكر »
 ائلة من الكربون ملدة ثالثني سنة.متتص هذه الكميات اهل

ن املخاوف من إزالة الغابات باتت أكثر جدية يف الدول النامية. فعال سبيل املثال ساهم قطع إ
الدول   انتشار التصحر، وأن الكثري مناألشجار يف كثري من الدول اإلفريقية بشكل كبري يف
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النامية ما زالت مستمرة وبشكل كبري يف قطع الغابات االستوائية ألغراض زراعية وجتارية. حيث 
 .أنه يف معظم الدول النامية والفقرية خصوصا أفريقيا، يبقى احلطب هو مصدر الطاقة الرئيسي

 األرض لذلك تعترب املخزن الرئيسي للكربون يفجيد اإلنسان يف الغابات العديد من املنافع، فهي  
فإن تدمري مساحات واسعة من هذه الغابات وخاصة عن طريق حرقها يضيف كميات كبرية من 
غاز ثاين أكسيد الكربون وغازات الدفيئات األخرى إىل اجلو. تعترب الغابات االستوائية من أغىن 

ون هلا لية تدمري وإزالة هلذه الغابات سوف يكغابات العامل يف تنوعها احليوي، وهلذا فإن أي عم
مردود سليب على أصناف الكائنات احلية املستوطنة هناك وعلى التنوع احليوي نفسه. ورغم هذا، 
فإن العديد من الدول النامية تقوم بتدمري غاباهتا واستغالهلا من أجل املنفعة البشرية دون األخذ 

واجلهود الدولية  وية والبيئية للمنطقة. ومل يثمر االهتمام العامليبعني االعتبار قيمتها الطبيعية واحلي
يف احملافظة على الغابات على حث الدول النامية على وضع االسرتاتيجيات وإعداد اخلطط 
الالزمة للمحافظة عليها، إذ أهنا تعترب مصدر رزق لعدد ال يستهان به من السكان. أن األوحاث 

إلجياد مصادر دخل بديلة من الغابات مثل استخراج املواد الطبية أو اجلارية واجلهود املبذولة 
 .غريها من املنتجات الرائجة. مل تنجح حىت اآلن يف منع تدمري وإزالة الغابات

 تدهور املياه .3

بسبب التغريات املناخية وتعاقب سنوات اجلفاف باإلضافة إىل النمو 
ني البشر اه، أصبح ماليالدميغرايف السريع واالستغالل غري املعقلن للمي

 يعانون خصاصا يف احلصول على املياه الصاحلة للشرب وعلى مياه الري.
 املصدر: منضمة األغدية لألمم املتحدة

 ندرة املياه يف الشرق األدىن ومشال إفريقيا 

إيران، البحرين، تونس،  املتحدة،)األردن، اإلمارات العربية  أفريقيا ومشال دىناألالشرق يواجه
زائر، اململكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، اجل

 .املياه ندرة مشاكل عديدة مرتبطة بليمن. امصر، املغرب، موريتانيا، 
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 له سيكون هذه املادة احليوية نقصهو ما يعين أن و  املياه، من جممل 85% تستهلك فالزراعة
 ومشال األدىن الشرق بلدان وحتتاج .القروي واالقتصاد األمن الغذائي على ةأساسي تداعيات

 لكل قطرة األفضل االستخدام أن حيث املائية، ملواردها االسرتاتيجي بالتخطيط تقوم ألن أفريقيا
 .إلزامياً  أصبح مياه

حلصص يف ا هي واحدة من أقل ومشال إفريقيا األدىنالشرق إن حصة الفرد من املياه العذبة يف 
 .2050وحلول عام % 50العامل ومن املتوقع أن تنخفض بأكثر من 

. يف 2012مرتا مكعبا للفرد سنوياً )  609حصة الفرد من املياه العذبة يف الشرق ومشال أفريقيا
 ..2012مرتا مكعبا للفرد سنوياً )  6080حني أن حصة الفرد من املياه العذبة عاملياً 

يف نفس  .مناطق صحراوية وجافة ومشال إفريقيا يف األدىن الشرق من إمجاي مساحة %70تقع 
يتدفق أكثر كما   .من املياه العذبة املتاحة تقريباً  % 85 يف هذه املنطقةتستخدم الزراعة  الوقت

 الوطنية واإلقليمية. وارد املائية من خارج احلدوداملمن  %60من 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIqD_tTX48gCFQZVFAod9uADlg&url=http://www.maarifpress.com/news3336.html&psig=AFQjCNH6stnSCdpXaSMkG92yC91aRHPxww&ust=1446070740736399
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  أفريقيا األدىن ومشالاملياه واألمن الغذائي يف الشرق 

إن منطقة الشرق األدىن ومشال أفريقيا هو 
واحد من أكثر األقاليم ندرًة للمياه يف العامل. 
وقد تدنت حصة الفرد فيه من املياه واليت هي 

خالل  2/3من املعدل العاملي بواقع  %10
األربعني عامًا املاضية ومن املتوقع أن تقل 

 يف اخلمسة وثالثني عاماً القادمة %50بنسبة 
إذا استمرت معدالت منو السكان ومناذج 

  .االستهالك احلالية بنفس الوترية

 حصة الفرد من املياه العذبة:

 للفرد سنوياً  3م 609يف الشرق ومشال أفريقيا -
 للفرد سنوياً  3م 6080عاملياً  -
 40تدين هذه النسبة مبا يعادل الثلثني خالل  -

 عاما املاضية
عاما  35يف %50من املتوقع أن تقل بنسبة  -

 القادمة
 

لت األساس واليت شك يف هذه املنطقةاملياه اجلوفية اليت أصبحت مصدرًا مهمًا للمياه كما أن 
ويتسارع تدهور جودة املياه  .للنمو السريع القتصاديات زراعية جديدة تشهد حالياً نضوباً كبرياً 

 .واملنافسة عليها بني كل القطاعات

 ناخي الذي سينجم عنه ارتفاع احلرارة واجلفاف والفيضاناتالتغري امليف نفس السياق، فإن 
وتدهور الرتبة سوف يشكل هتديداً إضافياً للموارد املائية واألمن الغذائي يف املنطقة. وميكن لذلك 

 ة الشرقملنطقأن يسهم يف اخنفاض اإلنتاج وأن يؤدي هذا الوضع إىل زيادة االعتماد احلاي 
 .الواردات ومشال أفريقيا على األدىن

ية أمام اإلنتاج الغذائي يف كل بلدان الشرق األدىن ومشال أفريقيا وتظل قض الكؤوداملياه هي العقبة 
وهناك حاجة لرؤية مستدامة لطريقة  .حمورية ال ميكن معاجلتها من خالل اجتاه قطاعي ضيق

ياه املخصصة ماستخدام املياه: التخصيص الكفء للمياه بني القطاعات واالستخدام املنتج لل
 إلجراء تعديل لطريقة إدارة هذا املورد. واسرتاتيجيانللزراعة مها عامالن حامسان 
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إمجاي الناتج احمللي  يف % 13القطاع الزراعي مبعدل مسامهة جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار، إىل 
أكثر من يف األردن إىل  %2اخلليج، من  مرتاوحاً، باستثناء بعض بلدان ملنطقة الشرق األدىن

الناشطني  من سكان اإلقليم %38ويوفر القطاع وظائف ودخول ل  .وسورية يف السودان 20%
ألدىن ومشال بلدان الشرق ا وتساهم الصادرات الغذائية بقدر كبري يف اقتصاد العديد من .اقتصادياً 

 الواردات الغذائية. أفريقيا وكذلك يف تغطية فاتورة

 ناخيةتلوث اهلواء ومشكل التغريات امل .4

تعترب التغريات املناخية نتيجة مباشرة لتزايد كمية انبعاث الغازات 
واالستعمال املفرط للطاقة والصناعات امللوثة مما أدى إىل تزايد ثقب 

 األوزون وارتفاع درجة حرارة كوكب األرض واتساع ظاهرة اجلفاف.

ي هو التغري خلتعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة: التغري املنابالنسبة ل
الناجم عن النشاط البشري الذي يضاف إىل التقلب الطبيعي للمناخ 

 املسجل على مدى فرتات زمنية متماثلة.

خالل العقود اخلمسة املاضية، شهدت مجيع القارات تقلبات مناخية كربى كانت وال تزال 
 ههذت موضوعا للعديد من الدراسات حول حدهتا وحول استمراريتها أيضا. وقد تسبب

االضطرابات املناخية يف عدة كوارث طبيعية مدمرة كاألعاصري وذوبان اجلليد واألمطار الطوفانية 
 إخل.والفيضانات واالهنيارات األرضية واجلفاف احلاد 

أن األرض ختضع  (GIEC) ويقول خرباء الفريق احلكومي الدوي املختصني يف التغري املناخي
 .شريةبيعية ولكن أيضا لتغيريات مناخية ناجتة عن األنشطة البليس فقط للتغريات املناخية الط

ف والقضاء النهائي واالستنزا التدهور) البيئيةالتغريات املناخية اليت تزعزع استقرار األنظمة  هذه
 .غاباتاجلائر وتدمري ال الرعي) الطبيعيةضغطا قويا على املوارد  ، وتشكل) األنظمةعلى بعض 
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إىل  ة أكثر تعرضا وهشاشة ألهنا تعتمد باألساس على املوارد الطبيعية وتفتقرالبلدان النامي جتعل
 .املوارد املالية والوسائل التكنولوجية واملهارات ملواجهة آثار التغري املناخي

ط درجة هناك بالفعل على املستوى العاملي ارتفاع يف متوسفمل يعد فيه جدال.  ز، فاالحرتالذلك
رارة احمليطات وذوبان اجلليد والثلوج على نطاق واسع وارتفاع مستوى حرارة الغالف اجلوي وح

سطح البحار. ومن املرجح أن زيادة متوسط درجات احلرارة يف العامل كله املسجلة منذ 
تعود إىل زيادة تركز الغازات املسببة لالحتباس احلراري. وال أدل على ذلك من أن   1950عام

  .جلنويب تعرضت لالحرتار الناجم عن األنشطة البشريةمجيع القارات باستثناء القطب ا

جيب تنفيذ سياسات . mitigation)للتحكم يف االنبعاثات قصد التخفيف من ارتفاع احلرارة 
 .للحد من انبعاث غازات الدفيئة والرفع من التقاطها والزيادة يف ختزينها

  

احلرارة  اس احلراري فإن ارتفاع درجةومع ذلك، حىت لو متت السيطرة على انبعاث غازات االحتب
الناجتة عن النشاط البشري وارتفاع مستوى سطح البحار سوف تستمران لعقود من الزمن ألن 

 . .رونعقود وق)صريورة العودة إىل ما كان عليه املناخ من قبل تتطلب الكثري من الوقت 

ويستوجب  .يدتوسط والبعوعليه أصبح من الضروري وضع اسرتاتيجيات للتأقلم على املدى امل
)أي مالءمة األنظمة الطبيعية أو البشرية مع التغري املناخي ومع آثارە. وضع خطط للتكيف 

ة احملتملة وقدرات التكيف ليست موزع القيام أوال بتحليل هشاشة األوضاع ألن التأثريات
ليه األنظمة ومدى إ بني األنظمة البيئية واالجتماعية. فاهلشاشة مرتبطة مبا تتعرض بالتساوي ما

حساسيتها ومدى قدرهتا على التكيف مع تغري املناخ. ويتم تقدير التعرض واحلساسية حسب 
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ؤات النماذج الكونية واإلقليمية للتوقعات املستقبلية يف ظل سيناريوهات خمتلفة. ويشرتط يف التنب
النماذج الكونية  اء علىاملناخية على املستوى احمللي اعتماد مقاييس جغرافية دقيقة ومناسبة بن

 واإلقليمية.

 هتديد التنوع البيولوجي وتدهور الوسط الساحلي والبحر .5

يتجلى التنوع البيولوجي، أو التنوع احليوي، على كل مستويات التنظيم 
)اجلينات واألنواع والنظم اإليكولوجية واملناظر الطبيعية(، ونلمسه يف كل 

 لوجية )الغابات املدارية واحمليطاتأشكال احلياة واملوائل والنظم اإليكو 
والبحار ونظم السافانا اإليكولوجية واألراضي الرطبة واألراضي اجلافة 

غري أنه بسبب الضغط الدميغرايف والتنمية غري   .واجلبال وغريها(
املستدامة، أصبحت عدة كائنات مهددة باالنقراض وزيادة تلوث 

 السواحل.

زاد من ظهوره يف السنوات األخرية النمو السكاين وتغري  لذيالقد أدى أثر األنشطة البشرية 
 يف التنوع البيولوجي إىل نقص كبري وانتشار الفساد والغش يف استغالل املوارد الطبيعية املناخ العاملي

 يف النظم اإليكولوجية عرب العامل. 

لتنوع بأن ا "Nature Climate Change" تفيد دراسة نشرت مبجلة تغري مناخ الطبيعة
البيولوجي حول العامل سيتأثر بشكل كبري إذا ارتفعت درجة احلرارة أكثر من درجتني مئويتني، 
لكن العلماء يقولون إن هذه اخلسائر ميكن احلد منها إذا مت اختاذ تدابري عاجلة للحد من الغازات 

 .املسببة لالحتباس احلراري

قع تات الشائعة وثلث احليوانات من املتو كما تقول نفس الدراسة إن أكثر من نصف أنواع النبا
وقام فريق دوي من الباحثني بالنظر  .أن تشهد اخنفاضا خطريا يف نطاقاهتا البيئية بسبب تغري املناخ

 .ألف نوع من األنواع الشائعة من النباتات واحليوانات 50إىل تأثري ارتفاع درجة احلرارة على حنو 
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 بدرجات احلرارة وسقوط األمطار يف البيئات الطبيعيةوقد فحص الباحثون السجالت اخلاصة 
اليت تعيش فيها هذه األنواع من النباتات واحليوانات، وحددوا األماكن اليت ستظل مناسبة هلا 

 .للعيش يف ظل عدد من السناريوهات املختلفة للتغري املناخي

راري، فإن االحتباس احل ويتوقع العلماء أنه إذا مل تبذل جهود كبرية للحد من انبعاثات غازات
درجة ستؤدي إىل ارتفاع يف درجة احلرارة مبقدار أربع درجات  2100درجة حرارة الكون البالغة 

 .فوق مستويات ما قبل املرحلة الصناعية

وتقول الدراسة إنه وفقا هلذا النموذج، 
يف املئة من أنواع احليوانات  34فإن حنو 

 ريف املئة من النباتات ستفقد أكث 57و
من نصف النطاقات املعيشية احلالية 

وهو ما سيحدث تأثريات   .اخلاصة ذها
كبرية على البشر ألن هذه األنواع متثل 
أمهية بالنسبة ألشياء عديدة مثل املاء، 
وتنقية اهلواء، والتحكم يف الفيضانات، 

 .والدورة الغذائية، والسياحة البيئية

وستكون اآلثار املتوقعة على هذه األنواع 
ن النباتات واحليوانات كبرية يف بعض م

املناطق من العامل مثل منطقة جنوب 
الصحراء الكربى يف افريقيا، وأمريكا 

 .الشمالية، ومنطقة األمازون، واسرتاليا

 

للوقوف على حجم املشاكل املرتبطة بالتنوع البيولوجي 
 نورد األمثلة التالية:

 %8ساللة حيوانية معروفة، انقرض  8.300من بني  -
 يتهددها خطر االنقراض. %22و

نوع شجري، متت دراسة ما يقل عن  80.000من بني  -
 ملعرفة إمكانات استخدامه. 1%

مليار  3من الربوتني احليواين لنحو  %20تقدم األمساك  -
من كميات  %30إنسان. وتقدم عشرة أنواع فقط حنو 

الصيد البحري الطبيعي، كما تقدم عشرة أنواع زهاء 
 قطاع تربية األحياء املائية  من إنتاج 50%

من الوجبة الغذائية  %80تقدم النباتات أكثر من  -
البشرية. وتقدم مخسة حماصيل حبوب فحسب حنو 

 من الطاقة املتحصل عليها  60%

تعّد الكائنات الدقيقة والفقاريات عاماًل رئيسيًا يف  -
خدمات النظم اإليكولوجية، غري أن مسامهاهتا ما زالت 

   ة املعرفة والتقدير من جانب بين االنسانتعاين من قل
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كما تشري الدراسة إىل أن هناك حترك سريع للتقليل من غاز ثاين أكسيد الكربون وغازات 
االحتباس احلراري األخرى مما يتيح إمكانية منع فقدان التنوع البيولوجي من خالل خفض معدل 

أنه أيضا  قط بدال من أربع درجات. وهذا من شارتفاع درجة احلرارة العاملية إىل درجتني مئويتني ف
كسب الوقت، ملدة تصل إىل أربعة عقود، من أجل تكيف النباتات واحليوانات مع الدرجتني 

 املتبقيتني من التغري املناخي.

 مشكالت البيئة احلضرية .6

ل أنواعها بسبب إنتاج وتراكم النفايات بكتنتج املشاكل البيئية احلضرية 
اإلسكان مما خلق عجزا يف توفري اخلدمات االجتماعية ومشاكل املرور و 

 واملرافق األساسية والضغط على املوارد الطبيعية.

 عوامل تلوث البيئة احلضرية 

يرتبط تلوث البيئة احلضرية مبستوى التطور احلضاري لإلنسان، كما خيتلف مستواه ومظاهره بنوع 
ه املدن، وبوثرية منو العمران ومدى خضوع ومدى تطور األنشطة االقتصادية اليت ميارسها سكان

للضوابط القانونية، ومبستوى النمو الدميوغرايف ذهذه املدن، كما أن له ارتباط بعوامل أخرى متعددة 
مدى وعي اجلهات املسؤولة من سلطات وهيئات منتخبة، ومصاحل  املثال:نذكر منها على سبيل 

وكذا  جناعة الوسائل املستعملة للحد من آثاره،تقنية ومؤسسات إنتاجية مبشاكل التلوث، ومدى 
 ضرورة العمل على احلد من تلوثها.مبستوى وعي الساكنة بأمهية البيئة و 
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هو أهم العوامل امللوثة للبيئة، ذلك أن أثره يلحق كل مستويات البيئة فمن يعترب  التصنيع:-1
رزه من غازات واجلو: مبا يف السائلة، بالنفايات واملياه: يلوث األرض: بإلقاء النفايات الصلبة،

 ثري يلحق إضافة إىل اجلو والرب، كذلك البحر.هذا التأوغبار. كما أن 

لع تشكل النفايات الصلبة الناجتة عن املخلفات املتبقية من استهالك الس الصلبة: النفايات-2
ادم السيارات ام، عو مبختلف أنواعها: العلب املعدنية، البالستيك، الورق، األثواب، بقايا الطع

القدمية إحدى أهم املعضالت اليت تواجه البلديات على الصعيد الوطين والعاملي. وذلك لضخامة 
 حجمها، من جهة، وصعوبة التخلص منها، من جهة ثانية. 

وإضافة إىل بشاعة املنظر فإن هذه النفايات تؤدي إىل انتشار الروائح الكريهة الناجتة عن التعفن، 
 .تب عنها أمراض خمتلفةواليت ترت 

يقصد مبياه الصرف الصحي مجيع املياه املستعملة يف املنازل إضافة إىل الصرف الصحي: -3
عضوية اليت فضال عن النفايات ال ،تلك اليت تصرفها بعض املرافق العمومية كاجملازر واحلمامات

 التساخنظرا و  .الدباغة تلقي ذها بعض الوحدات اإلنتاجية كمصانع الورق واملواد الغذائية، ودور
 .املعديةمراض األوعفونة هذه املياه فإهنا قد تؤدي إىل انتشار 

لكن يف  مةالعادذهدف التخلص من هذه املياه  الصرف الصحيومعلوم أن اإلنسان ابتدع شبكة 
غالب االحيان جند هذه الشبكات تعاين من مشاكل واختناقات تؤدي إما إىل تسرب هذه املياه 

ياء السكنية، أو إىل فيضاهنا، وتلويثها لألزقة والشوارع. فضال عن خطر تسرذها حنو حتت األح
  عن:الفرشاة املائية الباطنية. وأغلب هذه املشاكل ناجتة 
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 قدم هذه الشبكات وتالشيها. -
انعدام الدراسات الالزمة أثناء وضع هذه الشبكات، مما جيعلها تعاين مشاكل تقنية، إما  -

ار، أو سعة التصريف، ذلك أن الشبكات املوضوعة بدون دراسة على مستوى االحند
تقنية وعمرانية، ال ميكنها بأي حال أن تساير النمو الدميوغرايف والعمراين السريع للمدن 

 املغربية. 
 غياب الصيانة الضرورية وبالطرق السليمة. -
واطنني بدون مضعف مراقبة األقسام التقنية البلدية، وترك حرية الربط ذهذه الشبكات لل -

عند هناية  استغالل هذه املياهيتم يف بعض األحيان إعادة مراعاة املعاير التقنية الالزمة. و 
بالنسبة  املخاطرمن أعظم الشبكة، ألغراض زراعية؛ بدون معاجلتها، أو تصفيتها وهذه 

 لتأثري مياه الصرف الصحي على حياة اإلنسان.

رية بني للحفاظ على التوازن داخل اجملاالت احلضبيئي: العشوائي واختالل التوازن ال البناء-4
 الشروط ريالبنايات املختلفة واملساحات اخلضراء، ولضمان التهوية واإلنارة الطبيعية الكافية وتوف

ال تصاميم خمتلفة لتنظيم العالقات بني خمتلف مكونات هذا اجمل، يتم اعتماد الصحية يف السكن
يم املديرية، إليها: فهناك التصامم تتنوع حسب وظيفتها واحلاجة وضمان توازهنا. وهذه التصامي

 وتصاميم البنايات، إخل. وتصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق.

يهتم بعضها باستشراف آفاق توسع املدن وحاجيتها املستقبلية من األحياء السكنية واألحياء و 
، واملساحات ملرافق العمومية والرتفيهيةالوظيفية األخرى )صناعية، جتارية، إدارية، سياحية .... وا

 عناصر هو قائم ذهدف احلفاظ على التوازن بني وهيكلة ماويهتم البعض اآلخر بتنظيم  اخلضراء.
 رقها.ة جماالهتا اخلضراء وسعة طويدقق البعض اآلخر منها نوع البنايات وعلوها ومساح اجملال.

ناء العشوائي نامي البحاليا، ت العربيةها املدن ساسية اليت تعاين منإال ان من بني املعضالت األ
الضرورية   تصاميمالضغط السكاين على املدن، افتقار هذه املدن اىل البشكل سريع، بسبب 

 ، ضعف مراقبة البلديات لقطاع التعمري على مستوى احرتام التصاميم، الرتاخيكتصاميم التهيئة
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الغا على أثرا ب تأثروهي ظواهر جد خطرية  العقارية. يف زجر املخالفات، انتشار املضاربات
  أمهها:مستويات عديدة  البيئات احلضرية وتساهم يف تلويثها على

 اختالل التوازن بني املساحات املبنية واملساحات اخلضراء. -
 تدمري احلزام األخضر للمدن.  -
 انتشار أحياء ال تتوفر على الشروط واملعايري الصحية األساسية للسكن الالئق.  -
 االفتقار إىل التجهيزات األساسية املرتبطة بالصرف الصحي ومجع النفايات الصلبة. -

عموما فإن هذه العوامل حتول السكن العشوائي إىل أحد أخطر عوامل اختالل التوازن داخل و 
لضرورية . حيث يسمح بتناسل علب إمسنتية تفتقر إىل التهوية ابالدول العربية البيئة احلضرية

طبيعية الكافية، كما تفتقر إىل كل شروط السكن الصحي، مما يعرض حياة سكاهنا واإلنارة ال
 آلفات جد خطرية. 

من أحدث مظاهر التلوث، تلوث املواد والسلع السلع واملواد االستهالكية:  مراقبة-5
املستهلكة، وهو ما يفرز ظهور حاالت تسمم يف أوساط املستهلكني. وهذه احلاالت تنتج يف 

  أساسيني:يان عن عاملني غالب األح

انعدام شروط الوقاية الصحية يف احملالت التجارية وأماكن عرض وختزين السلع  -
 االستهالكية.

ضعف ومناسبتية املراقبة الصحية، من طرف املؤسسات واألجهزة املختصة، على مواد  -
 االستهالك وهو ما يعرض حياة املستهلكني للخطر. 

بات، ىل الكميات اليت تضبطها املصاحل املختصة يف بعض املناسويكفي أن نشري يف هذا الباب إ
 ليت انتهت مدة صالحية استهالكها.من املواد االستهالكية الفاسدة، وا
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 (30.12- 45.11) 2015دجنبر  14: يوم الحصة الثانية

 ه على البيئةآثار مفهوم الغش والفساد وخمتلف أسبابه واشكاله و :الثاين الفصل
، له ارتباطات مباشرة وغري مباشرة وحسن تدبري املوارد بصفة معقًدا موضوًعا الفساد موضوع يعترب

 .للدولة االقتصادي بالنموعامة ومن مت 
يان يف جمال البيئة تستدعي حتديد املقصود ذهذا املفهوم، وبالسيما  ،مكافحة الفسادلذلك فإن 

اعية الناجتة اسية واالقتصادية واالجتمأسباب انتشاره، وتوضيح أبرز صوره وأشكاله، واآلثار السي
عن هذه الظاهرة، وطرق مكافحتها، والتقليل من آثارها السلبية، وبلورة رأي عام مضاد له وبناء 

 إرادة سياسية ملواجهته وفق آليات مناسبة.

I.  (البيئي)الفساد حماولة تعريف 
اد تتنوع التعريفات اخلاصة مبفهوم الفس

 وذلك كما يلي:
الشفافية الدولية تعرف منظمة  -

 الفساد )بصفة عامة( بأنه:
كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب 
العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن 
يستغل املسؤول منصبه من أجل حتقيق 
 منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو جلماعته". 

 على الفساد الدويل البنك يعرف -
 أنه:

 لتحقيق العامة للسلطات استغالل سوء
 يكون جمموعة إلفادة أو أرباح شخصية

 .بينها" من هو

 يرى أغلب املختصني بأن:
الفساد يف جمال البيئة هو خروج عن القوانني 
واألنظمة البيئية )عدم االلتزام هبما(، أو 
استغالل غياهبما، من أجل حتقيق مصاحل 
اقتصادية مالية وجتارية، سياسية أو اجتماعية 

فرد للصاحل الفرد أو لصاحل مجاعة معينة، ل
 مصاحل شخصية معها.

الفساد هو خروج عن أحكام القانون أو 
األنظمة الصادرة مبوجبه، أو خمالفة السياسات 
العامة املعتمدة من قبل املوظف العام هبدف 
جين مكاسب له أو آلخرين ذوي عالقة أو 
استغالل غياب القانون بشكل واع للحصول 

 على هذه املنافع.
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 :الفساد حول التايل التعريف ياآلسيو  التنمية بنك يقدم -
 يثرون واخلاصة، وحيث العامة القطاعات يف الرمسيني املوظفني عن الصادر السلوك الفساد يشمل

 بعمل اآلخرين إغراء أو .منهم القريبني األشخاص أو/و قانوين وغري الئق غري بشكل أنفسهم
 ".استغالل مناصبهم طريق عن وذلك ذلك،
 إنه: الفساد كوريا مجهورية يف ادالفس مكافحة قانون يعرف -

 والضوابط القوانني خبرق قيامه أو سلطته أو ملنصبه العام استغالل املوظف " فاسدا يعترب عمال
 .أخرى" أطراف ألي أو له أرباح جلين للسعي وذلك يتعلق بالواجبات فيما

 إنه: ىعل الفساد املتحدة للمملكة العام والتمويل للمحاسبة القانوين املعهد يعرف -

أن  أي .شخص أي أعمال يف تؤثر قد اليت املكافآت أو اإلغراءات قبول أو وحث تقدمي ومنح
 ما يعارض أمر عمل عن التواين أو عمل ألداء حافز أو مكافأة أو رشوة يتلقى الذي الشخص

 ".آخر من مزايا تلقي مقابل الواجب عليها/ عليه ميليه ما

عامة مبا فيها  بصفة (الفسادصريني التاليني لفعل وبشكل عام ميكن مالحظة مالزمة العن
 :الفساد البيئي(

خمالف للقانون والنظام وتعليمات املنصب العام وغري منسجم مع القيم األخالقية السائدة  واًل:أ
 يف اجملتمع.

سوء استخدام املنصب العام أو استغالله يهدف إىل خدمة أغراض خاصة أو حتقيق منافع  ثانياً:
 ادية أو معنوية.شخصية م

 .وارد الطبيعيةوبامل يؤدي إىل إحلاق الضرر باملصلحة العامةالبيئي ن الفساد إوبالنتيجة ف

هناك جمموعة من السلوكيات اليت تعرب عن ظاهرة الفساد وهي متشاهبة ومتداخلة يف كثري 
 من األحيان وهي:
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امها اليت يتم استخد يشمل اخليانة أو اخلداع أو التحفظ أو خيانة األمانة :االحتيال -
 ائدة غري العادلة أو غري الشريفة؛لتحقيق بعض الف

 ألصولخمالف  جل تنفيذ عملأأي احلصول على أموال أو أية منافع أخرى من  :الرشوة -
 املهنة؛

ب أو عائلة مثل حز  أي تنفيذ أعمال لصاحل فرد أو جهة ينتمي هلا الشخص :احملسوبية -
 هلا؛ أو منطقة دون أن يكونوا مستحقني

 احل معينة؛على مص: أي تفضيل جهة على أخرى يف اخلدمة بغري حق للحصول احملاباة -
ام بأصول العمل والكفاءة : أي التدخل لصاحل فرد ما، أو مجاعة دون االلتز الواسطة -

 الالزمة؛
ا من غري والتصرف ذهأو املوارد الطبيعية : أي احلصول على أموال الدولة هنب املال العام -

 شكل سري حتت مسميات خمتلفة؛ه حق بوج
: أي احلصول على أموال من طرف معني يف اجملتمع مقابل تنفيذ مصاحل مرتبطة االبتزاز -

 بوظيفة الشخص املتصف بالفساد.

II. بيئة الفساد وأسباب انتشاره 
وجود شبه  وتفشيها بالرغم منيف جمال البيئة تتعدد األسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد 

ى كون هذه الظاهرة سلوك حتركه املصلحة الذاتية، فهناك جمموعة من األسباب العامة إمجاع عل
اب ختتلف . غري أن أمهية هذه األسبهلذه الظاهرة اليت تشكل يف جمملها ما يسمى مبنظومة الفساد

بينما يكون ي البيئحد األسباب األمهية األوىل يف انتشار الفساد فقد يكون ألمن جمتمع آلخر. 
 .تمع آخر سببا ثانويايف جم

 وبشكل عام ميكن مالحظة مالزمة الفساد للبيئة اليت تنتعش فيها الظواهر التالية:
قبل الدولة، وسيادة  واليت جيب توفريها من البيئيةونقص املعرفة باحلقوق  واجلهل،انتشار الفقر  .1

 تغليب املصلحة الذاتية واآلنية.القيم القائمة على 
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ا فيها وضعف أو غياب الرقابة الداخلية مبالفصل املتوازن بني السلطات عدم االلتزام مببدأ  .2
 قابة املتبادلة بني هذه السلطات.اإلخالل مببدأ الر 

زيادة فرص ممارسة الفساد يف املراحل اليت تشهد ظروفا خاصة سواء كانت سياسية أو  .3
جمال احلفاظ  ة يفسوء تدبري األجهزة املختص، ويساعد على ذلك أو اجتماعية مثل اقتصادية

مستغلني ضعف  ،وفر بيئة مناسبة للفاسدينعلى البيئة وتطبيق القوانني االزمة لذلك، وهو ما ي
 اجلهاز الرقايب على القيام بعمله.

م اختاذها ، وعدالبيئي ملكافحة الفساداألجهزة املعنية ضعف اإلرادة والنية الصادقة لدى  .4
 اصر الفساد.إجراءات صارمة وقائية أو عقابية وحق عن

 ضعف أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استقالليتها. .5
ضعف واحنسار املرافق واخلدمات واملؤسسات العامة اليت ختدم املواطنني، مما يشجع على  .6

تقيمة للحصول مسغري التنافس بني العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق 
مثل  ،واسطة واحملسوبية واحملاباة وتقبل الرشوةعليها ويشجع بعض املتمكنني من ممارسة ال

 رخص استغالل املقالع بطرق عشوائية.التنافس غري العادل للحصول على 
ى للعاملني داخل األجهزة املكلفة بالسهر علعدم وجود قوانني وتعليمات وإرشادات مكتوبة  .7

نهم يف املعامالت كل م)مدونات السلوك. تبني احلقوق والواجبات ل حسن تدبري املوارد البيئية
 اد حتت باب االدعاء بعدم املعرفة.الرمسية، مما يفتح الباب ملمارسة الفس

مجعيات مثل البيئي ) ضعف دور مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات اخلاصة مبحاربة الفساد .8
يف املشاركة يف  .املتخصصة البيئية مؤسسات البحوثاحلفاظ على البيئة، وقاية املستهلك، 

 .السياسات والربامج البيئية املتبعةقابة على الر 
، وتفرض يئيالب عدم وجود تشريعات وأنظمة وقوانني وتعليمات تساعد على مكافحة الفساد  .9

 عقوبات رادعة وحق من ميارسونه.
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III. البيئي أنواع وأشكال الفساد 
قيقها من حتحسب اجلهات اليت تقوم به، أو املصاحل اليت يهدف إىل البيئي خيتلف شكل الفساد 

، وقد هليةأيقوم بالفساد، فقد ميارسه فرد أو مجاعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية أو 
 يكون اهلدف من ورائه مصاحل مادية أو مصاحل سياسية أو مكاسب اجتماعية.

 :إىل عدة أقسام حسب الباحثني البيئي الفساد ميكن تقسيم

 فساد صغري/فساد كبري .1
 :ع اآلخرين )فساد صغري(فرد واحد دون التنسيق م  -

خذ رشوة ويكون بأ األجهزة العموميةوينتشر هذا النوع من الفساد لدى املوظفني الصغار يف 
ات ختالف دمخللتغاضي عن اختالالت بيئية أو استغالل عشوائي للموارد البيئية أو لتقدمي 

 مقتضيات القوانني األنظمة البيئية اجلاري ذها العمل.
 :سؤولني )فساد كبري(كبار املوظفني وامل -

ذهدف حتقيق مصاحل مادية أو اجتماعية كبرية وليس جمرد رشوة صغرية، وقد ميارس الفساد جمموعة 
مع مشل ويسبب الضرر للمجتأعم و أ ألنهخطر أنواع الفساد أبشكل منظم ومنسق، وميثل ذلك 

 والسياسية؛ واالقتصادية واالجتماعيةالبيئية يف مجيع اجلوانب 

 / فساد أبيض / فساد الرماديفساد أسود .2
 األسود الفساد -
 .مرتكبيه معاقبة وضرورة إدانته على اجلمهور الذي يتفق السلوك ذلك وهو

 :األبيض الفساد -
 .مرتكبيه معاقبة إىل مييلون وال اجلمهور الذي يتغاضى عنه السلوك ذلك وهو

 :الرمادي الفساد -
ب فيها ث يكون يف احلاالت اليت تطالنوع من الفساد يتوسط بني النوعني السابقني حي وهو

 يف حني يبقى الرأي العام مرتددا يف ذلك.عناصر معينة يف اجملتمع إدانة مرتكبيه 
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 فساد داخلي / فساد خارجي  .3
الفساد ليس ظاهرة حملية لصيقة باألنظمة السياسة أو الدول فقط، فقد يكون الفساد عابرا 

 ظمات دولية حكومية وغري حكومية.للحدود ومصدره شركات متعددة اجلنسيات ومن
ومتارس العديد من الشركات العاملية الكربى اليت متتد عرب احلدود العديد من السلوكيات اليت 

تجاهتا جل فتح األسواق ملنأتشكل صورا للفساد اخلارجي كاللجوء للضغط على احلكومات من 
ة، كما قد ة أو إقامة البىن التحتيجل احلصول على عقود امتياز الستغالل املوارد الطبيعيأأو من 

تلجأ إىل أساليب الرشوة للمسؤولني يف املناصب العامة لضمان احلصول على هذه االمتيازات، 
 فاسدة أو غري مطابقة للمواصفات. أو لتصريف بضائع

ونظرا ملا ميكن أن يلحقه الفساد من أضرار ليس على املستوى احمللي فحسب بل وأيضا على 
وي خاصة يف ظل التوجه حنو حرية التجارة وحرية املنافسة، فقد جلأت العديد من املستوى الد

الدول واملنظمات الدولية والكتل االقتصادية الدولية إىل إبرام اتفاقيات دولية ملكافحة الفساد، 
 .حيث أعّدت األمم املتحدة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ما يلي:ك  جال البيئةميكن أن ترتبط مب كال الفسادوميكن حتديد جمموعة من صور وأش
لحصول لاملوظفون السامون من قبل األشخاص املهمني مثل استغالل املنصب أو املركز  .1

معينة مقابل تسهيل حصوهلم على  على العموالت املالية من أشخاص آخرين هلم مصاحل
مشاريع رتتبة على ار على البيئة املباستغالل املوارد الطبيعية أو التقليل من اآلث امتيازات خاصة

صحي، واملاء والكهرباء، والصرف ال الطرق،والبنية التحتية للدولة )مشاريع  اخلدمات العامة،
استغالل املوارد البيئية )املناجم، املقالع، الغابات، وغريها. وغريها.، أو احلصول على رخص 

من  ستغالل العقالين والتقليلباالدون التزامهم بالشروط اخلاصة بذلك خاصة ما يتصل 
 .النامجة عن هذا االستغالل اآلثار واملخاطر

غالل املوارد تدبري واستأي الصدق واملساواة والعدالة والوضوح يف  غياب النزاهة والشفافية .2
جر مادي أاملشاريع اليت حتتاج احلكومة لتنفيذها ملصلحة البلد مقابل  مالئمة أي) الطبيعية
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ق املعنية، مع ضرورة احملافظة على البيئة وعلى املوارد الطبيعية وعلى حات للشركات واملؤسس
 األجيال القادمة يف هذه املوارد..

قتضيات القانونية املسؤولني املكلفني بتنفيذ امل تعينييف  احملسوبية واحملاباة والواسطةوجود  .3
أو  الكفاءة،ساب على حية والتنظيمية واإلجراءات الرامية حلسن تدبري البيئة واملوارد الطبيع

لى فئات معينة عاملتعلقة باستغالل املوارد الرتاخيص واالمتيازات قيام أحد املسؤولني بتوزيع 
 .أو شخصيةختصه، أو مناطق جغرافية معينة لتحقيق أهداف سياسية 

املسؤول  الواقعة حتت سيطرة الشخص املمتلكات العامة وأ الطبيعيةاملالية أو املوارد سرقة  .4
 .اخلشب أو مواد املناجم واملقالع )الرمال.مثل سرقة  الفاسد،

IV. تمععلى البيئة واجمل الفساد آثار 
للمجتمع والسياسية  واالقتصادية واالجتماعيةالبيئية  للفساد نتائج سلبية على خمتلف نواحي احلياة

 :. من بني هذه األثار نذكر ما يليافراداً ومؤسسات
 لطبيعيةاملوارد االفساد على تأثري  .1
 :استنزاف املوارد الطبيعية -

تشكل املخزون الطبيعي الذي ال دخل لإلنسان يف وجوده والذي يعتمد عليه يف حياته. وحيث 
 لذلك فإن الفساد يؤثر على املوارد املتجددة واملوارد غري متجددة.

ياً مثل موارد الطاقة ت: هي جمموعة املوارد املوجودة يف البيئة واليت تتجدد وتتوالد ذاتجددةاملوارد امل
 املختلفة؛

: هي جمموعة املوارد املوجودة يف البيئة على شكل رصيد ثابت حيث تجددةاملوارد غري املأما 
 ..مثل النفط)أن ما يؤخذ منها ال يعوض 

ا يؤدي إىل مماستنزاف الرتبة الزراعية : نذكر ما يلي الطبيعيةمظاهر استنزاف املوارد بني  ومن
ائر للحيوانات الصيد اجل، زاف املتزايد للماءتناالس، إزالة الغطاء النبايت، اجلائر الرعيالتصحر، 

 .لزحف العمراينا، جتريف الرتبة الزراعية، حفورياستنزاف الوقود األ، استنزاف املعادن، الربية
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 :التلوث البيئي -
لوث املياه السطحية تلوث اهلواء، تللفساد آثار بليغة على تلوث البيئة، وحيث غالبا ما يساهم يف 

 .واجلوفية، تلوث الرتبة، التلوث اإلشعاعي، الضوضاء، التلوث الضوئي
 التلوث البيولوجي: -

 ،تالل األنظمة البيئيةإىل اخومن مت ستنزاف املوارد الطبيعية وتلوث اهلواء إىل ايؤدي الفساد البيئي 
د كائنات حيه من وجو التلوث هذا  أوينشإىل التلوث البيولوجي. يف بعض األحيان وهو ما يؤدي 

 :سباب حدوثهأومن . كالبكترييا  ةو حيوانيأ ةنباتي مرئيةو غري أ مرئية
  و باملاءأاختالط هذه الكائنات بطعام االنسان. 
 التخلص من مياه اجملاري والصرف الصحي قبل معاجلتها. 
 ةمراض املعويتلوث مياه الشرب مبسببات األ. 
 خل.، إانتشار القمامه يف الشوارع 
 :التلوث الكيميائي -

 :ر ما يليحدوث نذكسباب بني أ من. و الصناعي تفشي الفساد يف اجملالهو تلوث ناتج عن 
 ة.لمواد الكيميائيالعشوائي ل تصنيعال 
 يف املياه ةلقاء املواد الكيميائيإ. 
 مثل السيانيد الصناعية األنشطةنفايات  التخلص العشوائي من. 
 الزراعة.يف  الكيميائية للجزيئاتالعشوائي  ستخداماال 
 التلوث االشعاعي:  -

نواع التلوث أطر خأالتلوث االشعاعي من البيئة. ويعترب حد مكونات أاىل  املشعةهو تسرب املواد 
سم شعاعاهتا يف كل مكان بسرعه ويسر وتتسلل اىل اجلإالتشم وال ترى وال حتس وتنتقل  ألهنا

شعاعات ذات ة نذكر االقسام املواد املشعأ . ومن بنيثرأن ترتك أي أدون أي مقاومه ودون 
 ة.سمياجل الطبيعةشعاعات ذات واال .ة)كهرومغناطيسي ةوجيامل الطبيعة
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 الفساد على النواحي االجتماعية تأثري .2
يؤدي الفساد إىل زعزعة القيم األخالقية القائمة على الصدق واألمانة والعدل واملساواة وتكافؤ 

ى دام املهنية يف العمل وانتشار عدم املسؤولية والنوايا السلبية لدالفرص وغريها، ويسهم يف انع
األفراد يف اجملتمع، ويؤدي كذلك إىل انتشار اجلرائم بسبب غياب القيم وعدم تكافؤ الفرص، 
والشعور بالظلم لدى الغالبية اليت تؤدي إىل االحتقان االجتماعي واحلقد بني الشرائح االجتماعية 

 عات املهمشة.وزيادة حجم اجملمو 
 تصادتأثري الفساد على االق .3

 ستثمار وهروب األموال واستثمارها يف اخلارج لغياب التنافس الشريفااليؤدي الفساد إىل ضعف 
والذي يشكل شرطا أساسيا جللب االستثمارات احمللية واخلارجية، مما يؤدي اىل ضعف عام يف 

 توفري فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر.
  الفساد على حقوق املواطنتأثري .4

يؤثر الفساد سلبا على النظام السياسي ويضعف بنيته الدميقراطية، ويؤدي إىل ضياع حقوق 
املواطنني خاصة حقهم يف احلصول على اخلدمات العامة واحلريات واحلقوق السياسية ويف مقدمتها 

ة تتحكم املصاحل الشخصيجيعل كما   حق املساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إىل املعلومات.
 ن كانت هذه القرارات مهمة ومصريية.إبالقرارات اليت تتخذها احلكومة حىت و 

عزز ، ومؤسسات اجملتمع املدين ويلفساد إىل إضعاف املؤسسات العامةيؤدي ايف نفس اإلطار، 
ل يقلما ك  .تهايسيء إىل مسعو  ، وهو ما حيول دون إقامة دولة حديثةغري املهيكلةاملؤسسات 

الفساد من إقبال املواطنني على املشاركة السياسية نتيجة عدم اقتناعهم بنزاهة املسؤولني، وعدم 
 الثقة باملؤسسات العامة وأجهزة الدولة.
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 (00.14- 00.13) 2015دجنبر  14: يوم الحصة الثالثة

ية ملراجعة البيئا مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية وأمهيةالفصل الثالث: 
 يف هذا اجملال

I.  الغش والفساد يف القضايا البيئيةاجملهودات املبذولة ملعاجلة 

يتصل مبفهوم الفساد جمموعة من املفاهيم األخرى واليت يساعد فهمها يف مكافحته وهي: 
 احملاسبة، املساءلة، الشفافية، النزاهة، وميكن توضيح كل منها كما يلي: 

 احملاسبة .1

، خيدمون من خالهلا مهام عموميةاص الذين يتولون األشخاألجهزة و  وتعين أن
قابة واهليئات من قبل األجهزة العليا للر يتعرضون للفحص واملساءلة  القضايا البيئية

 .م، مثل الوزراء ومن هم يف مراتبهاملختصة األخرى ومن طرف املسؤولني السامني

 :هيو يف ثالثة جوانب  وميكن أن تؤدي هذه احملاسبة إىل املتابعة

ا، أي مطابقة تصرفات األفراد مع بنود القانون يف األعمال اليت يقومون ذه املتابعة القانونية: .1
وإذا ثبت وجود جتاوز للقانون تتم حماسبتهم وفق ما ينص عليه القانون لدى اجلهات 

 القضائية.

قييم تأي تعرض األفراد العاملني يف مؤسسة حكومية للفحص واملتابعة وال املتابعة اإلدارية: .2
 لوزارة.ااملستمر من قبل األفراد األعلى منهم درجة يف سلم اهلرم الوظيفي للمؤسسة أو 

وتعين مقارنة األعمال اليت يقوم ذها الشخص مع القيم األخالقية اليت  األخالقية:املتابعة  .3
لك ذجيب االلتزام ذها مثل: األمانة يف العمل، والصدق يف القول، والعدالة يف املعاملة، وغري 

من الصفات. وعند ثبوت جتاوز أحد هذه الصفات األخالقية للشخص يف عمله تتم مساءلته 
  عنه.وحماسبته من قبل اجلهات املسؤولة 
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 املساءلة .2

األشخاص املسؤولني الذين مت تعيينهم أو األجهزة املعنية و  وتعين ضرورة تقدمي
تفاق عليها، ية يتم االدورية، أي مستمرة ويف فرتات زمن وحسابات انتخاهبم تقارير

حول سري العمل يف املؤسسة أو الوزارة، وبشكل تفصيلي، يوضح اإلجيابيات 
 العمل والصعوبات اليت يواجهوهنا.والسلبيات يف 

ذه هحق املواطنني العاديني احلصول على املعلومات الالزمة عن أعمال  وتعين املساءلة كذلك
التدبري التأكد من مطابقة أعمال هؤالء مع أسس جل أاإلدارات العامة. وذلك من األجهزة و 

 .واألنظمة اجلاري ذها العمل مع القانون ا، ومدى اتفاق أعماهلاحلكيم للموارد البيئة

 الشفافية .3

تعرف هيئة األمم املتحدة الشفافية بأهنا حرية تدفق املعلومات معرفة بأوسع 
لشأن ح ألصحاب امفاهيمها أي توفري املعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسم

باحلصول على املعلومات الضرورية للحفاظ على مصاحلهم واختاذ القرارات 
 املناسبة، واكتشاف األخطاء.

فعني يتعلق بوضوح العمل داخل املؤسسة ووضوح العالقة مع املواطنني املنت األولوتتصل جبانبني: 
يات واألهداف باإلجراءات والغا الثاينمن خدماهتا أو الذين يساعدون يف متويلها، ويتعلق اجلانب 

اليت جيب أن تكون علنية غري سرية ألي سبب من األسباب، وينطبق ذلك على مجيع أعمال 
احلكومة بوزاراهتا املختلفة، كما ينطبق على أعمال املؤسسة غري احلكومية واليت تعمل حلساذها 

  اخلاص ويتعامل معها املواطنون.
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أي توفري  .هي نقيض الغموض أو السرية يف العملقابة األجهزة العليا للر يف منظور 
املعلومات الكاملة عن األنشطة العمومية للرأي العام واملواطنني الراغبني يف 

على أعمال األجهزة العمومية وما يتعلق هبا من جوانب اجيابية أو سلبية  االطالع
 .على حد سواء دون إخفاء

 النزاهة .4

صدق واألمانة واإلخالص يف العمل، وبالرغم من هي منظومة القيم املتعلقة بال
التقارب بني مفهومي النزاهة والشفافية إال أن األول يتصل بقيم أخالقية معنوية 

 ل الثاين بنظم وإجراءات عملية.بينما يتص

يعية آلثار البليغة اليت حيدثها الفساد يف اجملال البيئي السيما فيما خيص استنزاف املوارد الطبونظرا 
مرة. ن مكافحته تتطلب منظومة متكاملة )خطة شاملة ومستإونظرا لتعدد أسبابه ف املتجددة، غري

شارك فيها كل مؤسسات اجملتمع العامة واألهلية واخلاصة للعمل على تقليل الفساد وتقليل ت
اجملاالت اليت تساعد على إجياده، وتعزيز طرق اكتشافه عند حدوثه، ووضع إجراءات وعقوبات 

 على من يسلك هذه السلوكيات.ادعة ر 

 لي:يكما   البيئي وميكن اتباع وسائل سياسية وقانونية ملكافحة الفساد

 حول البيئة مع إعداد تقارير سنوية عن احلالة البيئية. املعطياتوضع نظام جلمع  .1

وضح لقوانني اليت تاجبميع مستوياته، مثل البيئي اليت حتارب الفساد  القواننيوحتسني صياغة  .2
ض نسبة واحلد من اآلثار اجلانبية للمشاريع على البيئة، وحتفي ط استغالل املوارد الطبيعيةشرو 

 مع إدماج االتفاقيات الدولية يف التشريع الوطين.، إخل. التلوث

عنيني الصادرة عن اجلهات التشريعية املتمثلة اليت تسمح باملساءلة للمسؤولني امل الرقابةتفعيل  .3
 .حلل القضايا البيئة للبلد ألعماهلم النقاش العلينمثل الوزراء، من خالل 
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هيئات الرقابة العامة اليت تشرف على أعمال و  األجهزة العليا للرقابةدعم وتعزيز دور  .4
د اجلهات ض احلكومة، واستحداث مؤسسات رقابية هلذا الغرض تنظر يف شكاوى املواطنني

مصاحل خاصة، و ألغراض دام للسلطة احلكومية واملوظفني املسؤولني يف حالة وجود سوء استخ
 وغياب الوضوح يف اإلجراءات وخطوات ممارسة الوظيفة العامة.

القطاع  للفاعلني االقتصاديني للمحافظة على البيئة مع تعزيز الشراكة مع حتفيزيةوضع آليات  .5
 اخلاص واملنظمات الدولية.

الشفافية والعدالة على النزاهة و  القائمةالبيئي يف حماربة الفساد  األخالقيالرتكيز على البعد  .6
لقوانني الداعمة هلذه ، وذلك من خالل تطبيق ااألخالقياتواملساواة وغري ذلك من 

 )مدونات السلوك يف املهن العامة واالهلية واخلاصة..األخالقيات 

د على نشرها ساعت توعيةمن خالل برامج  البيئي يف مكافحة الفساداملواطنني تنمية دور  .7
واجلامعات  عالم املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة ومؤسسات اجملتمع املدينوسائل اإل

 مع.البيئة واجملتواملعاهد التعليمية لتوضيح خماطر الفساد وآثاره السلبية على 
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II.  دور وأمهية املراجعة البيئية يف مكافحة الغش والفساد يف القضايا البيئية 

 بدرجات العامل كافة دول على تؤثر مشاكل والفساد االحتيال من كل  تعترب األجهزة العليا للرقابة
 .والفساد االحتيال وجود حتول دون بيئة خللق السعي األجهزة على يتعني وأنه متفاوتة

 باألعمال القيام على1977 عام يف ياألنتوسا تبنته الذي ليما إعالن يف العليا الرقابة أجهزة اتفقت
 :ذلك أمكن ما إذا االحتيال والفسادالتالية من أجل مكافحة 

 .للتغطية الرقابية والتشغيلية املالية األفق واتساع الستقاللية دقيق مستوى إلجياد السعي .1
 الداخلية واملتابعة والرقابة املالية الرقابة نظم وفعالية دقة تقييم يف فعالية أكثر دور اختاذ .2

 .الرقابية األجهزة لتوصيات الشديدة
 إىل االحتيال متيل اليت والعمليات اجلوانب على أكرب بشكل الرقابية اتيجيةاالسرت  تركيز .3

 .لالحتيال اخلطورة وعالية فعالة مؤشرات وضع طريق عن والفساد
 إىل بذلك باإلضافة املتصلة واملعلومات التدقيق لتقارير العام للنشر فعالة وسائل إنشاء .4

 .األعالم وسائل مع جيدة عالقة تأسيس
 .للعامة مفهومة رقابية ريرتقا إعداد .5
 والدولية األخرى الوطنية اجلهات مع للمعلومات املالئم والتبادل التعاون االعتبار يف األخذ .6

 .الفساد حتارب اليت
 .العليا األخرى الرقابة أجهزة مع والفساد االحتيال حول اخلربات تبادل عملية تكثيف .7
 العامة اليت للخدمات بالنسبة نيباملوظف خاصة إدارية إجراءات تأسيس عملية تشجيع .8

 .واألكفاء النزهاء املوظفني وتشجع وحتتفظ ختتار

 على األجهزة اتفقت فقد 1977عام يف األنتوساى تبنته الذي ليما إعالن يف موضح هو وكما
 االحتيال ضد احلرب يف فعالة تساهم بصورة كافية تفويضات هلا يكون وأن استقالليتها وجوب

 والفساد.
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 البيئية؟ واملراجعة الرقابة هي ما

 واملراجعة الرقابة ختتلف ال املبدأ حيث من
 اليت األخرى الرقابات أنواع عن البيئية
 املالية العليا للرقابة األجهزة جتريها

 تتعلق قضايا تعاجل قد واليت واحملاسبة،
 .املستدامة والتنمية الطبيعية واملوارد بالبيئة

 يف البيئية جعةواملرا الرقابة مصطلح يستخدم
 املستقلة، اخلارجية الرقابة عمليات سياق

 .العام القطاع رقابة باسم أيضا املعروفة
 من واسعة أنواع عموماً ثالثة وتستخدم

الرقابة  :العام القطاع رقابة يف واملراجعة الرقابة
 .األداءورقابة  املطابقةاملالية، رقابة 

 الرقابة املالية .1

امة الدليل باجلوانب البيئية لعمليات الرقابة املالية إىل متكني املدقق من إق هتدف املقاييس املتعلقة
 خبصوص ما إذا قامت اهليئة اخلاضعة للرقابة بتحديد التكاليف وااللتزامات البيئية )مبا فيها الديون

 .الطارئة. واألصول البيئية وبتقييمها واإلبالغ عنها بصورة مناسبة

 :من مصادر ذات السلطة أو غري ذات السلطة املقاييس املستعملة تصدر

 سلطةمصادر املقاييس ذات ال 

هو مصدر يقع ضمن مفهوم "املمارسة احملاسبية املقبولة عموما يف االختصاص الذي تقوم اهليئة 
 اخلاضعة للرقابة باإلبالغ يف إطاره. وتشمل هذه املصادر:

 ضع املعايرياملعايري التفويضية الصادرة عن هيئة ذات سلكة تقوم بو  -
 صادرة عن هيئة أخرى معرتف ذهامعايري  -
 معايري دولية صادرة عن هيئة معرتف ذها -
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 مصادر املقاييس غري ذات السلطة 

ميكن أن يكون أي مصدر غري ذي سلطة ميكن أن يكون أي مصدر يعتربه املدقق مناسبا لتحقيق 
 هدفه بشرط أن جيري تقييما للمخاطر. وميكن أن تشمل:

 الصادرة عن هيئة مهنية ذات عالقةالتوجيهات  -
 املصادر اجلامعية -

 الرقابة على املطابقة .2

هتدف املقاييس املتعلقة بالرقابة على املطابقة البيئية إىل متكني املدقق من إقامة الدليل على ما إذا 
 ا.لاللتزامات املعمول ذهقامت اهليئة اخلاضعة للرقابة بتنفيذ النشاط البيئي طبقا 

 ييس ذات السلطةمصادر املقا 

يفيد مصطلح "االلتزام" ما جيب على اهليئة اخلاضعة للرقابة االلتزام به، وجيوز أن يكون ذلك 
التزاما قانونيا مباشرا أو التزاما نامجا عن واجب االلتزام بسياسة سلطة تنفيذية عليا. لذبك ميكن 

 أن تشمل املصادر ذات السلطة:

ان أو أي قواعد أخرى يتم وضعها ضمن قانون وهلا قوة القوانني الوطنية الصادرة عن الربمل -
 القانون

 االتفاقيات الدولية مثل املعاهدات اليت يتم سنها من قبل أجهزة تابعة لألمم املتحدة -
 العقود -
 التوجيهات السياسية -
 املعايري امللزمة مبا فيها التقنيات واإلجراءات واملقاييس النوعية -
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 الرقابة على األداء .3

اييس املتعلقة بالرقابة على األداء إىل متكني املدقق من تكوين رأي خبصوص إحدى هتدف املق
 املسألتني التاليتني أو خبصوص كلتيهما:

صدق مؤشرات األداء املستعملة من قبل اهليئة اخلاضعة للرقابة عندما تبلغ عن أدائها يف  -
 إجنازها للنشاط البيئي.

اييس ذات رة فعالة وبكفاءة واقتصاد طبقا للمقإن كانت اهليئة أجنزت النشاط البيئي بصو  -
 السلطة وغري ذات السلطة.

 مصادر املقاييس ذات السلطة 

  الفعالية والكفاءة واالقتصاد انطالقا من:ميكن أن يتم حتديد مؤشرات 
 القوانني واألنظمة اجلاري ذها العمل -
 السياسة الرمسية للحكومة بالنسبة إىل النشاط -
 اهليئة اخلاضعة للرقابةمفروضة بشكل آخر على  -
 معايري مقبولة عموما وصادرة عن هيئة معرتف ذها -
 قواعد تتعلق باملمارسة املهنية صادرة عن هيئة معرتف هبا 

 مصادر املقاييس غري ذات السلطة 

املخاطر )ال م هدفه بشرط أن يقوم بتقييميكن أن يكون أي مصدر يعتربه املدقق مناسبا لتحقيق 
 ة أو منحازة.. وميكن أن يشمل هذا املصدر:تطبق، أو غري مناسب

 اخلرباء اخلارجيني -
 اجلهاز الرقايب ذاته  -
 املصادر اجلامعية -
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 واالتفاقيات والقوانني املنفقة بالسلطات االلتزام مدى االلتزام لتقييم رقابات وتستخدم
 .البيئية والسياسات

 ة أمناط وهي:تبارها واحدا من مخسغالبا ما يتم تصنيف الرقابة على األداء املتعلقة بالبيئة باع

 الرقابة على املراقبة احلكومية لاللتزام بالقوانني البيئية. -
 الرقابة على أداء الربامج احلكومية املتعلقة بالبيئة. -
 الرقابة على أثر الربامج احلكومية األخرى على البيئة. -
 تقييم السياسات والرامج البيئية املقرتحة. -

 ومية لاللتزام بالقوانني البيئيةاحلكالرقابة على املراقبة  .1.3

غالبا ما يتم تكليف وزارة هامة للبيئة من أجل التأكد من أن القوانني تنفذ بصورة مناسبة من 
 قبل اهليئات العمومية أو اهليئات اخلاصة. ميكن أن تكلف بنشاطات مثل:

 إصدار رخص حتدد كمية أو تركيز املواد امللوثة املفرزة -
 جلهة املفرزة ذهذه الرتاخيصمتابعة التزام ا -
 متابعة الظروف البيئية للمساعدة على حتديد جتاوزات أخرى حمتملة للقوانني -
املساعدة على تفسري القوانني وتوفري مساعدات أخرى للهيئات املنظمة يف جهودها من  -

 أجل االلتزام بالقوانني
 واختاذ اإلجراءات التنفيذية عند حصول جتاوزات -

 ربامج احلكومية املتعلقة بالبيئةء الالرقابة على أدا .2.3

ميكن التعرف على الربامج البيئية انطالقا من املخططات احلكومية والتقارير السنوية. أحيانا جتمع 
احلكومة براجمها البيئية يف خمطط وتقرير بيئي واحد، ويف غياب مثل هذا املخطط ميكن للجهاز 

ة غ عن السياسات والربامج احلكومية املختلفالرقايب أن يساعد على املسائلة بواسطة اإلبال
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املوجودة فعال. وليقوم بذلك فإنه بإمكان اجلهاز النظر يف مشاغل البيئية اهلامة اليت تؤثر على 
 بلده مث حتديد الربامج اليت أقامتها احلكومة وإعداد قائمة ذها من أجل دراستها.

ائل البيئية اليت التفاقيات الدولية املتعلقة باملسقد جيد اجلهاز الرقايب أنه من املفيد التعرف على ا
 صادقت عليها احلكومة مث حتديد الربامج اليت أقيمت تنفيذا لتلك االتفاقيات.

 امج احلكومية األخرى على البيئةالرقابة على أثر الرب  .4.3

 اإىل جانب الربامج اليت هتدف أساسا إىل محاية البيئة أو حتسينها فإن كل النشاطات مبا فيه
نشاطات احلكومة تؤثر على البيئة بشكل من األشكال وذلك من خالل انعكاساهتا على اجملال 
الذي يتم تنفيذها فيه. فعلى سبيل املثال فإن اهلدف الرئيسي من بناء الطرقات هو تسهيل حركة 
 األشخاص والسلع، لكن بناء طريق ما له تأثري ثانوي ومباشر من خالل استعماله لألرض وتأثريه

 على مناخ املنطقة واملشهد. كما أن استعمال الطريق ينتج عنه أيضا تلوث اهلواء والضجيج.

 امج البيئية املقرتحةرب تقييم السياسات وال .5.3

تقوم األجهزة يف هذه احلالة بتقدمي معلومات عن السياسات أو الربامج املقرتحة من أجل اجلواب 
تمدة ذاهتا لقانونية وهل املقتضيات القانونية املععن السؤال هل الربنامج يعمل طبقا ملقتضياته ا

حتتاج إىل تعديل للرفع من مردودية الربنامج أو لتحسينه بطرق أخرى ومن مت إصدار مقرتحات 
 بديلة.

واجتاهات املراجعة  بتطورموعة عمل االنتوساى للمراجعة البيئة املتعلقة تشري الورقة اإلرشادية جمل
ينات ن املراجعات البيئية املنجزة من قبل األجهزة العليا للرقابة التحسالبيئية إىل أنه قد نتج ع

 التالية على أدوات السياسة العامة والعمليات احلكومية ونظمها:
 مت زيادة نظم املساءلة احملاسبية املتعلقة بالتحكم يف البيئة. -
 مت مراجعة القوانني والتشريع واللوائح أو سن غريها حلماية البيئة. -
 عزيز عملية تقييم التأثري البيئي.مت ت -
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 مت عمل تغيريات لتمويل خطط وبرامج ومشروعات بيئية. -
 مت إجراء حتسينات على إدارة الكوارث وحسن االستعداد هلا. -
 مت إجراء حتسينات ألجل تقدمي برنامج دقيق يهتم أكثر بالبيئة. -
 لدولية.مت تعزيز املطابقة مع القوانني واللوائح القومية واالتفاقيات ا -
 مت توجيه التأكيد املتزايد على قياس األداء وإعداد التقارير حول املوضوعات البيئية. -
 مت توفري تدريب متعلق أكثر بالبيئة ملوظفي احلكومة. -
 مت إجراء حتسينات على جتميع وضبط البيانات البيئية. -

 لفساد جمال الكشف عن الغش وا
 لى للحسابات للمملكة املغربيةاألع يف إطار االختصاصات املوكولة للمجلس

 إطار ، يفمن خالل املهام الرقابية املوكولة إليه املستشار املقررمن طرف  الفسادالغش و يتم الكشف عن 
 املوكولة للمحاكم املالية وهي: وغري القضائيةالقضائية االختصاصات 

 :املهام القضائية 

 البت يف احلسابات أو الرقابة املالية أو النظامية -
 تأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املاليةال -

 :املخالفات املرتبطة بالغش واالحتيال الواردة يف مدونة احملاكم املاليةأمثلة من 
أحاط املشرع اجمللس األعلى باختصاص قضائي هام يتمثل يف التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية ونص على 

 من مدونة احملاكم املالية.  56و 55و 54تلك املخالفات يف املواد 

وان العاملني و احملاسبني العموميني او املوظفني واالعأو املراقبني املاليني أوقد ترتكب من طرف اآلمرين بالصرف 
لما و االحتيال وتشكل جماال للتحقيق من طرف املراجعة عأحتت إمرهتم، وهناك عدة خمالفات قد ترتبط بالغش 

س يف جمال التأديب املاي ال حتول دون حتريك الدعوى العمومية أمام أقسام اجلرائم املالية أن املتابعة أمام اجملل
 باحملاكم العادية. ونذكر من بني هذه املخالفات واليت قد ترتبط بالغش واالحتيال:

 إخفاء املستندات أو اإلدالء بوثائق غري صحيحة أو مزورة  -
 عدم احرتام نظام الصفقات العمومية -
 لشخص لنفسه أو لغريه على منفعة غري مربرة حصول ا -
 خمالفة قواعد تدبري املمتلكات -
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احلاق ضرر جبهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات بسبب االخالل اخلطري يف املراقبة أو اإلغفال او  -
 ية.فالتقصري يف املهام اإلشرا

 حتصيل موارد دون سند قانوين -
 خمالفة نظام حتصيل الديون العمومية -
 م غري القضائية:املها 

 مراقبة األداء )مراقبة التسيري( -
 مراقبة استخدام األموال العمومية من طرف اجلمعيات واهليئات اليت تتلقى الدعم  -
 مراقبة استخدام املوال من طرف اجلمعيات اليت تدعو إىل اإلحسان العمومي. -
 باملمتلكات اإلجباري التصريح -

اإلطار القانوين املتعلق بالتصريح اإلجباري باملمتلكات حيز دخول  2010فرباير من سنة  15عرف تاريخ 
 التنفيذ. 

إن الغاية من هذه املنظومة القانونية هو ختليق احلياة العامـة وتكريس مبادئ احملاسبة والشفافية ومحاية األموال 
د من قيم االستقامة املزي إلزامية التصريح باملمتلكات تعكس إرادة اململكة املغربية يف إرساء وذهذا فإنالعمومية 
 ، وذلك على غرار ما هو سائد يف الدول الدميقراطية املتقدمة.واملثاليةوالنزاهة 

ولضمان فعالية واستقاللية مراقبة التصاريح اإلجبارية باملمتلكات أعطى املشرع للمجلس األعلى للحسابات 
 2011ور د تعزز هذا التوجه من قبل مبادئ دستالتصاريح اإلجبارية باملمتلكات. وقومراقبة  وتتبعمهمة إيداع 

   التواي:الذين ينصان على  158و 147وال سيما الفصلني 
  تُناط باجمللس األعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح باملمتلكات... " :147الفصل..." 
  قدم، "جيب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، ميارس مسؤولية عمومية، أن ي :158الفصل

طبقا للكيفيات احملددة يف القانون، تصرحيا كتابيا باملمتلكات واألصول اليت يف حيازته، بصفة مباشرة 
 أو غري مباشرة، مبجرد تسلمه ملهامه، خالل ممارستها، وعند انتهائها.
معينني أو  واء كانواس واإلداريني،ولتنزيل هذه املبادئ على أرض الواقع حىت تشمل مجيع املسؤولني السياسيني 

 والتنظيمية.مت إصدار جمموعة من النصوص التشريعية  منتخبني،
بشأن حالة  1.74.331املتمم للظهري الشريف رقم  1.08.72ويف هذا الصدد صدر الظهري الشريف رقم 

املتمم للظهري الشريف رقم  1.08.73الظهري الشريف رقم وكذا  دواوينهم،أعضاء احلكومة وتأليف 
ثة إضافة إىل ذلك وقع تتميم ثال البصري.القاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي  1.02.212

 قوانني تنظيمية هتم اجمللس الدستوري وجملس النواب وجملس املستشارين.
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عة ظام األساسي للقضاة ومدونة احملاكم املالية وجممو ويف نفس السياق مت تعديل ثالثة قوانني أخرى هتم الن
متعلق بالتصريح اإلجباري باملمتلكات لبعض  54-06القانون اجلنائي كما مت إحداث قانون جديد رقم 

 منتخيب اجملالس احمللية والغرف املهنية وبعض فئات املوظفني أو األعوان العموميني. 
رة بالتكامل والشمولية حيث طالت مقتضياهتا كل اجلوانب املسطرية اتسمت القوانني املذكو  ذلك،وفضال عن  

واإلجرائية كمضمون التصريح وعناصره والفئات اخلاضعة له واهليئات املكلفة بتلقي التصرحيات ومسطرة تتبعها 
ات طومراقبتها وفضال عن ذلك مت التنصيص على اجلزاءات اليت يستوجبها اإلخالل بإلزامية التصريح وكذا السل

 اليت تتخذها.
 التاي:كوتتوزع الفئات امللزمة بالتصريح كما جاء يف النصوص املنظمة للتصريح اإلجباري باملمتلكات  

  ،رئيس احلكومة، الوزراء، الوزراء  وهم:امللزمون املزاولون لوظائف حكومية والشخصيات املماثلة
لة ألعضاء احلكومة من حيث الوضعية العامون إذا لزم األمر، الشخصيات املماث والكتاباملنتدبون 

 اإلدارية ورؤساء دواوين أعضاء احلكومة.
 .أعضاء احملكمة الدستورية 
 .نواب ومستشاري الربملان 
 .القضاة حماكم اململكة 
 .قضاة احملاكم املالية 
 .أعضاء اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري 
 .بعض منتخيب اجملالس احمللية والغرف املهنية 
 ات املوظفني واألعوان العموميني.بعض فئ 

 أنواع:وإمجاال ميكن تقسيم التصرحيات اإلجبارية للممتلكات اليت جاء ذها القانون إىل أربعة 
 .التصريح األوي عند التعيني أو االنتخاب يف إحدى مناصب املسؤولية املستوجبة إللزامية التصريح 
  ملكة، ممتلكات بعض امللزمني )قضاة حماكم املوضعية  علىالتصريح التكميلي عندما تطرأ تغيريات

 املوظفني واألعوان العموميني..وبعض قضاة احملاكم املالية، بعض املنتخبني 
  سنوات حسب احلالة. 3جتديد التصريح الذي يتم يف شهر فرباير كل سنتني أو 
 .التصريح الذي يلي انتهاء املهام أو االنتداب ألي سبب باستثناء الوفاة 

احرتام إلزامية إيداع التصريح اإلجباري باملمتلكات، وكذا اآلجال احملددة وما نص عليه اإلطار القانوين  إن عدم
املنظم للتصريح اإلجباري للممتلكات يف هذا الصدد، يعرض صاحبه إىل العقوبات املنصوص عليها يف القوانني 

 اجلاري به العمل.
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 عليالقضايا البيئية من طرف األجهزة الاحملور الثاين: مكافحة الغش والفساد يف ا
 للرقابة

 (45.09- 00.9) 2015دجنبر  16الرابعة: يوم الحصة 

 املرتبطة بضعف الرقابة الداخلية عوامل خماطر الغش والفسادالفصل األول. 
I. املرتبطة بضعف الرقابة الداخلية عواملال 

 العوامل الثالثة ملثلث الفساد .1
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 )احلافز )أو الضغوطات 
 أي الدافع أو الطمع أو احلاجة  -

 بالنسبة للشخص املعين بالفساد
 قد يكون احلافز وراء االحتيال أو الفساد ضائقة مالية يعاين منها الشخص -
 اخنفاض مستوى دخل الفرد يعد أحد أهم أسباب تفشي الفساد -
 اجلشع والرغبة يف العيش برفاهية  -
فساد ون الدافع وراء ارتكاب االحتيال والعندما يتعلق األمر بالفساد الكبري غالبا ما يك -

 هو الطمع وليس احلاجة
 بالنسبة للموارد البيئة والطبيعية

املواد الطبيعية ذات القيمة التجارية العالية، كاملبالغ الكبرية من اإليرادات اليت ميكن  -
 احلصول عليها من خالل استغالهلا استغالال سيئا

 حليوانات، النبات، كسلع مروحة تباع يف السوق السوداء.عند نقص أو ندرة املوارد )املاء، ا -
 الفرص 
تنعكس يف مدى الصالحيات املمنوحة للمسؤولني واملوظفني ومدى سهولة وضع أيديهم  -

 على األصول واملعلومات أو النظم
وجود الفرص يكشف عن مدى وضوح وصرامة القواعد والسياسات املتعلقة بالسلوكيات  -

 املقبولة
تنظيم وإدارة وجود الفرص غالبا ما يرتبط بالتعقيد التقين املرتبط بوارد البيئية بالنسبة للم -

: التنظيم، الرتخيص، واملساطر املتبعة للوصول إىل املعلومات هذه القطاعات
 االستكشاف، الرصد، التوزيع، البيع، إعداد التقارير، إخل.

كتشاف نائية يزيد من صعوبة ا أحيانا بعد املوارد البيئية عن املركز ووجودها يف مناطق  -
 .عمليات االحتيال والفساد
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 )املربرات )أو السلوكيات غري السوية 
 وهي القيم األخالقية واحلجج اليت تربر لألفراد السلوك االحتياي والفساد -
 عدم وجود هدف واضح ومشرتك للمنظمة املعنية -
م املنظمة املقارنة مع حجاعتبار سلوك االحتيال والفساد غري مؤدي وأضراره صغرية جدا ب -

 ومدخوهلا
 اعتبار أن التقدم املهين ال عالقة له باجلدارة واألداء -
امل داخل املؤسسة، وهذا العترسخ روح التسامح عن االحتيال والفساد كقاعدة ثقافية  -

يعد خطرا جدا ألن ترسخ هذا املعتقد داخل املؤسسة جيعل من الصعب الرتاجع عنه 
 يقوم بذلك. )ترديد عبارة: اجلميع

تفاقم هذه العوامل يف حالة ما إذا كان كبار املسؤولني يف املؤسسة يقومون باستغالل ت -
 السلطة ملصاحلهم اخلاصة أو السياسية

 الرقابة الداخلية كآلية فعالة للحكامة اجليدة وملكافحة االحتيال والفساد .2
وارد البيئية يال يف قطاعات املأظهرت التجربة أن العديد من التحديات املتعلقة بالفساد واالحت

والطبيعية قد تكون بسبب الضعف التأسيسي واهليكلي لنظام احلكامة والذي يتمثل يف غياب 
 الشفافية واملسائلة واحرتام القانون وضعف األداء.

ميكن للمدققني أن يسامهوا يف منع االحتيال والفساد يف قطاعات املوارد البيئية والطبيعية ويف 
الرقايب  لمهام املوكلة للجهازلخرى عن طريق معاجلة ضعف الرقابة الداخلية.  واستنادا قطاعات أ

 ميكن دمج عوامل اخلطر املرتبطة بضعف الرقابة الداخلية يف عمليات التدقيق.املعين، 
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 ميكن معاجلة عوامل اخلطر كالتاي:
 عند عملية التخطيط لعملية التدقيق 
 ملتعلقة بالتدقيق.كجزء من األسئلة الرئيسية ا -
 كأسئلة يف التدقيق يف مستويات أدىنميكن دجمها   -
 كأسئلة واردة يف االستبيانات أو املقابالت النوعية -
 يف أشكال أخرى يراها فريق املراقبة مناسبا. -
 يف مراحل متقدمة من التدقيق 

 استنادا للمستنتجات اليت مت التوصل إليها -
 يقشارات التحذيرية. أثناء قيامه بعملية التدقأو ألن املدقق اكتشف عوامل اخلطر )اإل -

 تعريف الرقابة الداخلية  .1.1
 تعرف املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة "انتوساي" الرقابة الداخلية بأهنا عملية

متكاملة ومتناسقة تنجز عن طريق إدارة وأفراد اجلهاز، ويتم تصميمها بقصد معاجلة املخاطر 
 وفري درجة معقولة من االطمئنان.وت

 خالل سعي اجلهاز لبلوغ الغايات املنوطة به فإن األهداف العامة اآلتية جيري حتقيقها:
الرفع من األـداء وذلك عن طريق تنفيذ عمليات منظمة وأخالقية وتتسم بالكفاءة  -

 واالقتصاد والفاعلية والنجاعة
لبات إمكانية االعتماد عليها والوفاء مبتط التأكد من دقة وصحة البيانات احملاسبية ومدى -

 املسائلة 
 التزام بالقوانني واألنظمة اجلاري ذها العمل -
 محاية ممتلكات اجلهة من الضياع وسوء االستخدام والتلف  -
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 الرقابة الداخلية والفساد 2.1

 األجهزة العمومية املعنية: مصاحلمناقشة األسئلة الرئيسية مع 
 قواعد السلوك املهين أو معيار مشابه داخل اجلهة؟هل قامت املصلحة بتطبيق  .1
 هل قامت املصلحة خبلق مناخ أخالقي عاي؟ .2
 هل لدى اجلهة هيكل تنظيمي مطبق ويعمل بشكل جيد؟ .3
 هل قامت اجلهة بوضع سياسات وممارسات مناسبة للموارد البشرية؟ .4
 هل قامت اجلهة بوضع نظام مناسب إلدارة السجالت؟ .5
 نظام كايف لإلبالغ عن االحتيال والفساد احملتملني؟هل قامت اجلهة بوضع  .6
هل قامت اجلهة بوضع إجراءات لتحديد وتقييم خماطر االحتيال والفساد  .7

 احملتملني والتصدي هلذه املخاطر بطريقة مناسبة؟
 هل لدى اجلهة التفويض املناسب وإجراءات االعتماد؟ .8
 األفراد؟ هل هناك فصل كايف للمهام واألعمال الروتينية وتناوب .9

 صول على املصادر والسجالت؟هل هناك رقابة كافية على صالحية احل .10
 هل مت وضع إجراءات مالئمة للتحقق والتسوية؟ .11
 هل تتم مراجعة أداء اجلهة بشكل منتظم من حيث الكفاءة والفعالية؟ .12
 هل يتم القيام مبراجعة االلتزام يف اجلهة بشكل منتظم؟ .13
 اخلية يف اجلهة؟هل هناك إشراف كايف للرقابة الد .14

غري رئيسي/  /سؤال: رئيسيحتدد الظروف احمليطة بعملية التدقيق أمهية كل سؤال هل يعترب 
 .استقصائي/ يصلح للمقابالت
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بتطبيق قواعد السلوك املهين أو معيار مشابه داخل  اجلهةهل قامت  .1.2.1
 (INTOSAI GOV 9100)وفقا ملعيار  اجلهة؟

 تعترب شرطا أساسيا للحكم الرشيد -
جيب أن تتجلى هذه املبادئ يف وثائق مكتوبة )مدونة قواعد السلوك املهين أو أي معيار  -

 مماثل.
 تعزز النزاهة واألمانة واملسؤولية بني املوظفني -
 وضع األساس إلجراءات التأديبية يف حالة عدم االلتزام باملعايري -
ة، تفادي تضارب باحليادي امااللتز العناصر األساسية املتعلقة بالوقاية من االحتيال والفساد:  -

 املصاحل، احرتام املعايري املتعلقة بإدارة املوارد العامة، املعايري املتعلقة بالسرية

 (ISSAI 1240من معيار  4)املادة  هل قامت املصلحة خبلق مناخ أخالقي عايل؟ .2.2.1

 يرتبط بشكل وثيق مع عنصر قواعد السلوك املهين -
ز مسؤولة عن خلق مناخ مينع ويكشف االحتيال خمتلف املستويات اإلدارية يف اجلها -

 والفساد
 الرتكيز بقوة على منع ومكافحة الفساد -
 تعزيز ثقافة تنظيمية قائمة على الصدق والسلوك األخالقي املتميز -
 تركز اإلدارة العليا على أربعة عناصر أساسية:  -
 مصارحة املوظفني مبا هو متوقع منهم -
 أن تكون منوذجا حيتذى به -
 ن يبلغ عن االنتهاكاتمحاية م -
 .مكافئة السلوك األخالقي -
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)معيار األنتوساي  هل لدى اجلهة هيكل تنظيمي مطبق ويعمل بشكل جيد؟ .3.2.1

GOV 9100) 
 عنصر مهم من بيئة الرقابة داخل اجلهة -
 يقدم تكليفا بالسلطة واملسؤولية داخل اجلهة -
ظمة ال بد أن ل املنوسيلة لتحقيق أهداف املنظمة وعليه فان أي حتليل أو حتديد هليك -

ينطلق من أهداف واسرتاتيجية اجلهاز )األهداف طويلة املدى للمنظمة مبا فيها يف جمال 
 البيئة.

من خصائص التنظيم اجليد االستفادة من العناصر التالية التخصص، التنسيق بني أعمال  -
 ل التنظيمي.كاجلهاز، فعالية الرقابة، مراعاة الظروف البيئية، عدم اإلسراف، فاعلية اهلي

عدة أشكال لتقسيم اهليكل التنظيمي: التقسيم الوظيفي، التقسيم حسب مراحل العمل،  -
التقسيم حسب املوقع اجلغرايف، التقسيم حسب السلعة او اخلدمة، التقسيم حسب 

 مراحل العمل، التقسيم حسب العمالء، التقسيم حسب الوقت، التقسيم املركب.

ممارسات مناسبة للموارد هل قامت اجلهة بوضع سياسات و  .4.2.1
 (UNCAC واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد GOV 9100)معيار األنتوساي  البشرية؟

 فعالية الرقابة تقتضي أن يكون املوظفون ذوي كفاءة وموثوقني  -
تعترب وسائل التوظيف والتدريب واملكافئة وتشجيع عامة املوظفني جزءا أساسيا لبيئة  -

 الرقابة
 تساهم يف منع الفساديف عمليات التوظيف املناسب للمرشحني االختيار  -
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 هل قامت اجلهة بوضع نظام مناسب إلدارة السجالت؟ .5.2.1
 (GOV 9100)معيار األنتوساي 

وجود أنظمة حلفظ السجالت يف مكاهنا الصحيح وذلك للتأكد من حفظها بطريقة  -
تقييم مماثلة  ق أو لعملياتمالئمة ومحايتها من التغيريات وجعلها قابلة للخضوع للتدقي

 والسماح باستخدامها من قبل اهليئات املختصة
 جيب أن تكون املعلومات قابلة لالستعمال وذات جودة كافية -
 علومات مالئمة ويف الوقت املناسب، حديثة ودقيقةجيب أن تكون امل -

هل قامت اجلهة بوضع نظام كايف لإلبالغ عن االحتيال والفساد  .6.2.1
 (UNCACواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  GOV 9100ر األنتوساي )معيا احملتملني؟

ضرورة وجود قنوات بديلة يف املكان املالئم داخل اجلهاز املعين بالرقابة لالتصال من أجل  -
 اإلبالغ عن املعلومات احلساسة، كالتصرفات غري املناسبة وغري القانونية

ساد لني الرمسيني من اإلبالغ عن نشاطات الفوضع التقنيات املالئمة اليت متكن املسؤو  -
 احملتمل اليت علموا ذها خالل فرتة عملهم

 محاية الشهود واخلرباء والضحايا واألشخاص املبلغني -

هل قامت اجلهة بوضع إجراءات لتحديد وتقييم خماطر االحتيال  .7.2.1
معيار األنتوساي ) والفساد احملتملني والتصدي هلذه املخاطر بطريقة مناسبة؟

GOV 9100 وISSAI 1240) 

 جيب تقييم خماطر الفساد واالحتيال يف البيانات املالية على وجه اخلصوص -
إذا قامت اإلدارة بعمليات تقييم ملخاطر االحتيال وإىل  عماجيب أن يستفسر املدققون  -

 وما إذا كان هناك رقابة مطبقة ملنع والكشف عن االحتيال والفساد أي درجة
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 GOV )معيار األنتوساي يض املناسب وإجراءات االعتماد؟هل لدى اجلهة التفو  .8.2.1

9100) 

فقط األشخاص الذين يتصرفون ضمن نطاق صالحياهتم ميكنهم تفويض وتنفيذ املهام  -
 والعمليات

 جيب توضيح كيفية القيام بتفويض األعمال واالعتماد -
 حتديد الوقت لتفويض هذه األعمال -
 إجناز العمليات بطريقة قانونيةالتفويض هو الطريقة الرئيسية للتأكد من  -

 هل هناك فصل كايف للمهام واألعمال الروتينية وتناوب األفراد؟ .9.2.1
 (GOV 9100)معيار األنتوساي 

مهم لتقليص خطر األخطاء وإساءة االستخدام أو اإلمهال وخطر عدم فصل املهام  -
 اكتشاف هذه املشاكل

 من املوظفني جيب ختصيص املهام واملسؤوليات بشكل منظم على عدد كاف -
خطر التواطؤ: امتالك اجلهة املعنية عدد قليل جدا من املوظفني للقيام بعمليات الفحص  -

 وعدم وجود ميزانيات مالئمة
 التدوير املنتظم للموظفني من بني الطرق املهمة ملواجهة هذه املشاكل -

 املعطياتصول على هل هناك رقابة كافية على صالحية احل .10.2.1
 (GOV 9100توساي )معيار األن والسجالت؟

متنح صالحية الولوج لقواعد املعطيات والسجالت لألشخاص املخولني واملعتمدين فقط  -
 الستخدامها أو الوصاية عليها

هذه الرقابة تقلل من خطر االستخدام غري السموح به يف أعمال هلا عالقة باالحتيال أو  -
 الفساد

يح أو ضرورة احلصول على مفات تتخذ هذه الرقابة شكل مادي عن طريق الولوج املؤمنة، -
 الولوج ألنظمة احلاسب وملفات البيانات
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 (GOV 9100)معيار األنتوساي  ؟املالئمة التسوية إجراءاتاختاذ هل مت  .11.2.1

 تطبيق رقابة التحقق من مالئمة عمليات التسوية مع الوثائق املربرة قبل وبعد معاجلتها -
ائق متماشية مع بعضها ومع الوثتطبيق هذه الرقابة من شأنه أن يبني هل السجالت  -

 املربرة وفق الفواصل الزمنية املعنية
مثال: التأكد من أن سجالت احلساب املصريف متماشية مع كشوف احلسابات املتعلقة  -

 ذها 

هل تتم مراجعة أداء اجلهة بشكل منتظم من حيث الكفاءة  .12.2.1
 (ISSAI 315ومعيار  GOV 9100)معيار األنتوساي  والفعالية؟

 م املنتظم للفعالية والكفاءة عن طريق مراجعة األداء التقيي -
تشمل هذه الرقابة امليزانيات، التوقعات، البيانات على األداء املسبق التقييمات، حتليل  -

العالقات بني خمتلف البيانات، مقارنة البيانات الداخلية مع املعلومات من املصادر 
 اخلارجية، مراجعة األداء الوظيفي، إخل

معيار األنتوساي ) القيام مبراجعة االلتزام يف اجلهة بشكل منتظم؟هل يتم  .13.2.1

GOV 9100) 

هل يتم تطبيق هذه الرقابة على العمليات والنشاطات بشكل منتظم من أجل تقييم  -
 مدى التزامها بالقوانني واألنظمة والسياسات واإلجراءات وغريها من املتطلبات

 GOVساي )معيار األنتو  اجلهة؟هل هناك إشراف كايف للرقابة الداخلية يف  .1.2.1

9100) 

 دور ومسؤولية اإلدارة للتأكد من أن أهداف الرقابة الداخلية قد مت احلصول عليها -
 إبالغ كل موظف ما هي املهام واملسؤوليات واملسائالت املعهودة إليه  -
 إجراء مراجعة ألداء كل موظف -
 املوافقة على العمل للتأكد من سريها وفق ما هو خمطط له -
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 (30.10- 45.9) 2015دجنبر  16يوم  الخامسة:الحصة 

II.  .عوامل خماطر الغش والفساد املرتبطة  حول حالة عمليةالفصل الثاين
 ل استخراج مواد املناجم واملقالعبضعف الرقابة الداخلية يف جما

 العملية احلالة دراسة

 :التمرين هدف
ية يف ملرتبطة بضعف الرقابة الداخلا والفساد الغشديد عوامل خماطر حت من املشاركني متكني

 .جمال استخراج مواد املقالع واملناجم

 :املعطيات
الرخام ومواد البناء )الرمال واحلصى درمي الند باحتياطي مهم من  الرابعة لدولة افظةاحملزخر ت

سفوح ل املستعملة يف البناء.. وتنتشر املقالع باجلبال الواقعة باإلقليم، وتتميز الطبقات اجليولوجية
هذه اجلبال بغناها بالصخور الرملية ذات اجلودة العالية اليت تعود يف تكوينها إىل الزمن اجليولوجي 

 األول.

لى عاستغالال معقلنا،  أن استخراج مواد املقالع )الرخام ومواد البناء.، يستوجبومن املعلوم 
واد األولية وعدم حلاجيات من املاعتبار أهنا موارد طبيعية غري قابلة للتجديد، يوازي بني تغطية ا

اإلضرار بالتوازنات البيئية، من أجل احملافظة عليها وترشيد استعماهلا، خصوصا إذا مت األخذ بعني 
االعتبار التطور املهم الذي عرفه قطاع استغالل املقالع خالل السنوات األخرية، نظرا لتطور جمال 

 درمي الند. حمافظةتداد البناء واألشغال العمومية املرتبط به على ام

تشية العامة املفلرقابة الذي تعملون به توصل من عدة مصادر متطابقة )األعلى لغري أن اجلهاز 
صحف حملية، مجعيات أهلية، ممثلي بعض األحياء السكنية. بتقارير وشكايات تفيد للمالية، 

ئة باإلقليم، وحيث للبي بانتشار االستغالل العشوائي للمقالع، الذي أصبح يشكل هتديدا حقيقيا
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لربو ا أصبحت املقالع العشوائية متثل مصدرا لتلوث اهلواء واملياه السطحية، وانتشار أمراض
 واحلساسية وهتدد الفالحة.

وحسب مصادر مطلعة، فجل املقالع تتحكم فيها جهات متخصصة يف هنب الرخام واألحجار 
م غياب اهتمام املسؤولني وعدم تفعيله. وأضافت نفس املصادر، أن احملافظةوالرمال برتاب 

للقوانني واألنظمة املنظمة للمقالع يساهم يف تزايد اخلروقات اليت حتول املقالع إىل حفر عميقة 
 ترتك دون ردم بعد انتهاء األشغال فيها.

كما أفادت نفس املصادر بأن الكميات اهلائلة من مواد املقالع املستخرجة قد سامهت يف االغتناء 
ن املشروع للعديد من املسؤولني وبعض املوظفني واملنتخبني الذين كانوا يراقبون املقالع ويغضو غري 

انت تقع التهريب اليت ك الطرف عن تطابق الكميات املستخرجة مع املصرح ذها وعن عمليات
 )أنظر الصور املرفقة.. باستمرار

هلا ووقف  الع الرمال املرخصوتساءلت هذه املصادر عن سبب عدم تفعيل املراقبة بالنسبة ملق
 حملافظةا. مربزة، ما وصفته باملداخيل اهلامة اليت قالت إن ميزانية باحملافظةنشاط غري املرخص هلا 

 هتدرها بفعل جتميد آليات مراقبة املقالع.

تندرج مراقبة تنظيم استغالل املقالع وحتصيل املداخيل املتعلقة ذها يف إطار يف هذا اإلطار، 
نوهنا األساسي للتخطيط واملتابعة مبقتضى قا اجلهويةات اليت أناطها املشرع باملديرية االختصاص

ينظم استغالل املقالع يف حدود املقتضيات التشريعية الذي ينص على أن رئيس املديرية " 
على تطبيق القوانني واألنظمة يف هذا امليدان" كما تقوم املديرية  والتنظيمية املعمول ذها ويسهر

وقاية الصحية والنظافة على ضمان البري اجلانب البيئي املتعلق باستغالل املقالع وحيث "تسهر تدب
يف ميادين حماربة مجيع  احملافظةحول سياسة  ومحاية البيئة ... وهلذه الغاية يتداول جملسها اإلداري

تعلقة بيئة املوتقييم دراسات التأثري على ال الطبيعي أشكال التلوث واإلخالل بالبيئة والتوازن
 ."للمحافظةباملشاريع اجملزة داخل اجملال الرتايب 
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 املطلوب

حافظة مب لمقالعل االستغالل العشوائيوجتليات الغش والفساد املرتبطة ب مظاهر ما هي أهم -
 ؟درمي الند دولةب

حتديد أهم احلوافز والفرص والسلوكيات اليت سامهت يف انتشار الغش والفساد يف حاول  -
 تدبري املقالع؟جمال 

ة الداخلية نظام الرقاببضعف  عوامل املرتبطةالتحديد صياغة أهم األسئلة الالزمة لحاول  -
 ؟ال تدبري املقالعيف جم اليت سامهت يف انتشار الغش والفساد للتخطيط اجلهوية الوكالةداخل 

 :التعليمات

 رضلع ممثل تعيني مع العمل جمموعة ضمن مجاعي عمل مث دقائق 10 ملدة فردية قراءة -
 .النتائج

 .الورق حاملة على النتائج كتابة  مع دقيقة 30: االجناز مدة -

 .دقيقة 30: النتائج عرض مدة -
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 األستغالل الجائر وغياب المراقبة لمقالع دريم الند

  

  
 بإقليم دريم الندتدمير التربة والغابات والغطاء النباتي والفرشة المائية من طرف مستغلي المقالع 

  
 بمحافظة دريم الند وضعية السجالت والوثائق المتعلقة بتتبع تدبير المقالع
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 (00.12- 15.11) 2015دجنبر  16السادسة: يوم الحصة 

 لغش والفساد يف القطاعات البيئيةتقييم خماطر ا :الفصل الثاين
I. ارد البيئيةبقطاعات املو  والفساد املتعلقني االحتيالمليات تقييم خماطر ع 

لداخلية. التفتيش واإلبالغ عن حاالت ضعف الرقابة االتدقيق و  عملية التقييم مباشرة بعدتتم 
 هذه األخرية تعترب جزء من جمموعة من العناصر.

طة ملة املرتبوالفساد احملت االحتيالأو حتديد خماطر /و  اقرتاحمن عمليات التقييم هو واهلدف 
باإلشارات التحذيرية ومسح وتقييم ما مت القيام به للتعامل معها، وتقييم املخاطر الداخلية 

 إجراءات التدقيق احملتملة. واقرتاحوأمهيتها، 
 التالية:على العناصر  والفساد يعتمد االحتيالجناح تقييم خماطر لذلك فإن 

 تكوين فريق تقييم املخاطر -
 حتديد املخاطر -
 بناء العناصر املختلفة يف تقييم املخاطر وحتديد األولوياتهجية املتبعة يف املن -

 تكوين فريق تقييم املخاطر .1
اخلربة و يتطلب تكوين فريق التقييم تقدمي أنواع خمتلفة من املدخالت على أساس املعرفة املختلفة 

ودة ات الفنية باجلعلى "أن يكون أداء وممارسة املهار  الواجبة العنايةمبدأ وينص واملهارات. 
 ..ISSAI 200املعيار ئمة لتعقيدات عملية تدقيق معينة" )املال

 أن توفر األجهزة الرقابية على اخلربات املختلفة ال مينعها من التشاور مع خربات إىل اإلشارةوجتب 
 داخلية أو خارجية.

وقد تشمل  فيةن خمتكو والفساد  االحتيالأن عملية  اعتباروجود فريق جيد مهما على كما يعترب 
 التواطؤ ووضع طرق مبتكرة ومنظمة إلخفاء العمليات. 
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 ISSAI 1240املعيار من 15الفقرة و  ISSAI 200الرجوع إىل املعيار يف هذا اإلطار، ميكن 
 ..فرق التقييم)"  ISSAI 1315املعيار  من 10والفقرة . التدقيق املاي)

شمل رات التحذيرية وعواملها ودرجات تعقيدها أن يوالفساد واإلشا االحتيالتنوع خماطر ويستلزم 
فرد ليق املاي. إضافة والتدق وااللتزامالفريق كفاءات يف مجيع نظم التدقيق األساسية الثالثة: األداء 

 .االحتيالذو خربة يف التدقيق الداخلي والتفتيش على 
 ميكن أن تشمل هذه املخاطر:

 كفاءة ونتائج وأثار األعمال احلكومية -
 احملتملة أو غياب القوانني واللوائح واإلجراءات واملمارسات النتهاكاتا -
 البيانات املالية للجهات احلكومية -
 الرقابة الداخلية ومهام وإجراءات التفتيش -

تخطيط للتدقيق ميزة عند التعترب معرفة القطاعات البيئية واملوارد الطبيعية املعنية كما أن 
 االحتيال والفساد داخل التدقيق.البيئي وتكون مهمة لدمج خماطر 

سيما ال كما ميكن إشراك أفراد ذوي كفاءة قانونية نظرا لوجود مواضيع قانونية مشمولة بالتدقيق
 من أجل:

 والفساد باالحتيالالقوانني واإلجراءات ذات الصلة  انتهاكتقييم  -
 والفساد لالحتيالالقيام بعمليات حتقيق مالئمة  -
 احملتمل للجرائم االرتكابوالنيابة العامة عند  العالقة مع أجهزة الشرطة -
متابعة املراحل التالية لعمليات التدقيق أو التحقيقات يف حالة تأكيد وجود شك حول  -

 وفق دليل حصل عليه املدققني واحتيالحالة فساد 
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 حتديد املخاطر .2
نية إبداعية تبدل قت ي". وهاستثارة األفكارعند تشكيل الفريق ميكن اللجوء إىل تنظيم مترين "

عفوية من األعضاء. وتشمل  عن طريق جتميع أفكار فيها اجلهود إلجياد نتيجة ملشكلة حمددة
 العملية: 

 اجليد  االستعداد -
 وتواجد مسري للجلسة  -
 حتديد أكرب قدر ممكن من املخاطر على خمتلف األفكار حبيث ميكن واالنفتاح -

لبيئي أو كجزء من تقييم املخاطر العام للتدقيق ا ةمنفصلبطريقة تقييم املخاطر ميكن أن يتم 
 لتدقيق.اوختطيط املعين. وميكن يف احلالة األخرية مراعاة مجيع املخاطر قبل بدء تصميم 

 :املراحل التالية". استثارة األفكار"أن تتضمن جلسة  وميكن
  حتديد السناريوهاتمرحلة جتميع املعلومات و 
 والفساد لاالحتياأين ميكن البحث عن خماطر  -
 والفساد اليت ميكن توقعها االحتيالماهي أنواع  -
 والفساد االحتيالكيف ميكن القيام بأعمال  -
 مرحلة الرتكيز على املخاطر 
 ماهي اإلشارات التحذيرية احملتملة -
 ما الذي مت القيام به ملواجهة هذه املخاطر -
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 مرحلة جتميع املعلومات وحتديد السناريوهات .1.2

 املخاطر أين ميكن البحث عن .1.1.2
د الطبيعية. املوار  واستكشافوالفساد مجيع املراحل أو الدرجات البيئية  االحتيالميكن أن يهم 

 يف بعض الروابط أو املراحل. احتماالوحسب نوعية القطاع فإن املخاطر تكون أكثر 
 وعليه جيب على املدققني احلصول على املعلومات الكافية حول الروابط املختلفة والدرجات يف
سلسلة القيمة ضمن قطاع املوارد البيئية أو الطبيعية املعنية إضافة للفهم اجليد لألطراف املشاركة 

 األكثر أمهية وأدوارها وتأثرياهتا.

 حتديد املراحل( سلسلة القيمة( 
 ؟ما هي سلسلة القيمة

 طريق للمدققني على مستوى القطاع.نوع من أنواع خارطة الهي 
درجات )إن أمكن على شكل رسم بياين( بشكل يسمح للمدقق وتشمل حتديد املراحل وال

 .يد اإلشارات التحذيرية احملتملةبتحديد الروابط األكثر ضعفا. بعد ذلك يتم بتحد
يعية سلسة القيمة فيما إذا كانت هتتم باستكشاف املوارد الطب اهتمامالروابط وفق جمال ختتلف 

 تكيف.ة للتجديد أو احلد من التغري املناخي والالقابلة للتجديد أو توظيف املواد غري القابل

 
 وإعداد إطار العمل االستكشافمراحل  .أ

طار إتشمل املراحل وضع خرائط للموارد وكيفية القيام بتقييمات األثر البيئي، وتصميم وختطيط 
 العمل وتبين التشريعات واللوائح املعنية.
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 هذه وارد الطبيعية قد ال يكون هنالك يفعندما يتعلق األمر باستغالل امل ،ثالفعلى سبيل امل
املراحل املبكرة تأكيد مفرط حول اختيار الرتتيبات اإلدارية واملواضيع ذات العالقة وحقوق امللكية 

 واإليرادات املتوقعة واملخصصات وغريها من االهتمامات السياسية أو االقتصادية.
 مراحل التخصيص والرتخيص والشراء .ب

ا ومنح والتخلص منه االنبعاثاتاملوارد أو تصاريح  استغاللضوابط وتشمل مناقشة شروط و 
ذونات وختصيص منح للربامج واملشاريع البيئية وشراء املنتجات واخلدمات ذات الرتاخيص واأل

 العالقة بإدارة املوارد البيئية والطبيعية. 
قبل  نم تشكل حافزا للرشوةبشكل عام وحسب قيمتها ميكن لتصاريح هذه األشياء أن 

الشركات املستكشفة واملقاولني واإلمهال املقصود من طرف اجملتمع املدين. كما أن العقود 
 وفاسدة الحقة. احتياليةوالرتاخيص ميكن أن تكون موضوع ممارسات 

 مراحل الرقابة واإلبالغ والتفعيل .ج

والتخلص منها  اتبعاثاالنبتصاريح  االلتزاماملوارد الطبيعية و  واستغاللوتشمل الرقابة والتفتيش 
 ، إخل. والفحص والتصديق على املشاريع

 انتهاكنوين أو قاالعن الصيد غري على سبيل املثال وهنا توجد خماطر قبول الرشاوي للتغافل 
 اللوائح البيئية. 

وتتزايد املخاطر عندما تكون اللوائح معقدة وغري شفافة أو غري متناسقة أو أن القطاع املعين فين 
 اية.للغ)تقين. 

ما أن ك  األطراف املشاركة أكثر فسادا من املراحل التمهيدية للقيمةقد تكون يف هذه املرحلة 
عددة السياسيني واملسؤولني رفيعي املستوى والشركات املتمن قد يشمل خنبة  واالحتيالالفساد 

 اجلنسيات واجملتمع املدين. 
د تكون عاملية خصوصا بالنسبة لصي وقد تشمل العملية إدارة اجلمارك لكون جتارة هذه املواد

 .باالنقراضالسمك والسالالت الربية املهددة 
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 االستخدامو حتصيل اإليرادات مراحل  .د

كات والرسوم والضرائب على الشر  االنتفاعحتصيل مدفوعات خدمات هذه املراحل على  تشمل
 هذه املواد. استخدامتعاب إضافة إىل والتسجيل واأل
ملعتمدة يف اإليرادات قد يكون مت مبشاركة الشركات املعنية مما يسمح ا اإلجراءاتكما أن وضع 

 هلا بالتأثري املباشر يف ذلك ولو بطريقة قانونية عن طريق الضغط.
كما أن اإليرادات ميكن أن تتأثر باهلدايا والرشاوى املقدمة أثناء مناقشة العقود وهو ما يؤثر على 

ثر على ير الوثائق والفواتري والزيادة يف التكاليف مبا يؤ مداخيل احلكومة. وقد تشمل العملية تزو 
 اإليرادات الواجب دفعها. هذه العمليات ميكن أن تتم مبساعدة املسؤولني احلكوميني أو دوهنم.

ي يرتكبه احملتمل الذ االختالسهتم  واالحتيالاإليرادات فمخاطر الفساد  الستخداموبالنسبة 
 ستوى.احلكوميني رفيعي امل املسؤولني
 الشكل التاي سلسلة القيمة للموارد البيئية والطبيعية مع توضيح أهم الروابط يف سلسلةويوضح 

القيمة واجملموعات األكثر أمهية داخل وخارج القطاع العام واليت قد تؤثر على العمليات من 
 .والفساد االحتيالأو نتيجة  استخدامخالل 
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 د اليت ميكن توقعهاوالفسا االحتيالأنواع  .2.1.2
 الرشوة -
 املتاجرة بالنفوذ -
 تقدمي و إستيالم هدايا يف غري حملها أو خدمات أو عموالت -
 اإلختالس -
 السرقة -
 اإلبتزاز -
 التزوير املقصود و اخلداع -
 احملسوبية و حماباة العمالء و األقارب -
 سوء إستخدام حرية التصرف -
 سوء إستخدام املعلومات -
 ارض املصاحلالقيام بسلوك أو إستغالل تع -
 مسامهات سياسية يف غري موضعها -

 هذه األنواع ميكن أن تتداخل بينها و ميكن أن حتدث بشكل متزامن.

 والفساد؟ االحتيالكيف ميكن تنفيذ أعمال  .3.2.1
تنفيذها عن  والفساد اليت ميكن االحتياليقوم فريق التقييم بوصف دقيق للمشاركني وألعمال 

دقة الوصف للمدققني بتقييم تسمح و  ".scenario thinkingأو"  "سيناريو التفكري"طريق 
 جيد وحتديد إجراءات التدقيق. 

التطورات املستقبلية  ختبارابالتفكري يف املستقبل وتوقعه وحيث يتم  "سيناريو التفكري"ويسمح 
املمكنة اليت قد تؤثر على األفراد أو اجلهات أو اجملتمعات بغرض احلصول على توجيهات القرارات 

 حيمله املستقبل. عماكثر فائدة بغض النظر األ
 



 اطبالرب 2015دجنرب  18إىل  14 من- للقاء التدرييب جول الغش والفساد يف القضايا البيئيةا

 دليل المشارك

71 

 ؟إشارات حتذيرية اعتبارهما الذي ميكن  .3.2.2
ري احملتملني. قد تكون واضحة أو تكون غ واالحتيالاإلشارات التحذيرية هي مؤشرات للفساد 

واضحة وحيث يصعب التحقق منها. وعليه فقد يكون إجيادها حتدي كبري لفريق التقييم. من هنا  
مات كلما كانت أكثر نفعا ملزيد من التقييوحتديدا  اإلشارات التحذيرية أكثر صلة كلما كانت 

 إجراءات التدقيق. اختيارو 
 :. فهناكوفئاتميكن تقسيم اإلشارات التحذيرية إىل عدة أنواع 

 لة أو العامةاإلشارات الشام -
 إلشارات التحذيرية احملددة لقطاعات املوارد البيئية والطبيعيةوا -
 التحذيرية العامة:اإلشارات  .أ

 ميكن تصنيفها كالتاي:
 .)منذرةإشارات عامة  -
 مؤشرات ذات أمهية خاصة للتدقيق املاي -
 االلتزاممؤشرات ذات أمهية خاصة لتدقيق  -
 مؤشرات ذات أمهية خاصة بتدقيق األداء -

 

  منذرةإشارات عامة() 
و الضغط جو اخلوف أ. ويكون بعضها غري ملموس كالسائدة داخل القطاع تشري للثقافة العامة

 . خالقيةاألاملمارسات غري وحتمل والطاعة العمياء للمسؤولني 
ري مشروع. و إشارات لثراء غألتسجيل والتوثيق ا غيابوقد يكون البعض األخر أكثر مادية مثل 

مثل مدونة د والفسا االحتيالوقد يشري البعض األخر لنقص إجراءات الرقابة للتعامل مع خماطر 
التأديبية ومتابعة احلاالت وميكن التحقق من العديد من اإلشارات واإلجراءات لوك قواعد الس

 عند فحص إجراءات الرقابة الداخلية.
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 مؤشرات ذات أمهية خاصة للتدقيق املايل 
امج املفرط أو القليل أو التحويالت اإلضافية لألموال بني بر  اإلنفاقإشارات تقليدية مثل وهي  

ري مناسب أو كامل أو بتوقيت غالو عند أو بعد هناية السنة أو التسجيل غري مت القيام ذها قبل أ
 ، إخل. غري منتظم لعمليات أو وثائق مفقودة ونسخ بدل وثائق أصلية

وقد تكون اإلشارات تتعلق بأعمال حكومية مثل عمليات شراء بأسعار تفوق أسعار السوق وما 
 ملذكرة املمارسة.. 3و 2خصوصا امللحقني  ISSAI 1240)متت مناقشتها يف املعيار على ذلك. 

  االلتزامتدقيق بمؤشرات ذات أمهية خاصة 
ملعيار ا (.إما كجزء من تدقيق البيانات املالية أو بشكل منفصل عنها االلتزامميكن القيام بتدقيق 

ISSAI 4000  6الفقرة. 

دلة واللوائح واأل بالقوانني اللتزامبعدم اتتعلق اإلشارات التحذيرية بشكل أساسي : احلالة األوىل
ام واليت تنطبق بشكل مباشر على البيانات واحلسابات املالية والعمليات. كالقي ،اإلرشادية وغريها

ق أصول أو تعديالت على امليزانية غري مقبولة أو خروقات تتعل استخدامبعمليات غري خمولة أو 
 الشراء.وإجراءات بقانون 

 

شكل منفصل عن ب االلتزاممن تدقيق  االنتهاءاليت تظهر بعد  لتحذيريةااإلشارات : احلالة الثانية
يت تطبق على بالقوانني املطبقة واإلجراءات ال اللتزاما بعدمميكن أن تتعلق . و عمليات الدقيق املاي

ص على شريعية اليت تنالت للمقتضياتالقطاع العام بشكل عام. وقد تكون على شكل خرق 
 الشفافية.

بط اجلهات احلكومية جبميع القوانني واللوائح املطبقة وحيث يتم ر  التزاملتأكد من جيب اوعليه 
يرية خبرق الرقابة الداخلية بشكل أكثر عمومية وخرق إجراءات الرقابة اليت تتعامل ذاإلشارات التح

 والفساد. االحتيالبشكل وثيق مع خماطر 
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 مؤشرات ذات أمهية خاصة بتدقيق األداء 
 ج. وكفاءة وفعالية النشاطات احلكومية والربام اقتصادداء بشكل رئيسي على يركز تدقيق األ

ني السالفتني. والكفاءة هي نفسها املذكورة يف الفئت باالقتصادوتكون اإلشارات التحذيرية املتعلقة 
وعند تقييم الكفاءة تكون هناك حاالت يكون فيها تدقيق األداء الطريقة املناسبة لتتبع اإلشارات 

غر . ويعود ذلك ألن نطاق هذه العمليات هو أصااللتزامتحذيرية من التدقيق املاي أو تدقيق ال
ستلزم مقارنة أنواع والفساد ي االحتيالمن تلك اليت تكون يف تدقيق األداء. ومن مت فتتبع حاالت 

 عمال أو حتليلها يف فرتات خمتلفة أو مقارنة أعمال وفق معيار حمدد.خمتلفة من األ
حيث أهنا  هي رمبا أكثر مالءمة لتدقيق األداء بعنصر الفعاليةارات التحذيرية اليت تتعلق اإلش

و عدم تسلم أضعف اجلودة تشري لنتائج وآثار النشاطات والقرارات احلكومية. وقد ترتبط ب
واالفتقار  ،واليت تتجاوز أو تتعارض مع برامج متصلة ،و الربامج احلكوميةأو اخلدمات أالبضائع 

 رجوة.املري غ هداف والنتائج السلبيةلربامج احلكومية وعدم حتقيق األانظمة املراقبة وقياس أل
يعية. وقد بالنسبة لقطاعات املوارد البيئية والطبالذكر  اإلشارات التحذيرية سالفةتنطبق نفس 

 تكون اإلشارات التحذيرية يف هذا القطاع كالتاي:
 صيص الرخصواالختالالت الواضحة يف خت االحنرافات -
 معايري بيئية ومتطلبات تفضل بشكل خاص أطراف حمددة -
 امج بيئية عامةو بر أمبيعات ضخمة أو مشرتيات ملمتلكات قبل تبين تشريعات بيئية  -
 سيئ ملشاريع بيئية مت متويلها مبنح عامةتنفيذ  -
 ال ميكن تفسريها تتعلق بإدارة املوارد الطبيعية والبيئية اختالفات -
دولة اخرى أو منتجات  اجتاهطرة غري قانونية من دولة أخرى أو يف وجود نفايات خ -

 باالنقراضلفصائل ناذرة من حيوانات أو نباتات مهددة 
تردي بيئي غري متوقع وغري قابل للتفسري: ارتفاع مفاجئ يف وفيات احليوانات أو مشاكل  -

 صحية بيئية قرب مواقع املصانع أو التخلص من النفايات
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 يام به ملواجهة هذه املخاطر؟ما الذي مت الق .4.2.2
والفساد على  الحتيالاما مت القيام به للتعامل مع خماطر وتقييم قد يقوم فريق التقييم باستبيان 

 مستوى قطاع أو جهة معينة.
قد  . وبناء على التفويض املقدم هلااحلكامةعن  املسؤولنيتشمل األعمال استفسارات اإلدارة و 

 ليا للرقابة حتقيقاهتا بعد إعداد تقارير عن حاالت الضعف اليت متجهزة العتنهي العديد من األ
 الوقوف عليها.

 الفساد لقطاعات املوارد البيئية والطبيعيةو  االحتيالخطة تقييم خماطر  .2.2
 تقييم املخاطر قد يكون مفيدا ملساعدة املدققني يف هذه العملية. لوضع خطة 
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3- طريقة اإلحتيال و الفساد 2- نوع اإلحتيال و الفساد

من و كيف أين
هذا اجلزء مبين على تقييم 
النتائج اليت متت يف اخلطة 

الفرعية. حيث يكون األثر 
كالتايل:

هذا اجلزء مبين على تقييم 
اإلحتمالية اليت متت يف 

اخلطة الفرعية. وذلك يعين:

هذا العامود لوصف أكثر تفصيال 
للنشاط و الطريقة.

1-البيئة أو املوارد الطبيعية 
وإحتمال احلياة و أو الصحة 
البشرية                      
   2- اقتصاد الدولة        

1-    احلوافز ، الضغط    
  2- الفرصة

جيب على املدقق أن يقدم وصفا 
دقيقا ملن قام أو قاموا باملشاركة 

وكيفية القيام هبذا النشاط

إن النتائج اليت تعترب األكثر 
أمهية يتم إبداء املالحظات 

عليها هنا

3- التربير أو املالئمة أو 
املوقف. جيب تقدمي سبب 

لإلعتقاد بأن االحتمالية 
"مرتفعة" أو "منخفظة"

1-خماطر اإلحتيال و الفساد يف 
املراحل املختلفة لسلسلة القيمة أين

هذا العامود للوصف 
املختصر لإلجراء التدقيقي 

احملتمل ملتابعة املخاطر احملددة

وية ما بني "املرتفع"  وضع األول
و "املنخفض" يتم يف هذا 

العامود على أساس احلساب 
وتصنيف اخلطة الفرعية

يف حالة مت تنفيذ الرقابة 
الداخلية املالئمة من قبل 

اجلهة احلكومية املعنية ملواجهة 
خماطر اإلحتيال و الفساد، 

فإنه جيب وصف هذه الرقابة 
هنا

هذا العامود لوصف 
اخلصائص أو األعراض اليت 
تشري لنشاطات اإلحتيال و 

الفساد املعنية

هذا العامود للوصف املختصر 
لالحتيال و الفساد, جيب أن 

جيرب املرء أن يقدم وصفا مالئما 
لنشاط يشمل سوء إستخدام 

املكتب العام و أو األموال 
للحصول على إمتياز غري عادل 
أو غري قانوين للفاعل نفسه أو 

عائلته أو شركائه التجاريني. ميكن 
ربط كل مرحلة يف سلسلة القيمة 
بعدد خمتلف من خماطر اإلحتيال 

و الفساد

1-  هذا العامود للوصف املختصر 
إلستخدام سلسلة القيمة واليت مت 

تقييمها مقابل خماطر اإلحتيال والفساد

9- إجراءات التدقيق وية 8-األول 7-النتائج احملتملة 6- اإلحتمالية
5- الرقابة الداخلية اليت مت 

تنفيذها من قبل اإلدارة 
ملواجهة خماطر اإلحتيال و 

4- اإلشارات التحذيرية
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 تاألولوياوحتديد والنتائج والرتجيح  االحتماليةتقييم  .3.2
ما مت إجنازه  تقييمو التحذيرية ومت إستبيان واإلشارات والفساد  االحتيالبعدما حدد الفريق خماطر 

 حتمالاللتعامل مع املخاطر، فإن الوقت قد حان لتقييم باقي املخاطر وأمهيتها. ويقيم الفريق 
أو  االحتماليةيح ختلفة وفق ترجظهور نشاطات خمتلفة ونتائجها احملتملة وحيدد أولوية املخاطر امل

 النتائج.

 االحتمالية .1.2.2
قيام شخص أو أشخاص )خارجي أو داخلي. بعمل معني  احتماليةيقوم الفريق بتقييم مستوى 

واملربرات  والفرصةالضغط  /)احلافز  االحتيالمثلث  تعتمد االحتماليةوالفساد.  االحتيالمن 
 السلوكيات غري سوية../

على أنه مرتفع أو متوسط أو منخفض مع توضيح أسباب ذلك  حتماليةااليتم ترجيح مستوى 
 يف إطار خطة ثانية للتقييم.

 االحتمالية-الرتجيحاخلطة الفرعية للخطة الرئيسية: 
 الرتجيح

  االحتمالية
 سيتم القيام هباوالفساد  االحتيالمرتفع بأن أعمال  احتمالهناك  مرتفعة

 أعمال االحتيال والفساد سيتم القيام هبامتوسط بأن  احتمالهناك  متوسطة
 بأن أعمال االحتيال والفساد سيتم القيام هبا منخفض احتمالهناك  منخفضة

 

 النتائج احملتملة  .2.2.2
الحظات على النتائج املعنية وإبداء املواالحتيال يقوم الفريق بتقييم النتائج احملتملة ألعمال الفساد 

 رئيسية: لرئيسية. وتقسم النتائج يف اخلطة الفرعية على ثالث فئاتالكثر أمهية أو مادية يف اخلطة ا
 الطبيعية )وسبل العيش أو الصحة البشرية.واملوارد البيئة  -
 الدولة اقتصاد -
 احلكومة بشكل عام واجلهة احلكومية على وجه اخلصوصومسعة  -
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 ( البيئة واملوارد الطبيعية)وسبل العيش أو الصحة البشرية 
ذا  إر البيئية. واألثا واالحتيالب الوقوف على العالقة السببية بني الفساد قد يكون من الصع 

 جدية فيمكن جعل هذه النتائج مادة للتقييم. االحتماليةكانت النتائج 
 الدولة اقتصاد 

 حتيالواالويهم تقييم النتائج املالية احملتملة للدولة يف حالة القيام بأعمال الفساد 
 النتائج المحتملة أهمية- الترجيح :رئيسيةالخطة الفرعية للطريقة ال

 الرتجيح
  النتائج

 مرتفعة
( املوارد البيئية والطبيعية، سبل 1والفساد أثر سليب رئيسي على )ج االحتيالسيكون ألعمال 

 ( الثقة العامة يف احلكومة. 3( االقتصاد )ج2العيش، الصحة البشرية، )ج
 تعترب األمهية النسبية لألضرار مرتفعة

 متوسطة
( املوارد البيئية والطبيعية، سبل العيش، 1والفساد أثر سليب على)ج االحتيالسيكون ألعمال 

 ( الثقة العامة يف احلكومة.3( االقتصاد )ج2الصحة البشرية، )ج
 احملتملة متوسطة نسبية األضرار تعترب

 منخفضة
( املوارد البيئية والطبيعية، 1)جسليب قليل أو ال وجود له على والفساد أثر االحتيالسيكون ألعمال 

 ( الثقة العامة يف احلكومة. 3( االقتصاد )ج2سبل العيش، الصحة البشرية، )ج
 .منخفضةتعترب األمهية النسبية لألضرار 

 األولويات وحتديد الرتجيح، احلسابات  .3.2.3
رب ضوالفساد عن طريق إضافة الرتجيح من تقييم النتائج )ج. و  االحتياليتم تصنيف أعمال 

 )ب. : االحتماليةاملبلغ اإلمجاي يف ترجيح 
 .3+ج2+ج1إمجاي التصنيف )األولوية.= ب )ج

 1و 3و 5 لتوايقد يكون على ا واملنخفضةالرتجيح الرقمي احملتمل للفئات املرتفعة واملتوسطة 
 اخلطة الفرعية للطريقة الرئيسية: الرتجيح، احلسابات وحتديد األولويات
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 النتائج احملتملة )العامود السابع( (6عامود )ال االحتمالية

املبلغ اإلمجايل بعد الرتجيح 
 واحلساب

حتديد األولوية 
 (8)العامود 

احلافز، الضغط، الفرصة، 
احليطة أو املوقف  اختاذ

 (االحتيال)مثلث 

األثر على املوارد 
، عيةوالطبيالبيئية 

وسبل العيش 
 الصحة البشريةو 

 السمعة االقتصاد

 مرتفع 65=5 × (5+3+5)مثال  مرتفع متوسط مرتفع مرتفع

 منخفض مرتفع متوسط متوسط
 مثال

 منخفض 27=3×(1+5+3)

 مثال منخفض متوسط منخفض منخفض
(1+3+1)×1=5 

 منخفض

 إجراءات التدقيق: .4.2.3
 9عندما يتم الفريق كل املراحل يف عملية تقييم املخاطر يتم تقدمي وصف خمتصر يف العامود 

لذي تدقيقية املمكنة ملتابعة املخاطر اليت مت منها األولوية املرتفعة يف التقييم. اإلجراء الإلجراءات ال
سيتم القيام به مرتبط بالتفويض املقدم للجهاز الرقايب األعلى املعين وباالرتباط مع عناصر دليل 

 التدقيق والتوثيق وإعداد التقارير.
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 (00.12- 15.11) 2015دجنبر  16السابعة: يوم الحصة 

II. تقييم خماطر الغش والفساد يف قطاع تدبري املوارد  حول حالة عملية
 الغابوية

 دراسة احلالة العملية
 :هدف التمرين 

لقة بالقضايا الغش والفساد عند القيام مبهمة رقابية متعتقييم خماطر متكني املشاركني من تقنيات 
 البيئة.

 :املعطيات 

شكل احملمية من وتت على أشجار ذات قيمة جتارية عالية.كرين الند السالم بدولة  تتوفر حممية 
 ثالثة مناطق:

ام بأي القي داخلها منطقة مركزية حتتوي على حيوانات مهددة باالنقراض غري مسموح -
 .نشاط بشري

 .منطقة حميطة وسطى مسموح فيها ببعض األنشطة اليت ليس هلا أثر بيئي على احملمية -
أنشطة متنوعة منها قطع أشجار وبيع األخشاب منطقة حميطة خارجية يسمح فيها ب -

 والرعي والزراعة.
ع لنظام الغابات واحملافظة على البيئة وهي ختض لوكالةتتوفر احملمية على إدارة خاصة تابعة 

 تسيري خاص حيدد نوعية األنشطة املمارسة وكيفية حتديد األشجار اليت يتم قطعها. 
وفق مساطر حمددة تتدخل فيها إدارة احملمية ونقل األخشاب  األشجارعمليات قطع تتم 

واإلدارة املركزية للغابات. هذه اإلدارة تلعب دور السلطة القضائية داخل احملمية وحيث ميكنها 
ضبط األشخاص الذين يقومون بالقطع اجلائر لألشجار داخل احملمية. كما أن السلطات 

انونيني الة ضبط متاجرين غري قاحمللية األمنية تتدخل على مستوى النقل الطرقي ويف ح
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يع األخشاب من مداخيل ب احملافظة اليت تقع فيها احملميةباألخشاب. إضافة لذلك تستفيد 
 وهو ما يشكل أهم مورد هلا.

ات الغابوية تراجع املساحتبني من خالل مقارنة املعطيات املتعلقة بالغابة املشكلة للمحمية 
 إنشاؤها كزية مبا أصبح يهدد وجود احملمية واألسباب اليت متوبروز أنشطة فالحية يف املنطقة املر 

من أجلها، وذلك بالنظر لتدمري اجملال البيئي موضوع احلماية وهتديد استمرار وجود احليوانات 
 املهددة باالنقراض.

وقد تبني من خالل دراسة الوضعية االقتصادية للقرى احمليطة تزايد النشاط االقتصادي املتعلق 
يع والتصنيع واملتاجرة باألخشاب. وتسجيل استفادة بعض املسؤولني احمللني من هذه بالتقط

التغيريات وحيث أصبحوا مقاولني ميلكون شركات كربى يف اجملال يف حني أغلقت الشركة 
األخشاب  واليت كانت تقوم بعمليات تقطيع احملافظةالعمومية الوحيدة اليت كانت يف ملكية 

 .وبيعها
بق، مت الوقوف على بعض املقاالت الصحفية تتحدث عن وجود تواطئ بني إدارة إضافة ملا س

يع احملمية والشركات اليت تقوم بشراء املساحات الغابوية املعروضة للبيع والشركات اليت تقوم بتقط
ببيع األخشاب حيث متت متابعة املسؤول السابق من طرف القضاء بتهمة تسهيل القطع  و/أو
 شجار.قانوين لألالغري 

من ناحية أخرى، أشارت بعض اجلمعيات املهتمة باحملافظة على البيئة واليت كانت شريكة يف 
برنامج إحداث احملمية إىل أن عمليات نقل اخلشب وبيعه وشراؤه تتم يف غياب أي إجراءات 

 اء.من طرف القض تربئتهمقانونية وأن املخالفني الذين يتم ضبطهم غالبا ما يتم 
نقص للمواطنني فقد سجلت تراجعا كبريا بفعل ال احملافظةتقدمها  اليتمات وخبصوص اخلد

 املتواصل يف املوارد رغم التناقص املضطرد للمساحات املستغلة.
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 :املطلوب 
 :"من خالل تقنية "استثارة األفكار 

 املتعلق بتدبري احملمية؟الغش والفساد  أهم خماطرحدد  -

 ؟بط( املتعلقة بتدبري احملميةحدد سلسلة القيمة )املتدخلني والروا -

  ن خالل م املتعلق بتدبري احملميةوالفساد  االحتيال خماطر تقييمل خطةاقرتح
 أولويات؟ حتديدو  حتماليةاحتساب اال

 التعليمات: 
  مع تعيني ممثل  ضمن جمموعة العملمجاعي عمل دقائق مث  10قراءة فردية ملدة

 لعرض النتائج.

  :ابة النتائج على حاملة الورق.يقة مع كتدق 30مدة االجناز 

  :دقيقة. 30مدة عرض النتائج 
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 (30.14- 45.13) 2015دجنبر  16الثامنة: يوم الحصة 

إجراءات الرقابة لكشف الغش والفساد واملشاكل والصعوبات الفصل الثالث: 
 اليت تواجه األجهزة العليا للرقابة

I. البحث املتعلق باالحتيال والفساد 
من األعمال واألساليب املعتمدة يف الرقابة املالية ورقابة األداء ورقابة واسع هج ميكن اعتماد من

 .ققني الصحفينيواحمل القضائية االلتزام. باإلضافة إىل األساليب املطبقة من قبل حمققي الشرطة
 يف هذا اإلطار، ومن بني أمور أخرى ميكن إجراء أوحاث وفق األساليب التالية:

نرتنيت بشكل سري، أي بدون إشراك املشتبه به أو األشخاص البحث الشامل باأل -
 اآلخرين. هذا النوع من البحث ال يتطلب بالضرورة قدرا كبريا من املصادر.

يف قواعد البيانات، وحيث غالبا ما تعترب املعلومات اليت يتم احلصول عليها  البحث -
 صحيحة وحمدثة.

ر واألوحاث يال والفساد إىل األوحاث املغلقة املصدبكل عام، ميكن تقسيم األوحاث املتعلقة باالحت
 املفتوحة املصدر.

 األحباث املغلقة املصدر .1
 التفويضات اليت تتوفر عليها األجهزة العليا للرقابة فإن أغلب األجهزة العليا للرقابةبناء على 

ه ذه تستطيع احلصول على قواعد بيانات متعددة واليت عادة ما تكون غري متاحة للعامة.
 .رادفالسجالت عادة ما تتضمن معلومات حساسة عن األ

وللحصول على نظرة عامة كاملة لألدوار والعالقات، فإنه غالبا ما يكون ضروريا مجع املعلومات 
من قواعد بيانات متعددة. كما جيب على املدقق أن يكون على دراية بأن استخدام قواعد بيانات 

دام يعات الوطنية. وبالتاي فإن املتطلبات اخلاصة باستخاملصادر املغلقة منظم من قبل التشر 
 وختزين هذه املعلومات تتفاوت من بلد إىل آخر ومن سجل إىل آخر.
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كما   ت كل املعلومات احلساسة والشخصية.وبشكل عام جيب على املدقق االنتباه حلماية بيانا
 رة ذلك.ميكنهم استشارة املستشار القانوين املناسب مىت ما استدعت الضرو 

 لي:ياليت ميكن للمدققني استعماهلا نورد ما  القواعد والسجالت والبياناتعلى وكمثال 

 سجالت احلالة املدنية والسكان .1.1
 :األفرادعادة ما تتضمن معلومات أساسية عن 

 اهلوية  -
 العالقات األسرية -
 العناوين حمليا وخارجيا والعناوين الربيدية والعناوين امللغية -
 ارئة على احلالة االجتماعيةالتغيريات الط -
 تغيريات األمساء -
 اجلنسيات -
 تصاريح العمل واإلقامة -

هذه املعلومات ميكن استعماهلا بطرق متعددة. فعلى سبيل املثال، ميكن دمج تفاصيل العالقات 
 األسرية مع املعلومات املستقاة من سجالت أخرى من أجل الوقوف مثال على تضارب املصاحل.

 الوظيفة العمومية تسجال / سجل العمل .2.1
قد تساعد هذه السجالت املدقق على معرفة معلومات عن العمل احلاي والسابق ألشخاص 
والشركات. علما أن البحث عن األشخاص قد يتطلب أرقام اهلوية الشخصية، يف حني أن 

 البحث عن السركات قد يتطلب أرقام السجل التجاري.
املثال للتأكد أو رفض الشكوك اخلاصة بالنسبة على سبيل ميكن استخدام هذه املعلومات 

لتضارب املصاحل احملتملة، مثل املسؤولني الذين يقومون بأعمال مع بعضهم أو أقارذهم أو زمالئهم 
 السابقني.
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 سجالت صرف العمالت األجنبية .3.1
ت اخلاصة اتتوىل اختاذ مجيع التدابري املتعلقة بتقنني ومراقبة الصرف وتوفري اإلحصائيواليت غالبا ما

كافحة ميتم استعمال هذه المعلومات على سبيل المثال في مجال  باملبادالت اخلارجية وميزان األداءات.

 ، كما هو الشأن بالنسبة ل:غسل األموال

اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو حتويل أو نقل ممتلكات أو عائداهتا ذهدف  -
 .الغري درها غري املشروع لفائدة الفاعل أو لفائدةإخفاء أو متويه طبيعتها احلقيقية أو مص

ف فيها أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصر  تإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكا -
 ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ذها.أو حركتها أو 

 اجلمركية والضريبيةسجالت االقرارات  .4.1
 اخلارجية التجارة مبراقبة املتعلقة واألنظمة اننيالقو  تنفيذ واليت تضم معلومات قيمة حول إجراءات

 الضرائب والرسوم.  استخالص عن فضال والصرف،
 الثروة صحة كما تتضمن السجالت املتعلقة باجلمارك معلومات قيمة حول إجراءات محاية

على  والقضاء االيكولوجي احمليط احليوانية والصحة النباتية. كما هو الشأن بالنسبة حلماية
احليوانية  واملنتجات احلية احليوانات وتصدير واألوبئة املرتبطة بعمليات استرياد مراض املعديةاأل

 والنباتية.
 سجالت التصنيفات االئتمانية الشخصية .5.1

متكن هذه املعلومات من االطالع على العمليات املصرفية بشىت اشكاهلا، كما هو الشأن بالنسبة 
السحب وااليداع للمبالغ املالية أو الشيكات لألشخاص للحركات املالية وعمليات التحويل و 

 املشتبه بارتكاذهم أفعال مرتبطة باالحتيال والفساد.
 األحباث املفتوحة املصدر .1

ميكن استخدام العديد من الوسائل واألساليب املبتكرة من طرف احملققني الصحفيني. فحيث أن 
أجهزة  السجالت والدفاتر العامة على غرار الصحافيني عادة ما ال يتمتعون بإمكانية الوصول إىل

 الرقابة العليا واجلهات الرقابية األخرى، فإهنم عادة ما يقومون بطرق مبتكرة جدا باستخدام
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العديد من الدول اليت لديها منظمات  كما أنمصادر املعلومات املفتوحة، السيما األنرتنيت.
جمموعة تخدام ميكن اسكما   ال وفساد معينة.تقدم تقارير حول األساليب املطبقة يف حاالت احتي

 .سجالت مفتوحة املصدرمن ال
 البحث يف السجالت مفتوحة املصدر .1.2

 السجالت التجارية .1.1.2
عادة ما تتضمن السجالت التجارية معلومات أساسية عن الشركات، إدارهتا، جمالس اإلدارات 

حلسابات. وتعترب م التقارير السنوية واواملالك، البيانات املالية الرئيسية. عالوة على ذلك، فإهنا تقد
املعلومات املستقاة من هذه السجالت مهمة يف التدقيق والتحقيق يف األدوار والشبكات احملتمل 

 وعلى سبيل االستئناس نورد األمثلة التالية: ارتباطها بأفعال احتيال أو فساد.

 داراتوجمالس اإلالتنفيذيني  والرؤساءالبيانات املتعلقة باملسامهني  

بعد حتديد األشخاص الرئيسيني يف اجلهة، فإن اخلطوة التالية قد تكون هي التحقق من األدوار 
 والشبكات املختلفة هلؤالء األشخاص:

هل ميتلك املوظفني يف اجلهات املعنية بالتدقيق أي حصص ملكية و/أو أدوار  -
 أخرى يف الشركات اليت تتعامل مع هذه اجلهة جتاريا؟

يف اجلهات احلكومية مرتبطني ارتباطا وثيقا مع األشخاص يف شركات  هل املوظفني -
 خاصة من خالل العالقات األسرية أو الوظيفة السابقة ... إخل.

 تاريخ التأسيس 

هل الشركة اليت يتم وحثها قبل مدة قصرية جدا أو بعد إرسال أول فاتورة مباشرة  -
 للجهة املعنية بالتدقيق

عين أن الشركة قد تأسست لغرض وحيد وهو اختالس يف حالة اإلجياب، هل هذا ي -
 األموال من اجلهة احلكومية املعنية.
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 تاريخ التصفية 

إذا استمرت الشركة املوردة بإرسال فواتري جلهة حكومية بعد تصفيتها، فهناك خماطر  -
 جوهرية بأن املورد يدفع له مقابل سلع أو خدمات مل تسلم ولن تسلم أبدا.

 عدد املوظفني 

ان لدى الشركة املوردة عدد قليل من املوظفني أو ليس لديها موظفني، ويف إذا ك -
نفس الوقت تورد السلع و/أو اخلدمات على مستوى يوحي بعدد أكرب من 
املوظفني، فإنه قد يكون من املناسب البحث عن مقاوي باطن حمتملني وحماولة 

 .كوميةالبحث عن سبب أن مقاول الباطن غري معروف من قبل اجلهة احل

 الدخل واحلسابات 

تشكل املعلومات املستقاة من احلسابات السنوية للشركة مصادر مهمة بالنسبة  -
 للتدقيق عن االحتيال والفساد.

جيب على املدقق أن يسأل إذا كانت احلسابات املعتمدة متاحة من أجل  -
، ةاالستفسار على سبيل املثال عن املعلومات املتعلقة باملسامهني، جملس اإلدار 

التنمية املالية، األنشطة األساسية، مصدر الدخل الرئيسي، النفقات الكبرية، 
 االستبعادات الرئيسية، إخل.

 اإلعالنات 

توفر اإلعالنات بيانات تارخيية لتغريات يف إسم الشركة، جملس اإلدارة، الرئيس  -
التنفيذي، الفروع، العنوان التجاري. باإلضافة إىل معلومات حول التصفية 

 .إلفالس واالندماج واالنفصالوا
من املمكن أن توفر اإلعالنات معلومات قيمة للمدقق حول األدوار والعالقات  -

 واالهتمامات التجارية.
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 السجالت الوطنية لتسجيل األراضي العقارية واألمالك املنقولة .2.1.2

 السجل الوطين للممتلكات واألراضي 

لعقارات املسجلة يف بلد يقدم هذا السجل، من بني أمور أخرى، معلومات عن ا -
 ما. 

حول اإلثراء غري ميكن استخدام هذه املعلومات للتأكد أو استبعاد الشكوك  -
 املشروع احملتمل.

باإلضافة إىل معلومات أخرى حول األطراف املعنية كالبائع واملشرتي، واليت قد  -
بيعات فيما يتصل مبتأكد أو تستبعد الشكوك حول تضارب املصاحل احملتمل 

 ارات أو األمالك العامة.العق

 السجل الوطين ألمالك املتنقلة 

 يقدم هذا السجل معلومات تؤكد أو تستبعد الشكوك حول الثراء غري املشروع -
 البحث العام على األنرتنيت .2.2
البحث العام على األنرتنيت عدة وسائل كاستخدام حمركات البحث مثل جوجل، واجلمع يتضمن 

 شخاص، والشركات واملنظمات والعناوين، إخل.بني خمتلف العبارات وأمساء األ
كما ميكن البحث يف وسائل االعالم احمللية وجمالت ومطبوعات الشركات. وجتدر اإلشارة إىل 
 أن املصادر احمللية تكون أكثر دقة وتقدم معلومات أكثر من املطبوعات اليت تغطي إقليما أكربا.

 حمركات البحث

 استخدام حمركات البحث 

 يت حتتوي على قوائم أو مصادر وحث:املواقع الوذلك يف 
 البوابات أو مراكز املواقع اليت تقوم بتنظيم املعلومات والوصالت.  -
 حمددة.املواقع اليت تلتزم مبواضيع  -
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 .أو الوثائق املهنية الصحف، اجملالت،قواعد البيانات مثل  -
 ... اخل.، السياسات ،القوانني، البياناتالوثائق احلكومية،  -
دمات واملعلومات املقدمة من مواقع املنظمات غري الروحية ومن مواقع األعمال اخل -

 التجارية الروحية. 
 أدلة األمساء واملعلومات الشخصية.  -
 صفحات املواقع الشخصية.  -

جود لكي حتدد مكان و ، فتاحيةاملكلمات خليط من ال ميكن إدخالعند استخدام حمرك البحث، 
 دقق. حيتاجها املاملعلومات اليت 

ناك الكثري إذا كان ه البحث.جمموعة النتائج اليت أظهرها حمرك ميكن للمدقق بعد ذلك أن يراجع 
ان بإضافة املزيد من الكلمات املفتاحية وإذا كميكن إعادة البحث  .،مواقع ،من النتائج )وصالت

بدهلا تو اس، أإلغاء بعض الكلمات املفتاحية، ميكن هناك القليل من اخليارات )الوصالت.
 .وضع وصف أفضلمن أجل  بكلمات مفتاحية أخرى

 Advancedخيارات البحث املتطورة يف حمركات البحث )كما ميكن أن يستعمل املدقق 
Search Options على سبيل املثال. وتتضمن خيارات البحث هذه : 

  .تشكيالت ومجموعات الكلمات المفتاحية 

 حية. املواقع اليت تتواجد فيها الكلمات املفتا -
 اللغات اليت يتم البحث فيها.  -
 )الصور، الرسومات، إخل.املواقع اليت حتتوي على ملفات وسائط  -
 التواريخ.  -

عدة حمركات وحث. ألن كل واحد من حمركات البحث تستخدم قاعدة ميكن للمدقق أن يستعمل 
ت ركا. تقوم عملياً بالبحث يف حمMeta - Search) بيانات خمتلفة. وبعض حمركات البحث

عطي فإن غريه قد ي، وحث أخرى. فإذا قام أحد حمركات البحث بإعطاء عدد قليل من املواقع
 العديد منها. 
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 اخلرائط التفاعلية 

تقدم هذه اخلرائط )مثل جوجل أيرت. صورا باألقمار الصناعية وإطاللة على الشوارع واليت ميكن 
 اوين.استخدامها، من بني أمور أخرى، للتحقق من موثوقية العن

فعلى سبيل املثال إىل قامت شركة بتقدمي نفسها على أهنا شركة كبرية وراسخة ومهنية واتضح أن 
عنوان الشركة الوحيد يف مبىن مكاتب جبانب عدد كبري من الشركات، فإن هذا قد يكون سببا 
 جيدا لالشتباه ومزيد من التحري. عالوة على ذلك فإن حميط املباين موضوع البحث قد يقدم
معلومات قيمة )هل تتوافق مع نوع اخلدمات/السلع اليت من املفروض أن تقدمها 

 الشركة/الشخص، أو مع العمليات املفرتض القيام ذها يف هذا اجملال.

 أدلة اهلواتف 

بحث يف ، فعلى سبيل املثال، فإن القد تكون أدلة اهلواتف مفيدة أثناء البحث يف شركة موردة
 العاملية قد يقدم معلومات عن تواجد الشركة:سجل اخلدمات احمللية أو 

إذا مل تكن الشركة مدرجة يف أي من السجالت الكربى، فإن هذا سبب للشك  -
 يف ما إذا كانت الشركة حقيقية أم ال.

وضوع اجلهة مكان رقم اهلاتف الذي تستلم منه اجلهة املكاملات من الشركة أو إذا   -
ن هذا ذكور يف املستندات الرمسية فإالتدقيق مسجل يف عنوان خمتلف عن ذلك امل

 للقيام مبزيد من التحقق.يدعو 
وبشكل العام، فإنه من املمكن أن تكون األسئلة التالية، من بني أمور أخرى، مناسبة التباعها 

 عند القيام ببحث عام باألنرتنيت:
 هل الشركة موضوع البحث مسوقة بشكل جيد؟ -
 هل عنوان الشركة هو عنوان شخصي؟ -
يتم وصف أو اإلشارة إىل الشركة يف وسائل اإلعالم؟ )بشكل سليب/أجيايب/مل كيف  -

 يتم ذكرها على اإلطالق.
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هل لدى الشركة موقع إلكرتوين خاص ذها؟ إذا كان كذلك، كيف يبدو هذا املوقع  -
 عندما يتعلق األمر باملعلومات، الشفافية واملهنية؟ هل يتم حتديثه باستمرار؟

ي نوع من القوائم السوداء )قوائم السوق التحذيرية الصادرة هل الشركة مدرجة يف أ -
 من قبل سلطة الرقابة املالية أو ما شاذهها؟

 هل الشركة أو الشخص املذكور يف املطبوعات يوجد ضده إجراءات قضائية؟ -
هل املعلومات املتوفرة باألنرتنيت واليت ختص الشركات أو املنظمات أو األشخاص  -

 اليت مت العثور عليها من خالل املصادر األخرى؟ تتوافق مع املعلومات
إن قيمة هذا النوع من البحث ستعتمد بشكل كبري على قدرة املدقق على العثور على املعلومات 

 بكفاءة، وفهم إىل ماذا تشري املعلومات اليت مت مجعها، ولتوثيقها يف ضوء أهداف التحقيق.
ريق بدال من املدقق الفردي، وذلك من أجل كما أنه من األفضل القيام بالبحث عن طريق ف

مشاركة عبء العمل، وأيضا لكون الفريق يستطيع استخدام جمال واسع من املدخالت بطريقة 
كن أن يقوم ذها شخص يعمل مبفرده، وحيث أن كل عضو من الفريق سيأيت مبعلوماته وخياراته ال مي

 ومهاراته.
II.  بناء على تقنية املعلوميات العملياتحتليل 

يعترب حتليل العمليات أحد األساليب املستعملة مبساعدة احلاسوب لتقييم خماطر االحتيال 
 والفساد. وميكن استخدام هذا األسلوب يف كل مراحل دورة التدقيق.

بناء على معايري  وتقييم الدالئل جتميع عملية بتحليل العمليات بناء على تقنية املعلومات ويقصد
ة شارات التحذيرية"، واليت حتدد العمليات غري املعتادة والظروف غري العادياختيار حمددة متثل "اال

 املتعلقة بالعمليات. باإلضافة إىل أنواع العمليات غري العادية.

وجتدر اإلشارة إىل أن وجود منظور واسع والقدرة على رؤية "الصورة الشاملة" هو إحدى عوامل 
 جناح منهجية حتليل التعامالت بفعالية.

حث. غري أنه املعنية بالبللجهة  أو بدون إشراك كن القيام بتحليل التعامالت بإشراك طفيفمي
 يفضل حتليل البيانات بدون علم اجلهة أو املشتبه به احملتمل.
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، شراءلوتعترب بعض اجملاالت مناسبة جدا ملنهجية حتليل العمليات، كما هو الشأن بالنسبة ل
 .املبالغ املسرتدةو  تبالروا، املنح، املخزون، املبيعات

 استخدام أدوات الربامج .1

كلما ازداد عدد العمليات كلما ازدادت فائدة استخدام برامج احلاسوب لتحليل العمليات بعد 
جتميع البيانات من طرف األجهزة العليا للرقابة أو احلصول عليها بناء على أوامر خاصة موجهة 

 للجهة موضوع البحث.

املساعدة على تدقيق وحتليل هذه البيانات من أجل كشف االحتيال  هناك العديد من الربامج
وبغض النظر عن الربنامج املستخدم، فإنه من املفيد جدا إذا كان الربنامج  والفساد احملتمل.

 يستطيع إدراج أشكال البيانات املختلفة وفق كافة الصيغ )وليس العمليات فقط..

 البيانات ورقمنة أساليب استخالص .2

 حتليل البيانات يف جمال الشراءمثال: 

 شارات التحذيرية:اال 
 انتهاك الرقابة واإلجراءات -
 االستخدام اخلاص ملوارد اجلهة -
 تضارب املصاحل -
الدفعات الكبرية اليت تدفع للشركات الصغرية اليت يديرها شخص أو عدد حمدود من  -

 األشخاص
 عدم وجود الشفافية يف ما خيص موردين حمددين -
 استثنائية ملوردين حمددينبنود تفضيلية  -
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 البيانات املالية املستخدمة 
 الذمم الدائنة -
 الذمم املدنية -
 مصاريف السفر -
 احلساباتدفرت  -
 معايري االختيار 

 الغرض/اإلشارات التحذيرية/ما الذي يبحث عنه املدقق معايري االختيار

 أرقام فواتري متسلسلة .1

 صول على الدخلاملوردين الذين يعتمدون على اجلهة احلكومية للح 
 املوظفني الذين يفضلون موردين معينني 
 املوظفني أو األشخاص املرتبطني بشكل وثيق معهم أو لديهم مصلحة يف الشركة 
 اختيار املورد مبين على العالقة بدال من الكفاءة 
 ن ات الشراء األشد صرامة اليت تنطبق على مبالغ أكرب مجتزيئ الشراء لتجنب قوانني وإجراء

  حد معني

 أرقام فواتري غري معتادة .2
 املوردين الذين يعتمدون على اجلهة للحصول على الدخل 
 املوردين االستثنائيني 
 املوردين حديثي التأسيس 

 أرقام الفواتري االستثنائية .3
 )األحرف، التواريخ، إخل.

 السلع واخلدمات اليت مت شراؤها من موردين غري معتمدين / مسجلني 
 ق مع العقود املعتمدةالشراء الذي ال يتواف 

 السلع واخلدمات اليت مت شراؤها من موردين غري معتمدين / مسجلني  عدم وجود أرقام الفواتري .4
 الشراء الذي ال يتوافق مع العقود املعتمدة 

 مبالغ تقريبية .5

 فواتري غري حمددة 
 فواتري ال تتضمن املستندات الداعمة 
 الفواتري الزائفة 
 الستشاريني"، "املسيريين" الذين يسهلون األمور والوكالء واخلرباء الدفعات إىل "الوسطاء"، "ا

 اخلارجيني
 الرشاوى اخلفية 

املعلومات املطابقة أو املشاذهة  .6
، البيانات، االسمحول املورد )

 إخل..

 املوردين الذين يقومون بعمل فواتري حول نفس املنتج أو اخلدمة من شركات خمتلفة 
 ها دات املختلفة ولكنها تبدو خمتلفة أو مستقلة عن بعضنفس األشخاص خلف نفس التوري

 البعض
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 شراء خدمات خارجية حمددة مبوردين أو استشاريني يعملون عند اجلهة احلكومية 

فرع لشركة أجنبية مسجل  .7
حمليا وعنوان بريدي احتماي 

 للشركات

 عموالت أو رشاوى خفية 
 رشاغسيل أموال 
 دفعات للمجرمني 
 عروفني دفعات ملستلمني غري م 

الشركات األجنبية واحلماية  .8
 من الضرائب

 دفعات ملستلمني غري معروفني 
 دفعات غري منضبطة 
 عموالت خفية 
 رشاوى خفية 
 غسيل أموال 
 دفعات للوكالء 

العمليات الكبرية يف هناية  .9
 السنة

 الدفعات املستعجلة 
 الدفعات غري املنضبطة 
 الدفعات املسجلة ضمن فرتة خاطئة 
 توفر غري املستخدموقف االمتان امل 
 الفواتري املزيفة 
 اإلفراط يف مبالغ الفواتري 

 رةتاريخ الدفع قبل تاريخ الفاتو  .10

 الدفعات غري املصرح ذها 
 عادة تكون هناك عالقة وثيقة بني املوظف واملورد 
 يتم دفع قيمة السلع/اخلدمات للموردين مل يتم تسليمها 
 توريد كاذب 

 تثنائية ملوردين معيننيبنود تفضيلية اس  الدفعات املبكرة .11
 عادة تكون هناك عالقة وثيقة بني املوظف واملورد 

املوردين الذي لديهم حسابني  .12
 مصرفيني أو أكثر

 يقوم املوظفني بتحويل دفعات ألنفسهم أو حلساب يتحكمون به 
 دفعات ألطراف خارجية غري حمددة يف املستندات الداعمة 
 ملستندات الداعمةدفعات حلسابات غري حمددة يف العقود / ا 

 فواتري ومهية بدون توريد للسلع أو اخلدمات  الفواتري املتكررة .13
 متويل رشاوي 

دفعات متكررة )الدفع لفاتورة  .14
 دفعات غري قانونية متعمدة / باطلة  واحدة مرتني.
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عدد كبري من إعادة اإلدخال  .15
 دفعات باطلة / غري مصرح ذها  والتصحيحات

مستوى دفعات مطابق ل أو  .16
احلد األعلى املسموح به  حتت

 للشراء العام احلكومي
 جتزئة املشرتيات إلخفاء مشرتيات أكرب من مورد واحد 

مدخالت يف أيام السبت  .17
 دفعات غري معتادة مل يتم الرقابة عليها  واألحد )العطلة األسبوعية.

مدخالت أثناء موسم  .18
 دفعات غري معتادة مل يتم الرقابة عليها  اإلجازات

 سن نقل البيانات للجداول مثل أكسل ملزيد من التصحيح والتحليل:من املستح

 رقم املورد  -
 اسم املورد -
 رقم فاتورة املورد -
 رقم الفاتورة الداخلي اخلاص باجلهة احلكومية -
 مبلغ الفاتورة -
 املبلغ اإلمجاي للفرتة ذات الصلة -

ذا ألصغر.. يف هكما جيب استخالص قائمة تظهر حجم ودرجة كل املوردين )من األكرب إىل ا
 الصدد يساوي حجم املورد مبالغ الفواتري الصادرة خالل الفرتة اليت يتم حتليلها.

حتليل إضايف ملا مت استخالصه وحتديد اإلشارات التحذيرية اليت تشري إىل  .3
 االحتيال والفساد احملتمل

يتفاوت عدد و  عند حتليل العمليات عادة ما يتم اختيار عينة من العمليات ملزيد من التدقيق.
العمليات املختارة بناء على حجم اجلهة، حيث يتم اختيار العمليات باستخدام اخلربة املهنية من 

 .أجل العثور على أمثلة تظهر خماطر االحتيال والفساد الكبرية والرقابة الداخلية الضعيفة
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صنف مستخرجات يت تكما أن هذه األمثلة يتم اختيارها لتوضيح اإلشارات التحذيرية املختلفة وال
 البيانات املختلفة.

يف نفس السياق، أظهرت اخلربة أنه من الصعب حتليل البيانات بدراستها بالصيغة اإللكرتونية 
فقط. وبالتاي فإنه من األفضل القيام بطباعة املستخلصات من اجلداول ووضعها يف اجمللدات 

ند فحص معظم التعامالت ذات الصلة عاملتعلقة باجملاالت املختارة حىت يكون من السهل تعقب 
 املطبوعات.

 تقرير حول اإلشارات التحذيرية .4

ينبغي تلخيص نتائج التحليل واالستفسارات يف تقرير اإلشارات التحذيرية. وعادة ما يتضمن 
هذا التقرير معلومات حول العينة اليت مت اختيارها وفقا للمعايري مثل تلك املذكورة يف اجلدول 

 .السالف ذكره

يعترب تقرير اإلشارات التحذيرية أداة لتكوين حملة عامة عن مناطق اخلطر احملتملة، واإلشارات 
و احلاالت اليت أالتحذيرية املمكنة ونتائج االستفسارات. وينبغي أن يشري التقرير إىل العمليات 

 ينبغي متابعتها، وعناصر اخلطر األكثر وضوحا.

عي امات غري املربرة، من املهم أن يتم إدراج الوصف املوضو لتجنب االستنتاجات املتسرعة واالهت
والدقيق للنتائج يف تقرير اإلشارات التحذيرية. وحيتوي تقرير اإلشارات التحذيرية على معلومات 

 حول:

 تفاصيل من احلسابات  -
 أساس الدفع، مثل الفاتورة -
 أمناط الدفع للفرتة املختارة -
 نتائج البحث يف السجالت العامة -
 مات داخلية أخرى من اجلهة )األوامر، العقود، املراسالت املكتوبة، إخل..معلو  -
 نتائج من أوحاث أكثر عمومية متوفرة على شبكة باألنرتنيت -
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 التدقيق:حتديد األولويات يف عملية  -

يشري إىل أن التحليل قد حدد عدة إشارات حتذيرية، عرب إعطاء أولوية عالية للتقييم الشامل  اللون األمحر
 االستفسارات املوسعةو 

 ساراتإعطاء األولوية للتقييم واالستف –يشري إىل أن التحليل قد حدد إشارات حتذيرية  اللون الربتقايل

يشري إىل مستوى أقل من حيث األولوية ويشري إىل التحقيقات التمهيدية ال تظهر حاجة  اللون األخضر
 ملزيد من املتابعة

يث التحذيرية "وثائق حية"، وهذا يعين أنه يتم استكمال وحتدجيب أن تكون تقارير اإلشارات 
 الوثائق حاملا يتم احلصول على معلومات جديدة.

 ملخص شامل لتحليل املعامالت .5

 يف املرحلة األخرية من حتليل املعامالت ينبغي إعداد تقرير ملخص شامل يتضمن:

 الغرض العام من التحليل ونطاقه -
خاطر واملستخلص والبيانات واختيار العمليات وصف التحليل خطوة خبطوة )امل -

 واالستفسارات ومصادر املعلومات.
 تكرار املالحظات الرئيسية ومناطق املخاطر املختلفة -
 تقييم توصيات ملزيد من العمل. -
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III. املقابالت الشخصية السرية واحلساسة 
ع  مقبل املقابلة، يف بداية وأثناء املقابلة، املقابالت املقابالت املخططة ) .1

كاشفي الفساد، مقابالت مع أشخاص من املمكن أن يكونوا مشاركني يف 
 أعمال االحتيال والفساد(

 تعترب املقابالت طريقة شائعة ومفيدة جلمع البيانات واحلصول على الرباهني بالنسبة للمدققني
رة ااملاليني ومدققي االلتزام واألداء. ميكن أن تكون ذات فائدة كبرية يف حاالت سوء اإلد

نظرا لطبيعتها احلساسة، جيب توخي احلذر بشكل خاص عند التخطيط واالحتيال والفساد. و 
 للمقابالت وعند إجراءها.

 املخططةاملقابالت  .1.1

يتم إجراء هذا النوع من املقابالت مع كاشفي الفساد وكذلك األشخاص الذين ميكن أن 
 تكون قد متت مشاركتهم يف أعمال االحتيال والفساد.

اإلطار، جتدر اإلشارة إىل أن العديد من أجهزة الرقابة العليا تتمتع بسلطات التحقيق.  يف هذا
وحيث أن املقابالت مع املوظفني العموميني أو غريهم ممن يتلقون التمويل العام ال يتعني أن 
تكون طوعية. وهو ما حيتم على مدققي القطاع العام التصرف مبهنية وإظهار االحرتام خالل 

 الت اليت ميكن أن تكون صعبة.املقاب

 قبل املقابلة .1.1.1

حيتاج الشخص الذي جيري املقابلة ألن تكون لديه خلفية جيدة حول املوضوع، تعكس 
 بشكل صحيح الغرض من املقابلة واألسئلة املركزية اليت جيب طرحها.

قدرة من لوفيما يتعلق مبن تتم إجراء املقابلة معه، فإهنم حيتاجون إىل قدر كبري من اليقني وا
 التنبؤ خبصوص املواضيع األكثر مركزية. وميكن أن يتم ذلك من خالل على سبيل املثال:
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أن يتم التواصل مع الشخص الذي ستجري مقابلته قبل املقابلة ببعض الوقت )ليس قبل  -
املقابلة مباشرة.. ينبغي أن يتم حتديد الزمان واملكان وإبالغ الشخص الذي ستتم مقابلته 

 املقابلة واملوضوعات الرئيسية هلا. بالغرض من
حيبذ أن يكون هناك إتنان من املشاركني على األقل من جهاز الرقابة العليا، حيث يساعد  -

ذلك يف احلفاظ على الرتكيز خالل املقابلة بأكملها، وأن يكون شكال من أشكال ضمان 
 اجلودة.

فية حول ة واملعرفة الكاالذي سيجري املقابلة الكفاءة املناسبجيب أن ميتلك الشخص   -
 املوضوع.

يف املقابالت اليت تتم مع شخص واحد فقط، قد يكون من املناسب السماح له بإحضار  -
مستشار، وهذا جيعله يشعر براحة أكرب. ومع ذلك، جيب االنتباه إىل أن وجود مثل 

 هؤالء األشخاص للدعم قد يؤثر سلبا على جودة املقابلة.
وع الغرفة أو املبىن الذي ستتم به املقابلة. حيث أن غرف جيب أن يفكر املدقق يف ن -

االجتماعات الكبرية واملسافة الكبرية اليت قد تكون بني احملاور والشخص أو األشخاص 
الذين ستتم مقابلتهم قد ختلق مسافة نفسية بني الطرفني وقد يؤدي هذا إىل وجود صعوبة 

 يف خلق الثقة واألجواء البناءة للمقابلة.
أن يتم ختصيص الوقت الكايف إلجراء املقابلة وحيث ال يشكل الوقت عامل تقييد  جيب -

عندما يقدم الشخص الذي يتم إجراء املقابلة معه معلومات ذات طابع حساس وسري، 
 ومن املستحسن أن يتم إبالغه بذلك قبل االجتماع.

 يف بداية وأثناء املقابلة .2.1.1

اية مرحية إعطاء الشخص الذي ستتم مقابلته بديف بداية املقابلة، جيب أن يهتم املدقق ب -
وهذا سيجعل املقابلة تبدو أقل ضررا. من املمكن حتقيق مثل هذه البداية املرحية عرب 

 مقدمة يلقيها املدقق ويقوم بإعدادها بصورة جيدة.
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جيب أن تشتمل املقدمة على أساسيات املقابلة باختصار باإلضافة إىل األمور األخرى.   -
لتأكيد على دور املدقق وهو وصف الوقائع بأكرب قدر ممكن من املوضوعية كما ميكن ا

 وليس تفسريها.
خالل املقابلة جيب أن يبدأ املدقق الذي جيري املقابلة وحذر، وحيث إذا ظهر بأنه مندفع  -

جدا، مع توجيه الكثري من األسئلة املباشرة واحملددة، وخاصة يف مرحلة مبكرة من املقابلة، 
 لك بنتائج عكسية.قد يأيت ذ

يف بداية املقابلة ينبغي إبالغ كاشفي الفساد عن القواعد واإلجراءات اليت تطبق على  -
 املقابلة واليت تتعلق باحرتام السرية املهنية، واخلصوصية، وعدم الكشف عن اهلوية. ويعترب
هذا جزء مهم خللق عالقة موثوقة، وهو أمر مهم للحصول على معلومات ذات صلة 

 عالية. وجودة
جيب التحلي باملوضوعية والواقية وعدم تقدمي وعود لكاشفي الفساد ال يستطيع املدقق  -

 وجهاز الرقابة األعلى الوفاء ذها.
بالنسبة للمقابالت مع أشخاص من املمكن أن يكونوا مشاركني يف أعمال االحتيال  -

قاء ممكنة، إل ، من املهم جدا أن مينع املدقق، بأكرب قدر ممكن وألطول فرتةوالفساد
الشبهات على األفراد أو على اجلهة بصورة عامة. ومن املستحسن أن يتم إجراء املقابلة 

 خطوة خبطوة من خالل احملادثات االستكشافية.

 املقابالت اليت مل يتم التخطيط هلا .2.1

 واملقصود هنا باملقابالت اليت تتم عندما يتصل األفراد فجأة وبشكل غري متوقع جبهاز الرقابة
 األعلى املعين، إلبالغ عن احتمال وجود سوء سلوك واحتيال وفساد يف القطاع العام.

وعلى الرغم من عدم التخطيط بعمق ملثل هذه املقابالت، إال أن القيام ببعض األعمال التحضريية 
 ال يزال أمرا ممكنا يف حال تلقي مثل هذا النوع من املكاملات اهلاتفية.
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 ت السرية واحلساسة والتعامل معهاإجراءات تلقي املعلوما .2
 تقييم املصدر .1.2

والغرض من هذا التقييم هو معرفة مدى مصداقية املعلومات، وما إذا كان من املمكن التحقق 
لحة كما يتم األخذ بعني االعتبار الدوافع احملتملة للمص  من املعلومات املقدمة من مصادر مستقلة.

 إذا كانت املعلومات متحيزة. الذاتية وراء املعلومات املقدمة، أو ما

 تقييم حمتوى املعلومات .2.2

جيب على املدقق الرتكيز على جوهر املشكلة اليت وصفها املصدر. كما جيب الرتكيز على ما إذا  
كان هناك توثيق للمعلومات، وإذا كان األمر كذلك، كيف يتم التوثيق، وهل هناك مراجع 

التحقق من هذه املعلومات من خالل مصادر للحصول على املزيد من املعلومات، وهل ميكن 
 ميكن الوصول إليها علنا أو من سجالت ذات الصلة.

 توصيات بشأن إمكانية وكيفية املتابعة .3.2

بناء على تقييم املصدر وحتليل حمتوى املعلومات، ميكن تقدمي توصيات يف إطار االحتماالت 
 التالية:

 متابعة القضية ومجع املزيد من املعلومات -
علق املعلومات املقدمة يف احتمال وجود االحتيال والفساد، ولكنها تعترب مفيدة ال تت -

 لكوهنا مادة أساسية ألعمال التدقيق 
 ال تعترب املعلومات ذات صلة جبهاز الرقابة األعلى، وعندها يتم إغالق القضية. -
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IV. أدلة التدقيق والتوثيق وإعداد التقارير 

إعداد طبقة عامة يف عمليات مجع أدلة التدقيق والتوثيق و تتساوى خطوات التدقيق واإلجراءات امل
التقارير من حيث األمهية يف حاالت سوء اإلدارة واالحتيال والفساد احملتملني. وتتكون عملية 

 التدقيق من ثالث مراحل مع الرتكيز بشكل خاص على الفساد والغش.

 أدلة التدقيق .1

احلصول على أدلة كافية وذات الصلة  "ينبغي ISSAI 300من املعيار  5.1وفقا للفقرة 
ومعقولة لدعم قرارات واستنتاجات املدقق بشأن التنظيم، أو الربنامج أو النشاط أو الوظيفة 

 اخلاضعة للتدقيق" 

تعتمد إجراءات التدقيق احملددة اليت جيب القيام ذها على القرار املهين للمدقق واملعايري احملددة 
ب أن تعكس اإلجراءات بوضوح املخاطر اليت مت حتديدها وحيث والسمات اخلاصة للموضوع. وجي

كما جيب على املدقق توخي احلذر عند مجع األدلة وحيث ال تتداخل مع   اختيارها بعناية. يتم
 التحقيقات اجلارية واملستقبلية واإلجراءات القانونية احملتملة.

  ق باألمور التالية:قد تتعلق تقنيات مجع أدلة التدقي ISSAI 4200وفقا للمعيار 

 : مشاهدة أو مراقبة اإلجراء أو العملية أثناء التنفيذ؛املالحظة .1

 : فحص احلسابات والسجالت والوثائق األخرى للقضية أو األصول امللموسة؛التفتيش .2

: طلب املعلومات من األشخاص الذين هلم صلة باملوضوع داخل وخارج القطاع التحقيق .3
قد ستفسارات بني حمادثات غري رمسية ورسائل رمسية مكتوبة. و العام املعين. وقد تتنوع اال

 تكون املقابالت مع األشخاص املعنيني مبن فيهم اخلرباء جزءا من هذه التحقيقات؛

: طلب الردود املباشرة من الطرف الثالث بشأن مسائل معينة دون إشراك اجلهة التأكيد .4
 اخلاضعة للرقابة؛
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اإلجراءات املتبعة بالفعل، ويتم تنفيذها من قبل اجلهة  : أداء مستقل لنفسإعادة األداء .5
 اخلاضعة للرقابة وميكن أن تتم يدويا أو عن طريق الكمبيوتر؛

: مقارنة البيانات ودراسة االختالفات أو العالقات اليت قد تبدو غري اإلجراءات التحليلية .6
 متناسقة؛

ء إذا كان ائق اللفظية واآلرا: عموما يستحسن التأكيد كتابة على احلقاإلجراءات مكتوبة .7
ممكننا. وقد يتعلق ذلك على سبيل املثال بالرصيد املستحق والتعليمات اليت مت إرساهلا 

 والتحذيرات اليت مت إصدارها والعمل الذي مت والتواريخ واألوقات، إخل.

 : والذي قد يكون ذا أمهية يف املراحل الالحقة.توثيق احلقائق اللفظية .8

: ملنع ظهور شكوك حمتملة حول إمكانية االنكشاف بني األفراد أو داخل مالعناية والتكت .9
اجلهة بشكل عام، قد حتتاج التحقيقات لعناية وتكتم. وعندما تكون الصور احملتملة وذات 
صلة، أدلة قيمة، يفضل يف هذه احلالة استخدام الكامريات اجملهزة بعرض للتاريخ والوقت.  

ذر عند مجع األدلة وحيث ال تتداخل مع التحقيقات كما جيب على املدقق توخي احل
 اجلارية واملستقبلية واإلجراءات القانونية احملتملة.

 وحفظ األدلة توثيق .2

ن أوينبغي جيب أن تكون أدلة التدقيق موثقة على حنو كاف.  ISSAI300للمعيار وفقا 
قيق. الوظائف التح يتضمن التوثيق أساس ونطاق التخطيط، والعمل الذي مت القيام به ونتائج

جيب أن تكون كاملة وتفصيلية بشكل كاف ليتمكن املدقق، من أصحاب اخلربة الذين ليس هلم 
 معرفة مسبقة عن عملية التدقيق هذه، من فهم العمل الذي مت تنفيذه لدعم االستنتاجات.
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 هيكلة وتنظيم التوثيق .1.2

ات غالبا العديد من التحقيق بشكل صحيح. ويفوأدلتهم من املهم أن ينظم املدققون سجالهتم 
 خاصا. اهتماماما قد يكون عدم القيام بذلك من نقط الضعف وبالتاي تستحق 

وعالوة على ذلك، فإنه من املفضل أيضا أن تكون إجراءات وممارسات هيكلة وتنظيم أدلة 
 ويستحسن أن: التدقيق موحدة قدر اإلمكان

البيانات  حتليلو مبا يسهل ترتيبها  بوعةواألوراق املطحيتفظ جبميع الوثائق ذات الصلة  -
 بالنظر حلساسيتها )تفادي التخزين اإللكرتوين.؛

يد على تسجيل التأكوجيب تاريخ الوثائق  وتسجيلاحلماية وحروف أولية أو بكلمات مرور  -
 التواريخ ومصادر األدلة؛

 ةالعمل مبرفقات تكون ذات شكل ونوعيوأوراق حتديث وتدعيم كافة أدلة التدقيق  -
 مفهومة لغري املدققني؛

 تقدمي مجيع األوراق يف ملف وصفحة مرجعية وفهرس؛ -
 التأكد من سهولة مالحظة مجيع املرفقات الداعمة يف الوثائق؛ -
 تنظيم الوثائق يف جملدات تبعا حلجمها. -

 التخزين واحلفظ اآلمن وحذف البيانات احلساسة .2.2

دات املتعلقة على كافة امللفات واملستن العاالطمن املهم أن يتمتع مجيع املدققني املعنيني وحق 
من ها وغري بالقضية. ومع ذلك قد تكون هناك وثائق حتتوي معلومات حساسة عن األفراد 

 األمور. لذلك من األجدر محاية هاته البيانات.

تطلبات املعلومات احلساسة والشخصية قد ختضع مل وختزينأن يدرك احملققون بأن استخدام وجيب 
طار التشريعات الوطنية. وعليه فمن الضروري إجياد التوازن بني سهولة الوصول خاصة يف إ

 للمعلومات ومحاية املعلومات اخلصوصية أو احلساسة والسرية حتت مسؤولية املدقق.
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كما على املدقق أن ينظر يف مآل املعلومات والبيانات عندما تنتهي احلاجة هلا بعد إجراء حتقيق 
 حتدد قوانني البلد ما جيب القيام به يف مثل هذه احلاالت.معني. ومن املرجح أن 

 إعداد التقارير .3

ذه األمور جهزة الرقابة العليا مطالبة بتقدمي مثل هأ، قد تكون والفساديف احلاالت احملتملة للغش 
املكلفني  هذه اجلهات مشكلة منوتكون إىل مستويات إدارية مناسبة يف اجلهة اخلاضعة للرقابة. 

ة )مثل الوزارات أو اهليئات اإلدارية ذات مستوى أعلى يف التسلسل اهلرمي لتقدمي التقارير. باإلدار 
احملددة ملثل  ختتلف املتطلباتوقد أو السلطة التشريعية أو سلطات تنفيذ القانون ذات الصلة. 

 هذه التقارير وفق التفويضات املمنوحة جلهاز الرقابة األعلى والتشريعات الوطنية.

ية أخرى مسؤولة، أو هيئة حكوم التشريعيةة للتقارير العامة لألجهزة، أي املقدمة إىل السلطة بالنسب
 فغالبا ما تكون اهلوية الشخصية غري مكشوفة كقاعدة عامة.

الفساد، قد يصبح أمر عدم الكشف عن اهلوية  ومحاية كاشفيمراعاة اخلصوصية  ونظرا ألمهية
ظة والفساد. إال أنه يف بعض احلاالت يصعب احملاف حتياللالأكثر أمهية من احلاالت احملتملة 

على عدم الكشف عن اهلوية )اإلشارة لوظيفة معينة أو مسمى معني ذات عدد حمدود يف اجلهة 
 عند إعالن املعلومات.واحلذر اخلاضعة للرقابة. لذلك وجب أخذ احليطة 

طاع والفساد يف الق حتيالااليكون يف حاالت معينة اإلعالن عن معلومات حمددة بشأن وقد 
را لعمليات التحقيق اجلارية أو اإلجراءات القانونية. ويف مثل هذه احلاالت، من املهم ضالعام م

ما و أن تتشاور األجهزة العليا للرقابة مع السلطات األخرى املعنية لتقرر ما ميكن اإلعالن عنه 
 حجبه. ميكن
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 (00.10- 00.09) 2015دجنبر  17التاسعة: يوم الحصة 

V. املشاكل والصعوبات اليت تواجه األجهزة العليا للرقابة يف  حول حالة عملية
جمال مكافحة الغش والفساد يف القضايا املرتبطة باستغالل املوارد البحرية 

 استغالل املوارد السمكية  –)اجملال العمومي البحري 
 دراسة احلالة العملية

 :هدف التمرين 

تعلقة ات التدقيق املرتبطة بالغش والفساد عند القيام مبهمة رقابية ممتكني املشاركني من تقني
 بالقضايا البيئة ومجع أدلة االثبات املتعلقة ذها واالجراءات الواجب القيام ذها. 

 :املعطيات 
 اجلزء األول: تدبري الثروة السمكية 

ني فريق مراجعة د، مت تعييف إطار املهام الرقابية املوكولة للجهاز األعلى للرقابة لدولة درمي الن
 تدبري اجملال البحري والثروات السمكية. للقيام مبراقبة أداء وكالة

بعد القيام باملراجعة تبني بشكل جلي تفاقم املشاكل املرتبطة باستنزاف الثروات السمكية، 
خالل العشر  %40وحيث تشري الدراسات املنجزة إىل أن املخزون السمكي تراجع بنسبة 

صنف..   50خرية وأن عدة أصناف من السمك توجد يف حالة انقراض )مقدرة ب سنوات األ
 كما أن تزويد السوق احمللي من السمك يف تراجع مستمر.

كما تبني من خالل املقابالت مع مسؤوي الوكالة عدم توفر دولة درمي الند سوى على حمطتني 
ر، بالنسبة حيان مباشرة يف البحملعاجلة املياه العادمة وحيث يتم التخلص منها يف غالب األ

للمدن الساحلية أو يف الوديان اجملاورة، بالنسبة للمدن الداخلية. علما أن الوكالة ال تتوفر على 
أي دراسات لتقييم األثر الذي خيلفه التخلص العشوائي من هذه املياه العادمة على الثروة 

 السمكية.
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يولوجية املراجعة، تبني أنه ال يتم احرتام الراحة البومن خالل البحث امليداين الذي قام به فريق 
من طرف السفن خصوصا بالنسبة للصيد يف أعاي البحار، حيث ال ختضع ألي نوع من 
الرقابة سواء على الكميات أو على األصناف املصطادة. كما ال تتوفر الوكالة على قواعد تؤطر 

 تقنيات الصيد الساحلي. 
 ضعف الغرامات املفروضة على املخالفات املرتبطة بعدم احرتام الراحةوقد الحظ فريق املراجعة 

البيولوجية أو األصناف املمنوعة من الصيد. فيما مل يتمكن من ضبط الكميات املصطادة من 
أجل مقارنتها بالسقف املسموح به قانونيا، علما أن جل السفن املرخص هلا تقوم بتفريغ 

غياب نظام معلومايت ميكن من معرفة الكميات املصطادة  السمك يف موانئ خمتلفة، وذلك يف
 من طرف كل سفينة.

كما تبني من خالل األوحاث اليت أجراها فريق املراجعة على شبكة األنرتنيت فقدان عشرة 
أشخاص بعد تعرض إحدى سفن الصيد للغرق دون أن تتمكن الوكالة من حتديد األسباب 

هود عيان أرجعوا هذه األسباب إىل احلالة امليكانيكية الكامنة وراء هذا احلادث. غري أن ش
 للسفينة وللحمولة القانونية املسموح ذها.

 اجلزء الثاين: تدبري اجملال الساحلي 

من خالل البحث امليداين الذي قام به فريق املراجعة حول تدبري اجملال الساحلي، مت الوقوف 
 على عدة خماطر ميكن إمجاهلا فيما يلي:

يد اجملال العمومي الساحلي بنص تنظيمي. فقد رصد فريق املراجعة بعد التحريات عدم حتد -
اليت قام ذها بعني املكان أن عدة مناطق من اجملال العمومي الساحلي مستغلة من طرف 
األشخاص الذين ميلكون أراضي جماورة. كما متت إقامة عدة مشاريع سياحية على تلك 

لسلطات احمللية للمحافظات. وبعد االطالع على األراضي وبرخص بناء ممنوحة من ا
السجل العقاري، تبني أن هناك تداخل بني امللك اخلاص لدولة درمي الند وامللك العمومي 
يف عدة مناطق، وأن أجزاء كثرية من امللك العمومي البحري حمفظة ضمن البقع اجملاورة 

 باسم اخلواص أو امللك اخلاص للدولة.
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العمومي الساحلي بقرارات االحتالل املؤقت بناء على طلب يقدم  يتم استغالل اجملال -
 للجهاز دون خضوع هذه املسطرة للمنافسة ودون أي إعالن لدى اجلمهور.

مت الوقوف على ضعف الغرامات املفروضة عند عدم االلتزام بدفرت التحمالت واليت على  -
 ع السياحية.أساسه مت منح قرار االحتالل املؤقت خصوصا بالنسبة للمشاري

يتم تفويت قرار االستغالل املؤقت للملك العمومي البحري )على أساس تفويت حق  -
االستغالل. من شخص آلخر، مما نتج عنه عمليات مضاربات عقارية واغتناء غري مشروع 

 هلؤالء املضاربني دون أن يتم سحب قرارات االستغالل املؤقت من املعنيني باألمر.
سنوات قابلة للتجديد، غري أن فحص  5املؤقت متنح ملدة  اللاالستغرغم أن قرارات  -

 سنة. 20عينة من القرارات بينت وجود قرارات تعود ملا قبل 
مت حتويل عدة مناطق من اجملال العمومي البحري إىل منتجعات سياحية وفنادق ومقاهي  -

 وإقامات سياحية، علما أن القانون ال يسمح إال بالبناء باملواد اخلفيفة.
عدم قيام العديد من املستثمرين بدراسة اآلثار على البيئة املتعلقة باملشاريع السياحية،  -

 علما أن القانون املتعلق وحماية البيئة ينص على إلزامية القيام ذهذه الدراسات.
من خالل املقابالت اليت قام ذها فريق املراجعة مع شرطة السواحل، مت رصد عدة حاالت  -

ال يف عدة مناطق. غري أن الوكالة ال تتوفر على الدراسات الضرورية متعلقة بسرقة الرم
 ملعرفة الكميات املسروقة وأثرها على تراجع السواحل.

من خالل املقابالت اليت قام ذها فريق املراجعة مع بعض الضيعات الفالحية اجملاورة  -
راجع املردودية تللساحل، مت رصد مشاكل مرتبطة بارتفاع نسبة ملوحة األراضي الفالحية و 

 من سنة ألخرى.
رغم أن دولة درمي الند تتوفر على عدة مئات من الكيلومرتات من السواحل، إال أن وكالة  -

موظف مكلف بشرطة  15تدبري اجملال البحري والثروات السمكية ال تتوفر سوى على 
 السواحل.
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 :املطلوب 
 رقابية؟ وما ذه املهمة الماهي مظاهر الغش والفساد البيئي اليت مت الكشف عنها يف ه

 هي إجراءات التدقيق اليت اعتمدها فريق املراجعة قصد الكشف عنها؟
  ما هي آثار هذه االحنرافات على املوارد السمكية واجملال العمومي الساحلي لدولة

 درمي الند؟
 واجهت فريق املراجعة خالل قيامه هبذه املهمة  يف نظرك ما هي الصعوبات اليت

 الرقابية.
 تعليماتال: 
  مع تعيني ممثل  ضمن جمموعة العملمجاعي عمل دقائق مث  10قراءة فردية ملدة

بإجناز الشق املتعلق بالثروات السمكية.  5و 3و 1لعرض النتائج. وتقوم اجملموعات 
 فسوف تتكلف بتدبري اجملال العمومي الساحلي. 6و 4و 2اما اجملموعات 

  :ج على حاملة الورق.يقة مع كتابة النتائدق 30مدة االجناز 
  :دقيقة. 30مدة عرض النتائج 
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 (30.14- 00.10) 2015دجنبر  17العاشرة: يوم الحصة 

 احملور الثالث: عرض حاالت عملية وتطبيقية لألجهزة املشاركة
 

 

 

 

  




